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   عربيملخص البحث

  

ً                                                                يتناول البحث السؤاالت احلديثية فيعرض لتعريفها تعريفا عاما شامال  ً ً
ً                                                                    ملوضوعا�ا بناءا على التتبع التطبيقي واستقراء مصنفات السؤاالت احلديثية 
وخاصة مع قصور التعريفات الواردة يف مقدمات التحقيقات لكتب 

 من احلث الضمين ً                                                  السؤاالت وغريها؛ كما يتتبع البحث نشأ�ا وتطورها بدءا

ً                        أكثر مباشرة وتفصيال يف  تعدً                                           الوراد يف القرآن؛ ومرورا بالسنة النبوية اليت
ً                                                               التوجيه ألمهية وطرق وموضوعات السؤال احلديثي؛ وصوال إىل عصر الصحابة 
والتابعني ومن بعدهم إىل عصر املصنفات فيها حيث أصبح السؤال احلديثي 

ً                              يف هذه املرحلة منهجا وسلوكا عا ً                                     ما مطردا للوصول لصحة املرويات؛ ويعرض ً
البحث ألنواع املصنفات يف السؤاالت احلديثية وموضوعها وأمهيتها وعالقة 

مع عرض ملناهج السائلني وأهم ، هذه املصنفات بفروع العلوم املختلفة

ومل خيل البحث يف كل مبحث ومطلب ومسألة من ذكر ، مالمح ا�يبني

مث ، ل على استقراء البحث لكل مصادر السؤاالتمناذج تطبيقية تفصيلية تدل

  .اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 

Abstract 

This research tackles hadith questions, offering a general 

definition including their themes, based on applied follow-up and 

induction of the classification of hadith questions, especially as 

the definitions mentioned in the introductions to investigations of 

books on them are insufficient. The research follows their origins 

and development, beginning with implicit induction in the Quran, 

through to the Prophet’s Sunnah, which was more direct and 

detailed in terms of emphasizing the importance, methods and 

themes of hadith questions, and finally in the era of the Prophet’s 

companions and followers. Then, there is the era of 

classifications, in which hadith questions became a general and 

constant method and behavior to arrive at the validity of 

narratives. The research overviews the types of classifications in 

hadith questions, as well as their themes and importance. It also 

examines their relationship to different scientific disciplines. This 

includes an overview of the methodologies used by questioners 

and the most important features of the respondents. In every topic, 

demand and question in the research, the research mentions 

detailed applied models which show the researcher’s induction of 

all resources of questions, followed by a conclusion, most 

important results and recommendations. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ةــالمقدم

 وحده ال  وأشهد أن ال إله إال اهللاوالصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا 

 . نبيه وعبده ورسولهً     مدا  سيدنا ونبينا حمشريك له وأشهد أن

  : وأهميته بحثموضوع ال

من الوسائل اليت اعتمد عليها األئمة النقاد يف وسائل حفظهم للسنة النبوية 

ً                                                                            اهتمامهم بالسؤال سواء كان سؤاال عن بيان معىن أشكل عليهم، أو سؤال عن الرواة،  ً
وأساليب حفظهم سائل أو غريه من أنواع السؤاالت اليت اهتم �ا األئمة النقاد يف و

فالسؤال كان وسيلة من أهم الوسائل اليت اهتمت �ا السنة النبوية هلذا السفر العظيم؛ 

 حيث يتضح هذا االهتمام من ،ار على �جهم ودر�مس، وكذا الصحابة ومن اً       ابتداء

للسؤال وكثرة الطرق واملوضوعات اليت استخدم وصحابته الكرام  استخدام النيب 

 فيها على السؤال مما وهكذا تعددت الوسائل التعليمية اليت اعتمد النيب ، )١(فيها

أصل عند الصحابة والتابعني هلم بإحسان أمهية السؤال يف وسائل تعلمهم وتعليمهم، 

إن من الشجر «: قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما أنه ابن عمركما روي عن 

فوقع الناس يف شجر » فحدثوين ما هيشجرة ال يسقط ورقها، وإ�ا مثل املسلم، 

حدثنا ما هي : ووقع يف نفسي أ�ا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: البوادي قال عبد اهللا

والنماذج على ذلك يضيق املقام حلصرها ، )٢(»هي النخلة«: يا رسول اهللا قال

                                                        
  ،                        أمحـــــد بــــن عبـــــد الفتــــاح ضـــــليمي                                               الـــــسؤال يف القــــرآن الكـــــرمي وأثــــره يف الرتبيـــــة والتعلــــيم  :     ينظــــر  ) ١ (

  -     ١١١        العــدد -                       الــسنة الثالثــة والثالثــون   ،                              اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة  ،    ٢٦٢-   ٢٦١ ص
   . م    ٢٠٠١ /  هـ    ١٤٢١

           حممـــد زهـــري بـــن   :       ، حتقيــق  )   ٦١ (                                               أخرجــه البخـــاري كتـــاب العلـــم بــاب قـــول احملـــدث حـــدثنا، ح   ) ٢ (
                                        ، ومسلم كتاب، صفة القيامـة واجلنـة والنـار،   هـ    ١٤٢٢                      دار طوق النجاة، األوىل،   ،          صر الناصر  نا

   .  )     ٢٨١١ (                           باب مثل املؤمن مثل النخلة ح 
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يه يف الناحية ، وإمنا املراد بيان اهتمام النيب والصحابة بالسؤال واعتمادهم عل)١(وإيرادها

 »السؤاالت احلديثية«: ومن السؤاالت اليت اهتم �ا األئمة النقاد، التعليمية، وغريها

 واليت حق موضوعا�اواليت تناولت علوم احلديث النظرية والتطبيقية بشىت فروعها 

حل تطورها، ومناهج املصنفني فيها؛ إفرادها بالدراسة والتمحيص عن نشأ�ا وبيان مرا

 من تاريخ التصنيف يف علوم احلديث مبعناه العام ً       مهماً                 هذا البحث جزءاولحيث يتنا

عن طريق تتبع نشأة وتطور السؤاالت احلديثية وبيان أنواع املصنفات فيها من حيث 

املخطوط واملطبوع واملفقود باإلضافة إىل حماولة تقسيم هذه املصنفات حبسب اعتبارات 

  . لتحليل هلاخمتلفة ومتعددة حبسب االستقراء وا

من أمهية هذه السؤاالت اليت سبقت التنظري والتصنيف يف : وتنبع أهمية الموضوع

 فروع علوم احلديث املختلفة من »السؤاالت احلديثية«فقد مشلت ، علوم احلديث

، وبيان مراتبهم يف اجلرح والتعديل، والتمييز بني وتعيينهمالسؤال عن معرفة أحوال الرواة 

 فشملت »السؤاالت احلديثية«م ومؤتلفهم وخمتلفهم؛ بل اتسعت متفقهم ومفرتقه

َ                                                  السؤال عن املتون وعللها ومعانيها وبيان ما يشكل وي  من معانيها، وغري ذلك مما ُ  قِ  دُ

   .تبينه الدراسة فيما يأيت من مباحث ومطالب

  : وهي كما يلي تعددت أسباب اختيار الموضوع   : أسباب اختيار الموضوع

  باإلضافة إىل كو�ا يف التأسيس النظري لعلوم احلديث؛الت احلديثيةمسامهة السؤا -١

  . علوم احلديث من األئمة النقادلتلقيإحدى الوسائل املباشرة 

 معرفة تطبيقات األئمة النقاد لقضايا علوم ً           أساسا يف السؤاالت احلديثية تعد -٢

  .تعددةاحلديث امل

                                                        
                       الـــسؤاالت احلديثيـــة النـــشأة     : ( ً                                                ًســـيأيت بيـــان بعـــضا منهـــا يف املطلـــب الثـــاين مـــن املبحـــث األول   ) ١ (

                                     يثيــة يف الــسنة النبويــة مــن هــذا البحــث إن            الــسؤاالت احلد :ً      ً  ثانيــا  ؛  )                      والتطــور إىل عــصر املــصنفني
   .           شاء اهللا تعاىل
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لسؤاالت احلديثية ومراحل اعدم الوقوف على دراسة واضحة تبني وتظهر نشأة  -٣

  .ناهج السائلني وا�يبني فيهامل ها، وتتبعأنواع املصنفات فيتطورها، وبيان 

  

  : يهدف البحث إلى  : أهداف الدراسة

من  »السؤاالت احلديثية«الوصول لتعريف اصطالحي يشمل مجيع ما تناولته  -١

  . علوم احلديثموضوعاتقضايا و

إىل عصر التصنيف؛ ، ومراحل تطورها، »ثيةالسؤاالت احلدي«الوقوف على نشأة  -٢

  .مع حصر املصنفات فيها وبيان املطبوع وغري املطبوع

اليت تناولتها ع املصنفات يف السؤاالت احلديثية؛ مع رصد املوضوعات بيان أنوا -٣

  .»السؤاالت احلديثية«

  . فروع العلوم املختلفةو »السؤاالت احلديثية« العالقة بني توضيح -٤

 بيانولسؤال�م احلديثية لألئمة النقاد، ألئمة السائلني يف تدوينهم  مناهج ابيان  -٥

  .مناهج األئمة ا�يبني يف طرق إجابا�م وبيان أقواهلم لسائليهم

 كنوع مستقل »السؤاالت احلديثية«الوقوف على أهم ما متيزت به املصنفات يف  - ٦

  .علوم احلديثمصنفات من 

  

  : الدراسات السابقة

بالتحرير  »السؤاالت احلديثية« تتبع مصطلح ٍ        أو حبثٍ         لى دراسةمل تقف الدراسة ع

السؤاالت «والتحقيق، مع بيان النشأة والتطور، مع دراسة وافية للمصنفات يف 

 ببيان أنواعها وموضوعا�ا ومناهج املصنفني فيها، غري أن الدراسة وقفت »احلديثية

تناول فيها أصحا�ا  »ثيةالسؤاالت احلدي«على بعض الرسائل واملقدمات لبعض كتب 

   :ومن هذه الدراساتبأحد جزئيا�ا،  »السؤاالت احلديثية«دراسة 
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 واليت تناولت ،»أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية«:  بعنوان علميةرسالة  -١

سعدي بن : بالبحث والدراسة، للباحث »سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي«

  .)١(مهدي اهلامشي

سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع «:  بعنوان علميةرسالة  -٢

ّ                          يوسف بن حممد الدخيل النجدي: ، للباحث»الرتمذي
)٢(.  

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف «: مقدمة حتقيق -٣

، وغريها من )٣(موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: دراسة وحتقيق، »اجلرح والتعديل

ً                                    اليت يأيت بيا�ا تباعا يف مباحث ومطالب  »السؤاالت احلديثية« كتب مقدمات
  .هذه الدراسة

فإن هذه الدراسات السابقة اقتصرت يف دراستها على بيان جانب من وباجلملة 

 تعريف اصطالحي ومل تتوسع يف بيان، »السؤاالت احلديثية«اجلوانب اليت تناولتها 

مراحل النشأة والتطور يثية؛ باإلضافة إىل بيان، يشمل مجيع ما تناولته السؤاالت احلد

ذه الدراسة وهذا ما ها كما هو مستهدف يف هوبيان أنواع املصنفات ومناهج مصنفي

  .سيتعرض له هذا البحث 

                                                        
                                                                              عمــادة البحــث العلمـي باجلامعــة اإلســالمية، املدينــة النبويـة، اململكــة العربيــة الــسعودية،  :      نـشر�ا  ) ١ (

   . م    ١٩٨٢ /  هـ    ١٤٠٢
                                                                            عمــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الــسعودية،   :      نــشر�ا  ) ٢ (

   . م    ٢٠٠٣ /  هـ    ١٤٢٤     األوىل 
     . م    ١٩٨٤ /   هـ     ١٤٠٤               الرياض، األوىل –             مكتبة املعارف   :     نشره  ) ٣ (
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  : ةــج الدراســمنه

 )٢(االستقرائي  احلصري)١(اقتضت طبيعة الدراسة اعتمادها على املنهج التارخيي

 : ن خالل اخلطوات اآلتية م)٤( التحليلي)٣(الوصفي

مراحل التطور يف العصور املختلفة رصد من النشأة و »السؤاالت احلديثية«تتبع  -١

  .صنفني من العصر النبوي إىل عصر املاً    بدء

 واستقراءها، لبيان ووصف أنواع تلك »السؤاالت احلديثية«حصر املصنفات يف  -٢

هج السائلني واملدونني املصنفات، واملوضوعات اليت تناولتها، والوقوف على منا

إلجابات وأقوال األئمة النقاد، وغري ذلك من األمور اليت تربزها الدراسة فيما يأيت 

  .من مباحث ومطالب

                                                        
               أجبــديات البحــث يف   :                                                 يعتمــد علــى التوثيــق والتفــسري للحقــائق التارخييــة، ينظــر  :                املــنهج التــارخيي  ) ١ (

                       األوىل، الـــدار البيـــضاء ذو                     ، منـــشورات الفرقـــان،  ٦١                 فريـــد األنـــصاري ، ص   :                 العلـــوم الـــشرعية د
   . م    ١٩٩٧    هـ،     ١٤١٧  ة      القعد

                                          أســـاس البحـــوث، فهـــو الـــذي يكـــشف جزئيـــات قـــد تكـــون   :                         املـــنهج احلـــصري االســـتقرائي هـــو  ) ٢ (
  ىل  إ                                               عمليـة مالحظـة الظـواهر وجتميـع البيانـات عنهـا للتوصـل                             غامضة على كثري من الناس، فهـو 

  :                                             املنهــاج يف تـأليف البحــوث وحتقيـق املخطوطــات الــدكتور  :     ينظـر  .                       مبـادئ عامــة وعالقـات كليــة
   . م    ١٩٩٥    هـ،     ١٤١٥             ، عامل الكتب،   ٩٤             مد ألتوخبي، ص  حم

                                                           مـــنهج يعتمـــد علـــى جتميـــع احلقـــائق واملعلومـــات، مث مقارنتهـــا، وحتليلهـــا،   :                املـــنهج الوصـــفي هـــو  ) ٣ (
  :                                                                            وتفــسريها للوصــول إىل تعميمــات مقبولــة، ينظــر كتــاب أجبــديات البحــث يف العلــوم الــشرعية د

   .  ٦١               فريد األنصاري، ص
                                                               يعتمد على استيعاب املسألة أو القاعدة، مث استيعاب موضوعها مث حماولة    :                 املنهج التحليلي هو  ) ٤ (

                                                                             حتليلها على ضوء معطيات هذه القاعدة، الكتشاف مدى وفائها للقاعدة، أو مدى التصويب 
                                                                           أو التخطـــيء أو التحويـــل، كـــل ذلـــك دون خـــروج يف التحليـــل علـــى القاعـــدة أو النـــسق الـــذي 

  ،   ٦٣               فريـــد األنـــصاري، ص  :                      حـــث يف العلـــوم الـــشرعية د               كتـــاب أجبـــديات الب  :     ينظـــر  .          انطلـــق منـــه
٦٤  .   
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

، للوصول ملدى اعتماد األئمة »السؤاالت احلديثية«حتليل القضايا اليت تناولتها  -٣

 املختلفة، يف مصنفا�م »السؤاالت احلديثية«املصنفني يف شىت علوم احلديث على 

  .يف علوم احلديث املختلفة »السؤاالت احلديثية«وبيان تأثري 

  : خطة الدراسة

يلي ، وثالثة مباحثمقدمة وه تقسيمه إىل اقتضت طبيعة البحث ومنهج دراست

اشتملت على بيان أمهية : المقدمة: ، النحو التايلأهم النتائج والتوصياتذلك اخلامتة و

سات السابقة وعرض عام خلطة  والدرا،هداف الدراسة وأسباب اختياره، وأاملوضوع

  : ة اليت اتبعها الباحثابط املنهجي وذكر الضو،البحث

 نشأتها ومراحل تطورها إلى عصر -تعريف السؤاالت الحديثة: المبحث األول

  المصنفين

  : على مطلبين هماويشتمل 

  .ً                                  تعريف السؤاالت احلديثية لغة واصطالحا: المطلب األول

  .السؤاالت احلديثية النشأة والتطور إىل عصر املصنفني: الثانيالمطلب 

           المصنفات في السؤاالت الحديثية: المبحث الثاني

   :  على المطالب اآلتيةويشتمل

  .أنواع املصنفات يف السؤاالت احلديثية: المطلب األول

  .موضوعات املصنفات يف السؤاالت احلديثية: المطلب الثاني

  . أمهية املصنفات يف السؤاالت احلديثية: لثالمطلب الثا

  .عالقة املصنفات يف السؤاالت احلديثية بفروع العلوم املختلفة: المطلب الرابع

               مناهج كتب السؤاالت الحديثة: المبحث الثالث

  :  على المطالب اآلتيةويشتمل

  .أهم مالمح مناهج السائلني: المطلب األول

  .المح مناهج ا�يبنيأهم م: المطلب الثاني
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أهم مالمح املناهج املتفق عليها بني كتب السؤاالت : المطلب الثالث

  .احلديثية

  .أهم ما متيزت به بعض كتب السؤاالت عن غريها: المطلب الرابع

  .الفهارس ثم  والتوصيات أهم النتائج،وتشتمل على  الخاتمة

 ..وبعد

رصت على االلتزام مبا أخذته فقد بلغت قصارى جهدي يف كتابة هذا البحث، وح

 يف ظل صعوبات حبثية نتجت من كثرة املصادر -ما استطعت–على نفسي من منهج 

املصنفة يف السؤاالت مع خفاء كثري من املعلومات عنها مما أخذ قرابة السنة يف حبث 

أرجعين إىل ذكريات مرحلة املاجستري والدكتوراة ؛ فإن أكن قد أصبت فيما عملت 

وفيق اهللا وعونه سبحانه وتعاىل وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان فهذا من ت

، فأرجو اهللا أن يعفو عن الزلل، ورحم اهللا من يرشدين إىل الصواب، ويقوم يل االعوجاج

ً                                                                 كما أرجوه سبحانه أن يكون هذا البحث فتحا للباحثني  وخاصة يف مرحليت  

  . ثية جديدة تفيد املكتبة احلديثيةً                                        املاجستري والدكتوراة  يفتح اهللا به أفكارا حب

 واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني حممد األمني 

بعني هلم بإحسان إىل يوم الدين؛ ورضي اهللا عن تاورضى اهللا عن صحبه الكرام، وال

  .خرةأساتذتنا ومشاخينا وعلمائنا، ومن له فضل علينا أحسن اهللا إليهم يف الدنيا واآل

  

  هـكتب

  م عبدالمجيدأشرف خليفة عبدالمنع.د
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  ألولاملبحث ا

  الســــؤاالت احلديثيــــة

   نشأتها ومراحل تطورها إلى عصر المصنفين- تعريفها

  : ويشتمل على المطالب اآلتية  

  .ً          ة واصطالحاـ تعريف السؤاالت الحديثیة لغ: المطلب األول

  السؤاالت الحديثیة النشأة : المطلب الثاني

 .والتطور إلى عصر المصنفین   
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  املبحث األول

  » نشأتها ومراحل تطورها إىل عصر املصنفني–تعريفها «

  

ً  تعريف السؤاالت الحديثية لغة واصطالح ا«: المطلب األول                                 «  

  : لغة »الحديثيةالسؤاالت « -أ 

 »والثانية »السؤاالت«وىل مركب إضايف من كلمتني، األ »السؤاالت احلديثية ،

،  يدور على معىن الطلب لغة،والسؤال، ت مفرد سؤالفالسؤاال، »احلديثية«

َ      سأل السؤال من ف؛ )٢(ما يسأله اإلنسان: ، أو هو)١(طلب األدىن من األعلىفهو  َ
ً                     يسأل سؤاال ومسألة َ ً ُ ُ

َُ            وتساءلوا )٣( َ ً                     سأل بعضهم بـعضا: أي: َ ُْ َ َ َ
وإن كان مدار ، )٤(

، إال أنه يتميز االستخبارواالستفهام للغوي للسؤال يدول حول الطلب، واملعىن ا

يتضح من خالل عرضنا للفروق عن كل من هذه األلفاظ مبدلول خيتص به لغة، 

 : ل هذه األلفاظ كما يليابين لفظ السؤ

                                                        
    دار   ،                                         ضـــبطه وصـــححه مجاعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر   ،   ١٢٣           اجلرجـــاين، ص          التعريفـــات   ) ١ (

   . م    ١٩٨٣-   هـ     ١٤٠٣     األوىل   ،      لبنان–                   الكتب العلمية بريوت 
  ،                    أمحــد عبــد الغفــور عطــار  :       ، حتقيــق    ١٧٢٣  /  ٥ (                                      الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة اجلــوهري   ) ٢ (

                      خمتــــار الــــصحاح الــــرازي، ص   ،  م    ١٩٨٧-    هـــــ    ١٤٠٧                 بــــريوت،  الرابعــــة –                 دار العلــــم للماليــــني 
        ، صــيدا، –                        الــدار النموذجيــة، بــريوت -                               يوســف الــشيخ حممــد، املكتبــة العــصرية   :       ، حتقيــق   ١٤٠

   . م    ١٩٩٩    هـ،     ١٤٢٠       خلامسة،  ا
  –   ريب                    دار إحيــاء الــرتاث العــ  ،             حممــد عــوض مرعــب  :       حتقيــق ،  )   ٤٧  /   ١٣   (       اهلــروي          �ــذيب اللغــة  ) ٣ (

   . م    ٢٠٠١  ،     األوىل  ،     بريوت
  . هـ١٤١٤ -الثالثة ،   بريوت–دار، صادر  ،) ٣١٨/ ١١(ابن منظور لسان العرب ) ٤(
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  : الفرق بين السؤال والطلب

عليك اهلرب : ل ويكون الطلب السعي وغريه، ويف مثً                         أن السؤال ال يكون إال كالما

تدعي والسؤال يس،  فرق بينهما بأن السؤال يكون بالفعل والقولو؛ )١(وعلي الطلب

قد يفتقر إىل جواب، وقد ال، وكل سؤال طلب، : والطلب؛ جوابا إما باللسان أو باليد

ً                 وليس كل طلب سؤاال
)٢(.  

  : الفرق بين االستخبار والسؤال

مر والنهي ون طلب اخلرب وطلب األوالسؤال يك؛ أن االستخبار طلب اخلرب فقط

مر سواء يف  أو ينهاه عنه، والسؤال واأليءوهو أن يسأل السائل غريه أن يأمره بالش

   .)٣(رفع فيهامر من األدىن يف الرتبة واألالصيغة وإمنا خيتلفان يف الرتبة فالسؤال من األ

  

  : الفرق بين االستفهام والسؤال

 أن املستفهم ك وذل،هله املستفهم أو يشك فيهأن االستفهام ال يكون إال ملا جي

ما ال يعلم فالفرق بينهما ن يكون السائل يسأل عما يعلم وعوجيوز أ .لفهمطالب ل

لف وأم وما ومن وأي وكيف وكم وأين ومىت، والسؤال وأدوات السؤال هل واأل ،ظاهر

هو سؤال ن قال ما مذهبك يف حدث العامل فإ ف؛فهامخبار بأداته يف اإلهو طلب اإل

نه قد أتى بصيغة السؤال، وإن قال أخربين عن مذهبك يف حدث العامل فمعناه معىن أل

  .)٤(مرالسؤال ولفظه لفظ األ

                                                        
                                الـشيخ بيـت اهللا بيـات، ومؤسـسة النـشر   :       احملقـق  ،    ٢٨٦                            م الفروق اللغوية العسكري، ص    معج  ) ١ (

   .  هـ    ١٤١٢  ،       األوىل ، »  قم «        درسني بـ                                            اإلسالمي، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة امل
   .   ٢٨٧    ص              املصدر السابق   ) ٢ (
   .  ٤٥    ص           نفس املصدر   ) ٣ (
   .  ٤٨                               معجم الفروق اللغوية العسكري، ص   ) ٤ (
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ة علم إما  معرفاستدعاء:  بأنهالسؤال لغةهذا العرض يمكن تعريف من خالل و

 زيادة بيان أو للتأكد، أو للتبكيت وقد يكونلالستفهام أو أن يكون لالستعالم أو ل

  .)١ (ههلتعريف املسئول وتنبي

 »الحديثمن  »الحديثية 
       ِ
     كل ما يتحدث به من كالم وخرب وهو ،َ

                          َ َ َ ِِ
، ويطلق ويراد َ

ُ                كالم رسول اهللا   َ به   َ َ َ،  يف اصطالح المحدثنيكذا                     ُ ْ َ ِ ْ َ             قول أو فعل : ، أن احلديث هوِ َ
َِّ                              أو تـقرير نسب إىل النيب  ََ ِ ِ ْ َ ،علم احلديث حده أنه علم يشتمل     

                            َ ْ َ ّ ِ
َ              على نقل ما َ

       أضيف إىل النيب عليه الصالة والسالم، قيل
 
                                        َ َ َّ َ ََّ َ

ِ
ْ َ َِّ َ                                         وإىل الصحايب، والتابعي من قول، أو : ِ َ ّ ِ َ َّ َ َِ

َ                           فعل، أو تـقرير، أو صفة َِ ْ ، على تفصيل ينظر إليه يف مظانه من كتب أهل َ

  .)٢(االصطالح

سأل ُ     ما ييف اللغة تشمل كل  »السؤاالت احلديثية«أن : ومما سبق عرضه يتبين

، أو ما عرف بعد ذلك بعلوم عنه العامل من طلب اإلجابة مما خيص حديث النيب 

  .احلديث

ً   اصطالح ا الحديثية السؤاالت-ب       :  

من خالل تتبع تعريفات العلماء لكتب السؤاالت تبني تنوع العلماء يف تعاريفهم 

لسؤاالت بالبحث هلا، فكل من عرفها تناوهلا من جهة من اجلهات اليت تناولتها كتب ا

  : ومن هذه التعاريف للسؤاالت الحديثية ومصنفاتها ما يلي، والدراسة

عبارة عن تلميذ يسأل شيخه عن رجال حديث، أو علل هي   احلديثيةالسؤاالت -١

  .)٣(منت إىل آخره

                                                        
   .          دار اهلداية  ،               جمموعة من احملققني  :  ق ي ق   حت ،   ١٥٧  /   ٢٩ (        الزبيدي            تاج العروس   :     ينظر  ) ١ (
  :  ق   حتقيــ   ،   ١٥٦                        شــرح خنبـة الفكــر للقـاري، ص   ،           دار الـدعوة   ،   ١٦٠  /  ١ (             املعجـم الوســيط   :     ينظـر  ) ٢ (

   .    بريوت  ،        لبنان–         ار األرقم    ، د                           حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم

                     ، مكتبــة القــرآن للطبــع  ٧                                              مقدمــة حتقيــق ســؤاالت الربقــاين للــدارقطين جمــدي الــسيد، ص   :     ينظــر  ) ٣ (
   .   ٣٥٩      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت             ، انظر يف ذلك           ر والتوزيع     والنش
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ويقصد �ا املصنفات املشتملة على أسئلة وأجوبة عن أحوال : كتب السؤاالت -٢

  .)١(األئمة فدونت إجاباته فيهاالرواة ألقيت على إمام من 

هي أن يقوم أحد التالميذ بسؤال شيخه عن جمموعة من رواة : كتب السؤاالت -٣

  .)٢(احلديث مث يدون أجوبته يف كتاب

عبارة عن ما ينقله التالميذ عن املشايخ من أسئلة يف اجلرح : كتب السؤاالت هي -٤

ا إىل إمام واحد، وقد ً                                                  والتعديل، وهي تنسب يف الغالب إىل سائلها، وترجع غالب

 .)٣(تكون األسئلة لعدة مشايخ وهو قليل

 توال خيفي قصور التعريفات السابقة، فمنها من قصر السؤاالت على سؤاال

التلميذ شيخه عن الرجال والعلل؛ أو على أحوال الرواه وجرحهم وتعديلهم، مما خيل 

  .)٤(بشمولية ما تناولته السؤاالت احلديثية على ما سيظهره البحث

  

 وشملت موضوعات من التعاريف التي وقفت عليها الدراسةو

  :السؤاالت الحديثية والمتنوعة والمتعددة

مع فوائد يسمعها جامع الكتاب من هي اليت جت –أو السؤاالت-كتب المسائل  -١

 فوائد، وديوان ُ          فهي معلمة؛ شيخه الذي يدون له أجوبته، ولو مل يكن سأله عنها

                                                        
                     عبد العزيـز بـن عبـد اهللا   .                  قرن اخلامس اهلجري د                                    التصنيف يف السنة النبوية وعلومها يف ال  :     ينظر  ) ١ (

                   ، والتقنيـة احلديثيــة                                                  ، جممـع امللــك فهـد لطباعــة املـصحف الــشريف باملدينـة املنــورة  ٧٢         اهلليـل، ص 
   .  )   ١١  /   ٥٠ (                             على بعض أحاديث اإلمام البخاري                 دراسة تطبيقية –             يف خدمة السنة 

           احل بن حامد                      ثر ذلك يف حفظ السنة، ص    وأ                                        عناية العلماء باإلسناد وعلم اجلرح والتعديل  :     ينظر  ) ٢ (
   .                                               جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة   ،  ٤١    ، ص                بن سعيد الرفاعي

  .٢٨٤املفصل يف علوم احلديث، على نايف الشحوذ، ص : ينظر) ٣(

  وانظر يف مناذج لشمولية السؤاالت احلديثية، سؤاالت السلمي للدارقطين من هذا البحث ) ٤(
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 البصري من شيخه بسؤال يوجهه هو أو غريه إىل شيخه، أو نوادر، يلتقطها العامل

  .)١(أن يقول الشيخ فائدة عابرة دون سؤال سائل

يوجهه إىل شيخه  منط من التصنيف جيمع فيه مصنفه ما: هيكتب السؤاالت  -٢

من أسئلة عما يشكل عليه من املسائل يف الفن الذي اشتهر به الشيخ، أو ما 

  .)٢(يهمه معرفة رأي شيخه فيه

  : هيً        اصطالحا  »السؤاالت الحديثية«وتبين من خالل هذا أن كتب 

الت ومساعات الراوي لشيخه حول قضايا علوم اكتب مجعت يف ماد�ا بعض سؤ

 وقد تشتمل على  وغري ذلك؛- من معرفة الرواة وأحواهلم ومرويا�م- احلديث املختلفة 

 .فروع من العلم األخرى

                                                        
            لتعـديل، حممـد                                                                ينظر مقدمة حتقيـق سـؤاالت أيب عبيـد اآلجـري أبـا داود السجـستاين يف اجلـرح وا  ) ١ (

                                                            ، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة   ١١                  علي قاسم العمري، ص
   . م    ١٩٨٣-  هـ    ١٤٠٣                        العربية السعودية، األوىل، 

                  خالـد بــن عبـد الــرمحن   .                       سـعد بــن عبـد اهللا احلميــد ود  .                                   مقدمــة حتقيـق ســؤاالت الـسلمي للــدارقطين د  :     ينظـر  ) ٢ (
      هـ    ١٤٢٧   ،      ، األوىل ٦          اجلريسي، ص 
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النشأة والتطور إلى عصر  يثيةالسؤاالت الحد: المطلب الثاني

  المصنفين

 وهي مرحلة التوجيه السؤاالت الحديثية في القرآن الكريم:   ً  أول ا

   :الضمني المجمل 

أصل القرآن الكرمي لوسائل تعليمية متعددة وخمتلفة، منها السؤال الذي أواله القرآن 

قعد له  مبا يباحةعناية بالغة كوسيلة من وسائل التلقي بضبط شرعيته بداية بني منع وإ

 إىل جانب تعدد السؤاالت القرآنية بأغراضها وصيغها بضوابط شرعية وأصول مرعية؛

 ضرورة تثبت السائل من وهيلسؤال ا توجيه أثناء ؛ وقد أكد القرآن قاعدة)١(املختلفة

املسئول، فأمر القرآن الكرمي السائل أن يتوجه بالسؤال ألهل الذكر والعلم باملسألة املراد 

ْ         َ        وما أرسلن ا {: قال تعاىلالستفسار عنها، وال يتوجه بالسؤال ألفراد الناس وعوامهم، ا َ ْ ََ َ
                         من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كن تم ال 

           ْ                                                  ْ ْ ُْ ُُ ْْ ِّ َ َِ ِ ِِ َ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ْ
ِ ًِ ِ َ ِ

َ           تعلمون ُ َ ْ    .)٢(؛ وأهل الذكر هم العلماء من أكابر هذه األمة]٤٣: سورة النحل[}َ

 على التثبت من السائلني وأهل العلم واملعرفة باألمور ٌ                      هذا التوجيه القرآين حثويف 

 »السؤاالت احلديثية« على ما عرف فيما بعد باسم حيثاملسئول عنها، وتوجيه ضمين 

اليت تضمنت تتبع أحوال الرواة وضرورة التثبت من ناقلي األخبار ومدى أهليتهم ملا 

د استمد علماء احلديث من هذا التوجيه القرآين الكثري حتملوه من العلوم واملعرفة، وق

                                                        
                                           عبــــدالرمحن بلعــــوص، جملـــة كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة،  .                                    الوســـائل التعليميــــة يف القــــرآن والـــسنة، د  ) ١ (

                             ؛ الـسؤال يف القـرآن الكـرمي مـنهج    ٤٦٠     هـ، ص    ١٤١٥                                  جامعة اإلمام محد بن سعود، ذو القعدة 
          جملـة شـهرية    م،     ٢٠٠٩  /  ٩ /  ٢٩    هـ،     ١٤٣٠  /   ١٠ /  ١٠                           مي، عمران نزال، جملة املعرفة           معريف وتعلي
          ، وانظـر يف                     تعـىن بالثقافـة الرتبويـة  ،                          يف اململكـة العربيـة الـسعودية  ،                      وزارة الرتبيـة والتعلـيم         تصدر عن

        ابــن                             النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر                     النهايــة يف غريــب احلــديث؛-                      أنــواع الــسؤال يف كتــاب اهللا
  -               املكتبــة العلميــة   ،                   حممــود حممــد الطنــاحي-   ي              طــاهر أمحــد الــزاو  :       ، حتقيــق  )    ٣٢٨  /  ٢ (     األثــري 

  . م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩      بريوت، 
  ،      مصر–                           اهليئة املصرية العامة للكتاب   ،                إبراهيم البسيوين  :     حتقيق  ،   )    ٤٩٣  /  ٢ (            تفسري القشريي   ) ٢ (

   .       الثالثة
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تهم ومدى صالحيتهم لقبول روايتهم؛ من قواعد التثبت من أحوال الرواة ومعرفة عدال

 ضروريات الوصول للحقيقة  من وتأكيد أن ذلكالتثبت من األخبار املنقولة ً       وايضا 

 يف  على هذا احلث القرآيناعتمد علماء احلديثوقد  ؛)١(العلمية املراد الوصول إليها

شرعية حلفظ مقام ال تهضروروتقرير قواعد علوم احلديث، وتأصيل جرح الرواة وتعديلهم 

  .السنة وأصول الشريعة الغراء

ومن النماذج القرآنية المؤصلة والمقعدة للسؤاالت الحديثية ما 

  : يلي

     يا أهيا الذين آمن وا إ{: قال تعاىل: النموذج األول
        ُ                ِ َ َُّ َ
ِ َّ َ ٍ               َ              ن جاءكم فاسق بن بإ َ َ َِ ٌ ِ َ ْْ َُ

َ     ُ                                                                                    فتبين وا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍَ ُ ُ ُ َْ َ ًْ ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ََ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ : احلجرات [}َ

دليل على ضرورة التثبت من ناقلي األخبار، وأن ناقلي } فتبينوا{: فقوله تعاىل، ]٦

ا أنه ال بد وأن خيلو من موانع تلك ، كم فيهم  شروط العدالةمن توافراألخبار البد 

ٌ                                                  الفسق والبدعة وغريها مما هو مؤصل يف علوم احلديث واليت كالعدالة من األمور 
 يتم الكرمي يف مثل هذه اآليات، والاستمدت قواعدها ونظريا�ا من توجيهات القرآن 

وجوب ، باب »مقدمة صحيحه«قال اإلمام مسلم يف ذلك إال بالسؤال عن أحواهلم، 

واعلم وفقك اهللا تعاىل أن الواجب على كل أحد «: الرواية عن الثقات، وترك الكذابني

عرف التمييز بني صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلني هلا من املتهمني، أن ال 

تقي منها ما كان منها نيروي منها إال ما عرف صحة خمارجه، والستارة يف ناقليه، وأن ي

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو الالزم ، ين من أهل البدععن أهل التهم واملعاند

ٍ                ُ                   َ                       يا أهيا الذين آمن وا إن جاءكم فاسق بن بإ {: قول اهللا جل ذكره: دون ما خالفه َِ َ َ َِ ٌ ِ َِ ْْ َ َ ُُّ َّ َ َ

َ     ُ                                                                                    فتبين وا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍَ ُ ُ ُ َْ َ ًْ ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ََ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ : اتاحلجر [}َ
                                                        

                          محـــد بـــن عبـــد الفتـــاح ضـــليمي، ص                                                الـــسؤال يف القـــرآن الكـــرمي وأثـــره يف الرتبيـــة والتعلـــيم أ  :     ينظـــر  ) ١ (
٢٦٤   .   
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وأشهدوا ذوي {: وقال عز وجل، }ممن ترضون من الشهداء{: وقال جل ثناؤه، ]٦

 أن خرب الفاسق ساقط غري ةفدل مبا ذكرنا من هذه اآلي؛ ]٦: الطالق[}عدل منكم

قال القاضي عياض فيما جيب على طالب ، )١(»مقبول، وأن شهادة غري العدل مردودة

ن أهل الثقة ملا ينقلون واملعرفة به يكون أخذه ع«: احلديث يف طلبه للحديث أن

والضبط له فإن وجد من اجتمعت فيه هذه اخلصال من الدين والعلم واإلتقان فقد 

وإن مل يكن إال من فيه بعضها فليجتنب من ال دين له فإن أخذه ، ظفرت يداه حباجته

اهللا تعاىل واألصل فيه قول ، عنه عناء إذ ال يوثق مبا عنده وال حيتج به لنفسه وال لغريه

اآلية واشرتاطه تعاىل الرضا والعدالة } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{

يف الشهداء وكذلك جيتنب من ال ضبط عنده ومن عرف بكثرة الوهم وسوء 

، »السؤاالت احلديثية«وطريقة معرفة أهل الثقة والضبط إمنا يتم عن طريق ، )٢(»احلفظ

  . علماء احلديث الكرمية وأصل هلا أهل االصطالحةكما دلت عليه اآلي

َ                                        قالت من أنـبأك هذا قال نـ﴿: قال تعاىل: النموذج الثاني َ َ ََ َ َ َََْ ْ َ ْ   بأني ال عليم ال خبيرَ
   

  
        ْ       ْ      ُ ُ

ِ َ ِ
َ َ

ََِّ﴾ 

ففي هذه اآلية حث ضمين على أهم شروط الرواية، اليت جيب توافرها ؛ ]٣: التحرمي[

 قال نـبأين العليم اخلبري{ بار، فقول النيب والسؤال عنها عند التحري من ناقلي األخ
    

 
   

                           ُ
َِ ْ ُ

ِ
َ ْ َ

َِ ََّ َ َ{ 

دليل ضمين على توافر شروط الرواية من العلم واخلربة يف الرواة والسؤال عنها والتأكد من 

أن يتصف بالعدالة والضبط فيما يرويه وبقدر  ناقلي األخبار، فالراوي ال بد توافرها يف

: قال ابن مجاعة، يه مبقدار هذا القدر املختل منها فاختالل أحدمها ختتل روايته ويطعن

أمجع مجاهري أئمة العلم باحلديث والفقه األصول على أنه يشرتط فيمن حيتج حبديثه «

                                                        
   .    )  ٨  /  ١ (         حيح مسلم         مقدمة، ص  ) ١ (
           الـسيد أمحـد،   :       حتقيـق ،  ٥٨                القاضي عيـاض، ص                                          اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع   ) ٢ (

   . م    ١٩٧٠-  هـ    ١٣٧٩      األوىل،   ،                القاهرة، تونس-               املكتبة العتيقة   ،          دار الرتاث  ،    صقر



       
  

 

 
  ٥٠٥ 
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 من أسباب الفسق وخوارم ً        سليماً                         أن يكون مسلما بالغا عاقال: فالعدالة؛ العدالة والضبط

  .املروءة

ن حدث إ لكتابه ً             ن حفظه ضابطان حدث م إًا                    أن يكون متيقظا حافظ: والضبط

ْ             قالت من {:  فاإلشارة القرآنية يف قوله تعاىل؛)١(» مبا حييل املعىن إن روى بهً          منه عارفا َ ْ َ َ

 أنـبأك هذا قال نـبأين العليم اخلبري
    

 
   

                                             ُ
َِ ْ ُ

ِ
َ ْ َ

َِ َ َََّ َ َ َ َ َ ، وكانت اإلجابة بالزم سؤال عن املخرب وصفاته، }َْ

صفات يقبل خربه  أن من اتصف �ذه الا� يعلم وأصيلة  أساسيةكر صفاتِ         األمر، وذ

  .- واهللا أعلم–بال تردد وال ريب 

سبق يتضح أن القرآن الكريم أصل للسؤال الحديثي  من خالل  ً              وبناءا على ما

ى احلث الضمين على السؤال احلديثي من خالل حثه علفي منهجية واضحة تتلخص 

  تقعيد علم ضمن منظومةوهذا احلث الضمين كانالتبني والتثبت من حال الراوي، 

آيات بينات ب  ذلك وتأصيلوالنظر يف حال الراوي واملروي اجلرح والتعديل بصفة عامة 

ً                                                              تقعد لعلم اجلرح والتعديل بصفة عامة وصراحة، وتقعد ايضا للسؤاالت واضحات 

َ     كان َ   ما﴿: قوله تعالى: ً                            احلديثية ضمنا، ومن هذه اآليات ُ      الله َ    ليذر َّ
     َ َ َ
 ال مؤمنين ِ

           ْ َ
ِ ِ ْ َ     على ُ  َ   ما َ

ْ         أنـتم  عليه َُْ
       ِ
َْ َّ     حتى َ   يميز َ

     َ ِ
َ ْ        ال خبيث َ ِ  من َ

   َ
ِ        الطيب ِ حيث جعل اهللا ؛ ]١٧٩: آل عمران[﴾ َِّّ

ويف ثنايا ؛ )٢(التمييز بني الطيب واخلبيث مقتضى الرساالت وال يقوم به إال الرسل

                                                        
    حميـي  / د  :       حتقيـق ،  ٦٣                      بـدر الـدين بـن مجاعـة، ص           ديث النبـوي                           املنهل الروي يف خمتصر علوم احلـ  ) ١ (

         اإلملــاع إىل   :           ، كمــا ينظــر .  هـــ    ١٤٠٦         الثانيــة،   ،       دمــشق–          دار الفكــر   ،                      الــدين عبــد الــرمحن رمــضان
                    الــسيد أمحــد، صــقر، دار   :       ، حتقيــق ٤              القاضــي عيــاض، ص                                 معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الــسماع 

           اجلــــامع ألخــــالق   ،  م    ١٩٧٠-  هـــــ    ١٣٧٩    وىل،                     القــــاهرة، تــــونس،  األ-                       الــــرتاث ، املكتبــــة العتيقــــة 
      مكتبـــــة   ،            حممـــــود الطحـــــان . د  :       ، حتقيـــــق   ١٢٧  /  ١ (              خلطيـــــب البغـــــدادي  ا                    الـــــراوي وآداب الـــــسامع 

   .      الرياض  -      املعارف
      تفـــسري   يف       الـــرمحن       الكـــرمي      تيـــسري   ،  )    ٥٣٧  –     ٥٣٦ / ١ (  ،   :       اجلوزيـــة     قـــيم     ابـــن  -        التفـــسري       بـــدائع  ) ٢ (

  ،        الرســـالة       مؤســـسة         اللوحيــق،     معـــال    بـــن    محن   الــر     عبـــد  :     احملقــق        الـــسعدي       الـــرمحن             املنـــان، لعبــد     كــالم
   .   يسري       بتصرف  ،   ٥٠   ، ص . م      ٢٠٠٠-  هـ    ١٤٢٠      األوىل
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بذة من ذلك ال يقوم بأمر التمييز بني الرواة ومرويا�م، من حيث القبول والرد إال اجلها

عون القواعد؛ لبيان قبول أو رد املتون لعلم يسألون عن أحوال الرواة ويضأهل ا

َ                                                                وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل املجرمني﴿: قوله تعاىل ً      وأيضاواألسانيد،  َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِّ َُْ ُ ْ ُِ َِ َْ َ َُ ََ َ﴾ 

ول ؛ فالواجب على أهل العلم متييز احلق وإظهاره، ومنه بالتبع املقب]٥٥: األنعام[

  .واملردود من أخبار النيب 

ُ            وأشهدوا﴿" : قوله تعاىل ِ ْ َ َ     ذوي َ ٍ      عدل َ ْ ْ        منكم َ ُ ْ  وأقيموا ِ
          ُ
ِ َ َ           الشهادة َ َ َ : الطالق [﴾  َِِّهللا    َّ

ً                                                أحكم اهللا أمر الشهادة، ليوجب ضمنا التثبت يف األخبارحيث   ،]٢
؛ فمنهج  )١(

منهج مطرد؛ بل هو القرآن الكرمي يف احلث على السؤال عن الراوي واملروي هو منهج 

يف خربه مع اهلدهد حينما  – عليه السالم –يف القرآن ومنهم سيدنا سليمان األنبياء 

َ     قال(: له قال ُُ           سنـنظر َ َ          أصدقت ََْ ْ َ َ َ      كنت َْ    أم َ ْ  من ُ
   َ
َ            الكاذبني ِ ِِ َ  خربه يف وقف:  قال املاتريدي)ْ

 خربتأ فيما أصدقت ننظر " : ً          وقال أيضا، )٢("كذب؟  أم يقول ما أصدق لينظر

 ومل يصدقه ومل خربه، يف وقف ذلك؟ يف الكاذبني من كنت أم بلقيس، أمر من وأتيت

 أن خبرب أخرب من كل على الواجب وهكذا الكذب؛ أو الصدق له يظهر أن إىل يكذبه

؛ )٣("والكذب الغلط حيتمل ممن اخلرب كان إذا ذلك، يف احلق له يظهر أن إىل فيه يقف

ُُ           سنـنظر سليمان قول ويف" : قال النيسابوري َ          أصدقت ََْ ْ َ َ  وإن الواحد خرب أن إىل إشارة َ

فهذه مرحلة البدايات اليت بدأت يف ؛ )٤("أخر بأمارات إال عليه ّ     يعول ال اليقني زعم

                                                        
   . ت .   د ،  ١٨    ، ص       الشهود      نايف    بن      لعلي          والتعديل      اجلرح     علم   يف       اخلالصة  ) ١ (
          املاتريـــدي       منــصور           حممــود، أبــو    بــن     حممــد    بـــن     حممــد  ،   )      الــسنة     أهــل        تــأويالت   (        املاتريــدي      تفــسري  ) ٢ (

      األوىل، -     لبنــان      بــريوت،   -         العلميــة       الكتــب           ط دار-   وم     باســل     جمــدي . د  :       ، حتقيــق  )   هـــ   ٣٣٣ ت (
     ) .   ١٢١ / ٨  (   م       ٢٠٠٥-  هـ      ١٤٢٦

    )    ١٢٢  /  ٨  (           نفس املصدر     ) ٣ (
            النيــسابوري       القمــي     حـسني    بــن     حممـد    بــن      احلـسن       الــدين        نظـام-        الفرقــان         ورغائـب        القــرآن       غرائـب  ) ٤ (

      ١٤١٦  -        األوىل-     بــريوت   –         العلميــة       الكتــب       دار-      عمــريات        زكريــا       الــشيخ  :  ت  )   هـــ   ٨٥٠ ت (
    .    ٣٠٨ / ٥  ،   هـ
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وهذه املرحلة بنفس السمات ولكن وأكملت السنة النبوية هذا املنهج، القرآن الكرمي، 

  .يه ومناقشته فيما يليبتفصيل أكثر على ما سيحاول البحث اإلشارة إل

 وهي مرحلة التوجيه السؤاالت الحديثية في السنة النبوية:    ً  ثاني ا

   :المباشر المفصل 

 وسيلة من النبويبالسؤال عناية كبرية، فالسؤال يف املنهج السنة النبوية  تنتعالقد 

أهم وسائل التعلم، بل هو األداة اليت يتوصل عن طريقها إىل اإلملام باحلقائق 

 إىل االنتفاع بأسلوب هت السنةلذلك وج، علومات اليت يرغب املتعلمون يف معرفتهاوامل

 كوسيلة فاعلة ومؤثرة يف ؛ فاستخدم السؤال فيهافيه الرتغيبّ         ث عليه واحلالسؤال و

لفت أنظار املسلمني كوسيلة ل ً                  ، كما استخدم أيضا)٢(، ومثاله حديث جربيل)١(احلوار

أتدرون ما  « عن املفلس يف قوله ومثاله سؤال النيب ، )٣(القضايا املهمةإىل بعض 

 فيها على السؤال وهكذا تعددت الوسائل التعليمية اليت اعتمد النيب ، )٤(»املفلس

مما أصل عند الصحابة والتابعني هلم بإحسان أمهية السؤال يف وسائل تعلمهم 

د أولت السنة عناية وق، ذلك يضيق املقام حلصرها وإيرادهاوتعليمهم، والنماذج على 

وضحت ي األخبار، وألخاصة بالسؤال عن عدالة الرواة، واحلث على ضرورة عدالة ناق

ن التثبت من األخبار املنقولة من ضروريات الوصول للحقيقة العلمية املراد الوصول أ

مما اعتمد عليه علماء احلديث يف تقرير قواعد علوم احلديث، وتأصيل جرح ؛ إليها

   .يلهمالرواة وتعد

                                                        
                           أمحـــد بـــن عبـــد الفتـــاح ضـــليمي، ص                                                الـــسؤال يف القـــرآن الكـــرمي وأثـــره يف الرتبيـــة والتعلـــيم  :     ينظـــر  ) ١ (

٢٦١   .   
         حممــد فــؤاد   :       ، حتقيــق ٨ (                                                       أخرجــه مــسلم كتــاب اإلميــان بــاب معرفــة اإلميــان واإلســالم والقــدر، ح   ) ٢ (

   .      بريوت–                      دار إحياء الرتاث العريب   ،           عبد الباقي
                                                                    ل يف القـــرآن الكـــرمي وأثـــره يف الرتبيـــة والتعلـــيم أمحـــد بـــن عبـــد الفتـــاح ضـــليمي، ص      الـــسؤا  :     ينظـــر  ) ٣ (

٢٦٢   .   
   .            عن أيب هريرة   )     ٢٥٨١ (                                                   أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظلم، ح   ) ٤ (
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ومن النماذج الدالة على اهتمام السنة النبوية بالسؤاالت 

  : الحديثية

أي النيب –  ذكرت له- رضي اهللا عنها-   فاطمة بنت قيسحديث: النموذج األول

 - أن معاوية بن أيب سفيان، وأبا جهم خطباين، فقال رسول اهللا  :» ،أما أبو جهم

» ك ال مال له، انكحي أسامة بن زيدفال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلو

قال ، )١(، فنكحته، فجعل اهللا فيه خريا، واغتبطت به»انكحي أسامة«: فكرهته، مث قال

يف هذا اخلرب داللة على أن إجازة اجلرح للضعفاء من جهة النصيحة «: اخلطيب البغدادي

 ملا ذكر يف ألن رسول اهللا ، وليعدل عن االحتجاج بأخبارهم ، لتجتنب الرواية عنهم

عند ،  مال لهأنه ال يضع عصاه عن عاتقه وأخرب عن معاوية أنه صعلوك ال» أيب جهم

كان ذكر العيوب الكامنة يف بعض نقلة السنن : ال تتعدى املستشري، مشورة استشري فيها

، اليت يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إىل حترمي احلالل وحتليل احلرام 

ويف هذا تأصيل نبوي ، )٢(»أوىل باجلواز وأحق باإلظهار،  يف شريعة اإلسالم وإىل الفساد

ً                                                                              ملشروعية السؤال عن الرواة جرحا وتعديال للوصول لبيان حقيقة أحواهلم ومدى صالحيتهم  ً
 . للرواية وقبول مرويا�م

مر رجل على :  قال بن سعد الساعدي رضي اهللا عنهعن سهل: النموذج الثاني

حري إن خطب أن ينكح، وإن : قالوا» ما تقولون يف هذا؟«: ، فقالرسول اهللا 

مث سكت، فمر رجل من فقراء املسلمني، : شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، قال

حري إن خطب أن ال ينكح، وإن شفع أن ال : قالوا» ما تقولون يف هذا؟«: فقال

 ملء األرض مثل هذا خري من«: يشفع، وإن قال أن ال يستمع، فقال رسول اهللا 

                                                        
   .    ١٤٨٠ (                                                  أخرجه مسلم كتاب الطالق باب املطلقة ثالثة ال نفقة هلا ح   ) ١ (
   .  ٤٠               يب البغدادي، ص                         الكفاية يف علم الرواية خلط  ) ٢ (
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ويف هذا تأكيد على ضرورة السؤال عن أحوال الرواة وعدم االكتفاء مبا ، )١(»هذا

  .يبدونه من صالح حاهلم وصالحيتهم للرواية

، فلما  استأذن على النيب ً       أن رجال:  رضي اهللا عنهاعن عائشة: النموذج الثالث

 يف وجهه  تطلق النيب فلما جلس» بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية«: رآه قال

يا رسول اهللا، حني رأيت الرجل قلت : وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة

يا عائشة، «: له كذا وكذا، مث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول اهللا 

، إن شر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء ً               مىت عهدتين فحاشا

وهذا مما يدلل على أن الفحش والفسق مؤثران يف رواية الراوي، ومدى قبوهلا ، )٢(»شره

وردها، وال سبيل ملعرفة هذا إال بالسؤال عن حال هذا الراوي ومعرفة مراتبه من جهة 

العدالة والتجريح بالسؤال عنه ومتحيص أخباره، وهذا أصل اعتمد عليه علماء احلديث 

ً                                      دا ملا أشارت به السنة النبوية من جواز االتجريح استنيف تأصيلهم لقواعد التعديل و

أنه ال غيبة فيمن جاهر بفسقه، وال «: فيه داللة على: ذلك، قال القاضي عياض

ففي قول النيب «: قال اخلطيب البغدادي؛ )٣(»كافر، وال أمري جائر، وال صاحب بدعة

 ون يف الرجل من دليل على أن إخبار املخرب مبا يك» بئس رجل العشرية« للرجل

إذ لو كان ذلك ، العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة

أن يبني للناس ، واهللا أعلم ، وإمنا أراد عليه السالم مبا ذكر فيه، غيبة ملا أطلقه النيب 

ك وكذل، ال أنه أراد الطعن عليه والثلب له، احلالة املذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها

إمنا أطلقوا اجلرح فيمن ليس بعدل لئال يتغطى أمره على ، أئمتنا يف العلم �ذه الصناعة

                                                        
   .    ٥٠٩١ (                                               أخرجه البخاري كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين ح   ) ١ (
  يف              ومـسلم كتـاب  ،  )     ٦٠٣٢ (ً         ً فاحشا ح                                        أخرجه البخاري كتاب األدب باب مل يكن النيب   ) ٢ (

   .  )     ٢٥٩١ (     ح                                         الرب واآلداب والصلة باب مداراة من يتقى فحشه
ِالدكتور حيىي إمساعيل  :       حتقيق ،  ٦٢ / ٨ (            القاضي عياض                         إكمال املعلم بفوائد مسلم   ) ٣ (

َ ْْ ِ َ                 ِ
َ ْْ ِ            دار الوفـاء   ، َ

   . م    ١٩٩٨-    هـ    ١٤١٩      األوىل،   ،                             للطباعة والنشر والتوزيع، مصر
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واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان ، فيظنه من أهل العدالة فيحتج خبربه، من ال خيربه

  .)١(»على الوجه الذي ذكرناه ال يكون غيبة

 احلديثية ت السؤاالسبق يتضح أن السنة كالقرآن يف تأصيل وتقعيد ومن خالل ما

 جتاه جرح ي بوضوح السؤال احلديثكانت؛ فاملباشرة ولكن من خالل مباشرة وتفصيل

وهذا ما أشار إليه العلماء كاخلطيب وغريه ؛ بل تعدت منهجية السنة ، وتعديل الرواة 

 فاستدل بذلك العلماء  بصفة عامة؛لتكون مباشرة يف توضيح قواعد اجلرح والتعديل

 عدالته وحيتج حينئذ ّ       فتظنُ        سرت أمرهُ                             ح يطلق على من ليس بعدل لئال يعلى أن اجلر

ً                                                                         ومن هنا كانت السنة النبوية أكثر مباشرة وأكثر تفصيال من القرآن الذي اكتفي خبربه، 

 السؤال عن حال الراوي واملروي؛ ً                          خالفا ملا تضمنته السنة منةباإلشارة الضمني

تقعيد السؤال احلديثي مبعناه ، ومع روح العصرتواكبة مع املشفاهية الرحلة إكمال ملو

�ديهما ن بعدمها ليهتدي مل اً       علمياً      منطلقم، فكان القرآن الكرمي والسنة النبوية العا

  .ويؤصل من خالهلما

 وهي مرحلة نشأة السؤاالت الحديثية في عصر الصحابة:    ً  ثالث ا

  : السؤاالت بمنهجية مطردة 

ة عناية فائقة حىت أصبحت منهج حياة ياحلديث الصحابة الكرام بالسؤاالت اعتىن

اعتمدوا عليه يف جل مرويا�م للسنة النبوية، وذلك خمافة أن يقع أحدهم يف قول النيب 

 :»ا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده ً       إن كذب

ً                                     النبوي أصال أصيال اعتمد عليه الصحب ُّ              فكان هذا النص. )٢(»من النار الكرام رضوان ً

يسقطوا يف اهللا عليهم يف التثبت من ناقلي األخبار وحتري الدقة فيما ينقلون حىت ال 

                                                        
ـــة خلطيـــب البغـــدادي، ص   ) ١ ( ـــراهيم   ،                  أبـــو عبـــداهللا الـــسورقي  :       حتقيـــق ،  ٣٩                                       الكفايـــة يف علـــم الرواي         إب

   .               املدينة املنورة-               املكتبة العلمية   ،         محدي املدين
          ، ومـسلم يف   )     ١٢٩١ (                                              كتاب اجلنائز باب ما يكره من النياحة علـى امليـت ح               أخرجه البخاري   ) ٢ (

    .                    ، عن املغرية بن شعبة                                                 مقدمة الصحيح باب يف التحذير من الكذب على رسول اهللا 
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ً                                    هلذا املنهج يف التحري والتثبت دافعا ، فكان تأصيل النيب الكذب على النيب 
منهجهم الدقيق يف التثبت من هللا عليهم يف دقتهم املتناهية وللصحب الكرام رضوان ا

  .ر ومدى صحة مرويا�مناقلي األخبا

       وأما املتكلمون يف الرجال فخلق من جنوم اهلدى ومصابيح«: قال السخاوي
                                                ِ ْ ُُ َ ِّ ِ
م َُّ        الظلَ

   املستضاء �م يف دفع الردى ال يتهيأ حصرهم من زمن الصحابة رضي اهللا عنـهم، وهلم 
 
                                                                             ُ َْ

ِ
َ َ َ َّ َ ِ

َ                                                       سرد ابن عدي يف مقدمة كامله منـهم خلقا إىل زوقد  ؛جرا َ ِ ُ ْ ِ ِ َ َ ُّ َ ِ َّ                فالصحابة الذين ، َ    منهْ

ََّ             وابن عباس، َ     وعلي، عمر: أوردهم ْ     وعبد الله بن سالم، َ
                     َ ُ ْ ْ
َِّ ُ َ ِ                    وعبادة بن الصامت، َ َّ َ ، نسأو ، َ

    وعائشة رضي اهللا عنـهم
 
                       ُ َْ َ

ِ
َ ََ َ                                                تصريح كل منـهم بتكذيب من مل يصدقه مبا قاله، وأورد ِ َ َِ ُ ُ ْ ِ«)١(.  

ن اهللا عليهم الدقة في نماذج الدالة على تحري الصحب الكرام رضواالومن 

: قلت أليب قتادة: قالما روي عن كعب بن مالك : نقل األخبار عن رسول اهللا 

إين أخشى أن يزل لساين بشيء مل يقله : ، قالحدثين بشيء مسعته من رسول اهللا 

 .)٢(»ا، فليتبوأ مقعده من النارً                 من كذب علي متعمد«: ، إين مسعته يقولرسول اهللا 

لقد كانت ،  على حتريهم الدقة يف احلديث عن رسول اهللا وح  بوضوهذا يدل

والتحري عند الصحابة ومناذج هذه السؤاالت من وسائل التثبت  السؤاالت احلديثية

أكثر من أن حتصى يف هذا البحث ولكنها مع كو�ا ذات طابع شفهي إال أ�ا كانت 

لسؤاالت ويتضح ذلك ممنهجة وأخذت طابع املنهج والسلوك العام حيث كثرت هذه ا

  : من النماذج ما يلي

 ال«:  اهللا رسول قال: قال بيهأ عن رؤيبة بن عمارة ابن عن: النموذج األول

: فقال البصرة أهل من رجل وعنده غرو�ا وقبل الشمس طلوع قبل صلى من النار يلج

  النيب مسعت لقد أشهد وأنا عليه به أشهد نعم: قال ؟ النيب من هذا مسعت أنت

                                                        
ــــسخاوي، ص                  املتكلمــــون يف الرجــــال   ) ١ ( ــــو غــــدة  :       حتقيــــق ،  ٩٣            ال ــــد الفتــــاح أب   –            دار البــــشائر   ،                   عب

   . م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠           الرابعة،   ،     بريوت
   .  )   ٨٠  /  ١ (                      الكامل يف ضعفاء الرجال                 أخرجه ابن عدي يف   ) ٢ (
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دليل على  »؟النيب من هذا مسعت أنت«: فقوله، )١(»منه مسعته الذي باملكان يقول

وحتريهم الدقة يف ، »السؤاالت احلديثية«اعتماد الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم على 

  .قبول املرويات عن رسول اهللا 

: ل قاإن نيب اهللا :  قال لكعب األحبار أنه  هريرةن أيبع: النموذج الثاني

 ألميت يوم ً                                                            لكل نيب دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء اهللا أن أختبئ دعويت شفاعة«

: ؟ قال أبو هريرة هذا من رسول اهللا َ        أنت مسعت: ، أليب هريرةُ         فقال كعب »القيامة

ً                                                                    وبذلك أصبح السؤال احلديثي منهجا وسلوكا عاما من مناهج قبول الرواية ، )٢( »نعم« ً ً
  .ق التحمل واألداء للتأكد من طرً       ووسيلة

  إذا مسعت من رسول اهللا ً        كنت رجال: يقول علي عن : النموذج الثالث

 من أصحابه استحلفته، فإذا ٌ                                                 حديثا نفعين اهللا منه مبا شاء أن ينفعين، وإذا حدثين أحد

مسعت رسول اهللا : ، أنه قالوحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر : حلف يل صدقته، قال

يذنب ذنبا، فيحسن الطهور، مث يقوم فيصلي ركعتني، مث يستغفر ما من عبد«:  يقول 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا {: اهللا، إال غفر اهللا له، مث قرأ هذه اآلية

وهذا النموذج واضح الداللة على سؤال ، »)٣(إىل آخر اآلية ]١٣٥: آل عمران[}اهللا

 التثبت بالسؤال عن صحة مساع الناقل عن الصحابة بعضهم لبعض، وحتريهم الدقة يف

 ملا نقله، وتأكيدهم هلذا السماع بسؤاهلم عن مدى صحة هذا السماع من رسول اهللا 

  .دمهع

                                                        
                                                                أخرجـــــه مـــــسلم كتـــــاب املـــــساجد ومواضـــــع الـــــصالة بـــــاب فـــــضل، صـــــاليت الـــــصبح والعـــــصر ح   ) ١ (

) ١٤٠٠     (  .   
             ، ومــسلم كتــاب     ٦٣٠٤ (                                                     أخرجــه البخــاري كتــاب الــدعوات بــاب لكــل نــيب دعــوة مــستجابة ح   ) ٢ (

   .  )    ١٩٩  ،    ١٩٨ (    ح                    دعوة الشفاعة ألمته                      اإلميان باب اختباء النيب 
          ، والرتمـــذي   )     ١٥٢١ (                                                          أخرجــه أبـــوداود كتـــاب بــاب تفريـــع أبـــواب الــوتر بـــاب يف االســـتغفار ح   ) ٣ (

         حـديث علـي   :              ، وقـال الرتمـذي  )    ٤٠٦ (                                           كتاب الصالة باب مـا جـاء يف الـصالة عنـد التوبـة ح 
   .                                                       حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عثمان بن املغرية
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 بكر أيب إىل اجلدة جاءت: قال أنه  ذؤيب بن قبيصة عن: النموذج الرابع

 لك تعلم وما شيء اهللا كتاب يف لك ما بكر أبو هلا فقال مرياثها، تسأله الصديق

 بن املغرية فقال الناس فسأل الناس، اسأل حىت فارجعي ً     شيئا  اهللا رسول سنة يف

 فقام غريك؟ معك هل: بكر أبو فقال السدس، أعطاها اهللا رسول حضرت: شعبة

  . »)١(بكر أبو هلا فأنفذه املغرية قال ما مثل فقال األنصاري، مسلمة بن حممد

كنت يف جملس من جمالس «: قال  فعن أيب سعيد اخلدري: النموذج الخامس

األنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ، فقال استأذنت على عمر ثالثا فلم يؤذن يل 

قال رسول اهللا استأذنت ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت، وفرجعت فقال ما منعك؟ قلت 

 :»نة،  عليه ببيَّ  نَ          واهللا لتقيم: ، فقال»إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع

واهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم : فقال أيب بن كعب؟ النيب أمنكم أحد مسعه من

وكان هذا ، )٢(» قال ذلك ، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخربت عمر أن النيب

 التثبت من الرواية و ً  ا طلب رضى اهللا عنهماالطلب من عمر بن اخلطاب أليب موسى

أما إين مل «:  اإلمام مالك هلذه القصة قول عمر، فقد جاء يف رواية لها�اماليس 

 قال ابن حجر يف ؛)٣(»أ�مك ولكين خشيت أن يتقول الناس على رسول اهللا 

واهللا إن : فقال عمر أليب موسى… ويف رواية عبيد بن حنني«: تعقيبه على هذه القصة

اية ، وحنوه يف رو» ولكن أحببت أن أستثبتا على حديث رسول اهللا ً         كنت ألمين

                                                        
   .  )     ٢١٠٠ (                                     اب الفرائض باب ما جاء يف مرياث اجلدة  ح                أخرجه الرتمذي كت  ) ١ (
  ،     ٥٨٩١ (                                                                    رواه البخـــاري، كتـــاب االســـتئذان، بـــاب التـــسليم و االســـتئذان ثالثـــا، رقـــم احلـــديث   ) ٢ (

  )     ١٦٩٤ / ٣  ،     ٢١٥٣ (          رقـم احلـديث   ،                         كتاب اآلداب، بـاب االسـتئذان  :        ومسلم  ،   )     ٢٣٠٥ / ٥
  ،     ٥١٨٠ (          رقم احلـديث          الستئذان،                          باب كم مرة يسلم الرجل يف ا           كتاب األدب،   :            وأبو داود  ، 
   . ٦ / ٣     ،     ١١٠٤٣ (             ، رقم احلديث             أيب سعيد اخلدري            وأمحد يف مسند   ،    ٧٦٦ / ٢

            رقــم احلـــديث   ،                                             روايــة حيــىي الليثـــي، كتــاب االســتئذان، بـــاب االســتئذان  :           لإلمــام مالـــك  :      املوطــأ  ) ٣ (
) ٦٩٤ / ٢   ،    ١٧٣١    (  .   



       
  

 

 
  ٥١٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

: أيب بردة حني قال أيب بن كعب لعمر ال تكن عذابا على أصحاب رسول اهللا، فقال

  .)١(»إمنا مسعت شيئا فأحببت أن أتثبت! سبحان اهللا

 يستحلف من حيدثه حبديث عن  كان علي بن أيب طالب: النموذج السادس

  كنت إذا مسعت عن رسول اهللا«:   ويقول يف هذامأموناو إن كان  ثقة  النيب 

 استحلفتهّ                           ن ينفعين به، وإذا حدثين غريه أ مبا شاء - عز وجل- ً               حديثا نفعين اهللا ،

 بالتقول على  ، ومل يكونوا يتهمون الصحابة)٢(»ّ                            فحدثين أبو بكر و صدق أبو بكر

ل، فطالبوهم زيـ، بل عمدوا إىل الثقات املتقنني الذين شهدوا الوحي والتنالرسول 

سالم  من بعدهم ممن ليس حمله يف اإلجيرتئىت ال ، حبذلك و أنكروا عليهم

أصبح ، و اعتمدوا على السؤال احلديثيوبذلك يتبني أن صحابة النيب ، )٣(كمحلهم

ً                                                 منهجا وسلوكا عاما للوصول لصحة املرويات عن النيب  ً ً ؛ بل مارسوا السؤال احلديثي

  عندهم احلديثية األول فشملت السؤاالتمطلبهالعام الذي قرره البحث يف مبعناه 

 .  التحمل واألداءطرقو، املروي و،التثبت من الراوي

 َّ    أنه جماهد إىل بإسناده صحيحه مقدمة يف مسلم اإلمام روىويف هذه املنهجية 

 رسول قال: ويقول ُ  ِّ   حيد ث، فجعل عباس، ابن إىل العدوي ْ    كعب بن بشري جاء«: قال

: بشري فقال إليه، ينظر وال حلديثه، ذنيأ ال َّ     عباس ابن فجعل  اهللا ُ     رسول قال  اهللا

                                                        
               بـــن أمحـــد بـــن حجـــر                         حلـــافظ أمحـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد  ا  :                              فـــتح البـــاري بـــشرح، صـــحيح البخـــاري  ) ١ (

   .  ٣٠ /  ١١    هـ،     ١٣٧٩      بريوت،   ،       املعرفة              العسقالين، دار
  ،     ١٥٢١                          بـــاب يف االســـتغفار، رقـــم احلـــديث   :                                       أخرجـــه أبـــوداود يف ســـننه، كتـــاب ســـجود القـــرآن  ) ٢ (

  ،    ٤٠٦ (                                                          والرتمـــذي ســـننه، كتـــاب الـــصالة، بـــاب الـــصالة عنـــد التوبـــة، رقـــم احلـــديث   ،    ٤٧٥ / ١
ُّ                                       ُّلــصالة و الــسنة فيهــا، بــاب مــا جــاء أن الــصالة                                وابــن ماجــه يف ســننه،  كتــاب إقامــة ا  ،    ٢٥٧ / ٢

     بكــــر    أيب      مــــسند  :                          ، ومــــسند اإلمــــام أمحــــد بــــن حنبــــل   ٤٤٦ / ١  ،     ١٣٩٥ (     حلــــديث             كفــــارة، رقــــم ا
             اهللا بن حممد بن            أبو بكر عبد  :                 األحاديث واآلثار       املصنف يف   و    ،  ٢ / ١  ،  ٢ (      ، رقم         الصديق

   .    ٧٦٤٢ (      ، رقم    ١٥٩ / ٢  ،              أيب شيبة الكويف
  ،  م   ١٩٩  ،                                      الدكتور فاروق محادة، دار طيبة، الثالثة  :                   يف اجلرح و التعديل      اإلسالمي      املنهج   :     ينظر  ) ٣ (

     .  ٣٢-  ٢٨ ص
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! تسمع وال  اهللا رسول عن    ِّ  أحد ثك حلديثي؟ تسمع أراك ال يل ما َّ      عباس، ابن يا

 ْ        ابتدرته  اهللا رسول قال: يقول ً    رجال ْ     مسعنا إذا مرة َّ    كنا َّ    إنا«: عباس ابن فقال

 الناس من ْ     نأخذ مل ؛والذلول الصعب الناس ركب َّ     فلما بآذاننا، إليه َْ         وأصغينا ُ         أبصارنا،

فمن خالل هذا العرض تبني للدراسة أن عصر الصحابة هو عصر ، )١(»ِ     نعرف ما َّ   إال

 وقد استمد التابعون ،  مبنهجية واضحة مباشرة وسلوك مطردنشأة السؤاالت احلديثية

يف مرحلة مهمة من  أميا اهتمام، �ذه الوسيلةهلم بإحسان هذا املنهج منهم، واهتموا 

وين احلديث بصفة عامة وهي مرحلة احلاجة للتدوين وكان السؤال احلديثي دمراحل ت

  .  فيما يلي إليهً                                                      جزءا من هذا االحتياج التارخيي والعلمي على ما سيشري البحث

 وهي  ومن بعدهمالسؤاالت الحديثية في عصر التابعين:    ً  رابع ا

مرحلة الحاجة إلى التدوين وظهورها كأساس لباقي علوم 

  : الحديث 

 احليطة أخذماد على السؤال احلديثي للتثبت وسار التابعون سري الصحابة يف االعت

واحلذر يف املرويات احلديثية، خاصة وأن األمور قد تغريت بعض الشيء يف هذه العصور، 

واالعتماد اإلسناد بظهور الفنت وبعد الناس عن عصر النبوة، فظهر االهتمام بالسؤال عن 

اليت يتم من خالهلا حتديد مدى  »السؤاالت احلديثية«على هذه ه ّ               قبول اخلرب أو رديف 

هي  »السؤاالت احلديثية«فكانت ومعرفة صحيحها من سقيمها، قبول الروايات وردها، 

مسة هذا العصر أل�ا أصبحت ضرورة عصرية لالحتياج إليها يف التعليل والتصحيح 

                                                        
  ،   :      احلـاكم             قبيـصة، وقـال    إىل       تنتهـي  ً           ًطريقـا، كلهـا       عـشرين    مـن      أكثـر    مـن       القـصة     هذه  ْ    ْ وردت     وقد  ) ١ (

       القـصة     هـذه  َّ   َّأن  :        والـصحيح   .    حبان     ابن  َّ            َّالذهيب، وصححه                الشيخني، ووافقه     شرط     على     حيح ص
       ضـعيفة،   :   أي        مرسـلة؛      قـصته               الـصحيح، فتكـون     علـى      بكـر     أبـا      يدرك   مل     يصة  قب  َّ   َّألن        ضعيفة؛
ْحــزم  َّ            َّالقطـان، وابــن  ُّ             ُّاإلشــبيلي، وابــن     احلــق  ُ   ُ عبـد  : ِ     ِالعلــة     �ــذه  َ     َ القــصة  َّ    َّوضـعف َ   ْ ِ         ِ، واملــزي،  "َّ    َّاحمللــى " يف  َ

   يف        األلبـــــاين   و   ،   ٢٠٨-   ٢٠٧ / ٧   (ِّ     ِّامللقـــــن     البـــــن      املنـــــري       البـــــدر  : ُ    ُينظـــــر   (      عبـــــدالرب               والعالئـــــي، وابـــــن
   .    كتبه    من         وغريها ،    ٢١٩٧ "  ذي    الرتم      ضعيف "
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جريح وغري ذلك من األمور الالزم ومعرفة أحوال الرجال، ومراتبهم من جهة العدالة والت

: بن سيرينقال محمد من املردود يف املرويات احلديثية؛ السؤال عنها لتحديد املقبول 

ُ                                                                   لم يكونوا يسألون عن اإلسناد، فـلما وقـعت الفتـنة قالوا« َ َُ َ ْ ِ ْ َ َ َّ َ َ ُ                       سموا لنا رجالكم: َ َ ََ َِ َ ُّ ،

 يؤخذ فال دعالب أهل إلى وينظر حديثهم فيؤخذ السنة أهل إلى فينظر«

ٌ                                               فاجلهابذة النقاد العارفون بعلل احلديث أفراد «: قال ابن رجب احلنبلي؛ )١(»حديثهم ِ ِ ُ ُ

ً                      قليل من أهل احلديث جد ِ                                          ا، وأول من اشتهر يف الكالم يف نقد احلديث ابنٌ سريين، مث   َّ

ْ                                                         خلفه أيوب السختياين، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة َ ُ َ َ حيىي القطان وابن : َ

ُ                                       وعلى بن املديين وابن معني، وأخذ عنهم مثل حنبل ُ        أمحد ابن: ي، وأخذ عنهمامهد ُ :

ونقد احلديث والرجال ال سبيل إليه ، )٢(»داود وأيب زرعة وأيب حامت  الرازيني ّ            البخاري وأيب

 الذين اعتنوا من التابعنيوالناقد علل املرويات، هو الوسيلة اليت يعرف �ا فالسؤال بإال 

احلديثية واعتمدوها يف مناهجهم يف نقد الرواة وطرق معرفة عدالتهم، وعلل بالسؤاالت 

وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وسليمان ، والقاسم بن حممد سعيد بن املسيب،: أخبارهم

ّ                               هؤالء جدوا يف حفظ السنن والرحلة ، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري، وبن يسار

جال سندها من جهة العدالة والتجريح، بالسؤال عن أحوال رفيها، والتفتيش عنها 

فانتشرت ؛ )٣(وتتبع الطرق، وانتقاء الرجال، مجاعة بعدهمبالسؤال العلم فأخذوا 

السؤاالت وتعددت يف ا�الس العلمية ال سيما احلديثية بعد أن صار هلا أئمة صاروا 

ئمة أيضا كان  هلا كاإلمام الزهري الذي طبقت شهرته اآلفاق فأخذ عنه ثلة من األً  اَ    علمَ  م

                                                        
                                               ، واحملـــدث الفاصـــل بـــني الـــراوي والـــسامع الرامهرمـــزي، ص   )   ١٢ / ١ (                 مقدمـــة، صـــحيح مـــسلم   ) ١ (

   .  هـ    ١٤٠٤         الثالثة،   ،       بريوت–          دار الفكر   ،               حممد عجاج اخلطيب . د  :       ، حتقيق   ٢٠٩
          إبـــراهيم -              شـــعيب األرنـــاؤوط   :       ، حتقيـــق  )    ١٠٧ / ٢ (                                 جـــامع العلـــوم واحلكـــم ابـــن رجـــب احلنبلـــي   ) ٢ (

   . م    ٢٠٠١  -  هـ    ١٤٢٢         السابعة،   ،       بريوت–              مؤسسة الرسالة   ،     باجس
                  املتكلمــــون يف الرجــــال    ،          ومــــا بعــــدها   )   ٨٠ / ١ (        ابــــن عــــدي                       الكامــــل يف ضــــعفاء الرجــــال   :     ينظــــر  ) ٣ (

     .           ، وما بعدها  ٩٤           السخاوي، ص 
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سنوا بتالمذ�م سنة شيوخهم و احلديث،  فنون هلم فضل السبق يف تعليم أجيال كاملة

السؤاالت ، حىت جعلوا وبينوا، فلم مينعوهم السؤال ومل يبخلوا عنهم باجلواب فنقحوا

  .مالك، والثوري، وشعبة: ومن أمثال هؤالء علميةعة صن

  

 وغري احملدثني احملدثنيؤال والبحث عن  على من سبق بل كثر الس األمرمل يتوقفو

ملعرفة  يف الناس يسريونلدرجة أ�م أصبحوا ، ً                                ممن كانوا مصدرا من مصادر السؤاالت

لم تقصد لذا�ا فصناعة ً      فنا وجعلوا هذا الشأن الثقة والضعيف بل وا�اهيل حىت 

  يفهديد والتفقوالورع الشوالتقوى مع لزوم الدين من العلوم األخرى يتعدوها إىل غريها 

 ً       كامالً                ي، وقد ربوا جيالالقطان، وعبد الرمحن بن مهد حيىي بن سعيد: السنن ومنهم

على التحري والدقة ومعرفة الصحيح من السقيم على املستوى النقدي للسند أو للمنت 

أمحد بن  ً       أيضايف النقل حىت وصل هذا األمر معهم إىل الذروة وختصصوا فيه ومنهم

وانتقلت املدرسة معهم إىل أئمة كبار كتبوا ، ن معني، وعلى بن املديينحنبل، وحيىي ب

مث أخذ عن هؤالء مسلك  قبل ذلك ً               مل تكن معروفةً                            السنن وألفوا يف السؤاالت كتبا

 اجلعفي إمساعيلحممد بن : منهم االنتقاد يف األخبار، وانتقاء الرجال يف اآلثار مجاعة

ري، وأبو داود سليمان بن األشعث البخاري، ومسلم ابن احلجاج النيسابو

السجستاين، يف مجاعة من أقرا�م أمعنوا يف احلفظ، وأكثروا يف الكتابة، وأفرطوا يف 

الرحلة، وواظبوا على السنة واملذاكرة والتصنيف واملدارسة، حىت أخذ عنهم من نشأ 

  . كثرت السؤاالت احلديثية التابعني ومن بعدهم، ولقد)١(بعدهم

  

                                                        
  ط   ،                           كتبــة املعــارف للنــشر والتوزيــع   ، م  ١٠                                     ينظــر تيــسري مــصطلح احلــديث حممــود الطحــان، ص   ) ١ (

   . م    ٢٠٠٤-  هـ    ١٤٢٥        العاشرة 
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  :  الدالة على ذلكومن النماذج

سألت سفيان الثوري، وشعبة، : ، قال القطانحيىي بن سعيدقال : النموذج األول

ومالكا، وابن عيينة، عن الرجل ال يكون ثبتا يف احلديث، فيأتيين الرجل، فيسألين عنه، 

  .)١(»أخرب عنه أنه ليس بثبت«: قالوا

على أسكفة الباب، سئل ابن عون، عن حديث لشهر وهو قائم : النموذج الثاني

أخذته ألسنة : يقول«: قال مسلم رمحه اهللا. »ا نزكوهإن شهرا نزكوه، إن شهر«: فقال

  .)٢(»الناس تكلموا فيه

 الفضل بن سهل، سألت معلى الرازي، عن حممد بن سعيد، قال: النموذج الثالث

كنت على بابه، وسفيان «: الذي روى عنه عباد، فأخربين عن عيسى بن يونس، قال

  .)٣(»عنده، فلما خرج سألته عنه، فأخربين أنه كذاب

السمة البارزة هلذا  أن السؤاالت الحديثية كانت تبين للدراسةيومما سبق 

 والتأكد من ناقله وصحة ما نقله؛  سندهالسؤال عناخلرب إال بعد العصر، فال يقبل 

 ألمهيتها »ةالسؤاالت احلديثي«ومن هنا كانت نقطة االنطالق من ناحية التصنيف يف 

 كمصنفات »السؤاالت احلديثية«الكربى يف بيان حال الراوي واملروي، فظهرت 

مستقلة استقل التدوين فيها بسؤاالت الراوي عن شيخه، وأخذت يف التطور بعد ذلك 

ً             شيئا فشيئا  ً                                  إىل أن أصبحت كيانا قائما بذاته ً  كما تبينه الدراسة فيما يأيت من مباحثً

 . -   واهللا املستعان–



                                                        
   .  )   ١٧  /  ١ (         حيح مسلم         مقدمة، ص  ) ١ (
    )   ١٧ / ١  (           نفس املصدر   ) ٢ (
      )   ١٨-  ١٧ / ١  (          نفس املصدر  ) ٣ (
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  املبحث الثاني

   يف السؤاالت احلديثيةاملصنفات

  : ويشتمل على المطالب اآلتية

  .أنواع المصنفات في السؤاالت الحديثیة: المطلب األول

  .موضوعات المصنفات في السؤاالت الحديثیة: المطلب الثاني

  . أھمیة المصنفات في السؤاالت الحديثیة: المطلب الثالث

یة عالقة المصنفات في السؤاالت الحديث: المطلب الرابع

 . العلوم المختلفة بفروع



       
  

 

 
  ٥٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  املبحث الثاني

  »املصنفات يف السؤاالت احلديثية«

 

  »أنواع المصنفات في السؤاالت الحديثية«: المطلب األول

ً                                                                   تنوعت املصنفات يف السؤاالت احلديثية تنوعا كبريا، وميكن من خالل االستقراء  ً
  : والتتبع تقسيم هذه املصنفات إىل األنواع اآلتية

  .فردت السؤاالت احلديثية يف مصنفات مستقلةمصنفات أ: النوع األول

 وبني - يف غري السؤاالت احلديثية–مصنفات مجعت بني ماد�ا املستقلة : النوع الثاني

  .السؤاالت احلديثية يف مصنف واحد

مصنفات اعتمدت على املادة العلمية اليت احتو�ا كتب السؤاالت : النوع الثالث

  .-وغريهاككتب الرجال والتواريخ –احلديثية 

  : ويندرج حتت هذه األنواع أقسام خمتلفة باعتبارات متعددة كما يلي

 اتمصنفات أفردت السؤاالت الحديثية في مصنف«: النوع األول

  »ةمستقل

وينقسم هذا النوع إلى أقسام متعددة بحسب االعتبارات 

  : المختلفة

  : طبوع، إىل ثالثة أقساماملغري  و باعتبار املطبوع منه هذا النوعينقسم: االعتبار األول

  : كتب السؤاالت الحديثية المطبوعة: القسم األول



       
  

 

 
  ٥٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
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   .)٢(معني بن ليحىي )١(هـ٢٣٦: حمرز ت ابن سؤاالت -١

   .)٤(معني بن  ليحىي)٣(هـ٢٦٠: ت اجلنيد ابن  سؤاالت-٢

  

                                                        
                                    ي، ومل نقف فيـه علـى جـرح أو تعـديل، كمـا                                           أمحد بن حممد بن قاسم بن حمرز أبو العباس بغداد  :   هو  ) ١ (

  د                                                                              أن الدراســـة مل تقـــف علـــى توقـــف أحـــد مـــن األئمـــة يف قبـــول روايتـــه عـــن ابـــن معـــني، فاألئمـــة النقـــا
  /  ٦   (              اخلطيـب البغـدادي             تـاريخ بغـداد،   :           انظـر ترمجتـه  .                                     جممعون على االحتجاج مبـا رواه عـن ابـن معـني

ــ    ١٤٢٢      األوىل،        بـــريوت،–                دار الغـــرب اإلســـالمي   ،   ٢٥٣      �ـــذيب                    ، وكـــذا نـــسبه املـــزي يف  م    ٢٠٠٢-   هــ
      األوىل،   ،       بـريوت–              مؤسسة الرسالة   ،                بشار عواد معروف . د     حتقيق   ،   )  ٥ / ٢ (                     الكمال يف أمساء الرجال 

   . م    ١٩٨٠  –  هـ   ٤٠٠ ١
       معرفـــة «  :            طبعـــت باســـم   وىل،  األ  :                                         طبـــع هـــذا التـــدوين عـــدة طبعـــات مـــن أمههـــا طبعتـــان  :       طبعاتـــه  ) ٢ (

    اهللا     عبـد    بـن      وحممـد      شـيبة    أيب    بـن     بكـر     وأيب       املـديين    بـن     علـي    عن      وفيه     معني    بن    حيىي    عن        الرجال
      كامـل    مـد حم  :         األول منه          حقق اجلزء  »    حمرز    بن        القاسم    بن     حممد    بن     أمحد       رواية  /      وغريهم    منري    بن

    حممـد   : ً                     ًوحقـق اجلـزء الثـاين كـال مـن  . ً                    ً نـصا مـا بـني سـؤال وقـول   ٩٥٣ (  :                   القصار، وعدد نصوصه
         العربية       اللغة  ً                         ً نصا ما بني سؤال وقول، جممع   ٨٤٥ (  :                                   مطيع احلافظ، وغزوة بدير، وعدد نصوصه

                               طبعــت ضــمن سلــسلة الــسؤاالت احلديثيــة   :        الثانيــة  .  م    ١٩٨٥    هـــ،     ١٤٠٥  ،      األولــى  .     دمــشق  –
                                  أبـــو عمـــر حممـــد األزهـــري، مطبعـــة الفـــاروق   :     حتقيـــق  »                   ت ابـــن حمـــرز ال بـــن معـــني    ســـؤاال «     باســـم 
     .      احلديثة

                                                                               إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد الرقائقي أبو إسحاق اخلتلي، صاحب كتاب الزهد والرقائق،   :   هو  ) ٣ (
                                                                           بغدادي، وعنده عن حيىي بن معني سؤاالت كثرية الفائـدة تـدل علـى فهمـه، وذكـره أبـو احلـسني 

  /  ١ (            ابـن أيب يعلـى               طبقـات احلنابلـة   :     ينظـر  .                                   نـادي يف مجلـة مـن روى عـن أمحـد، وكـان ثقـة     بن امل
  /  ٢ (                         اجلـــرح والتعـــديل ابـــن أيب حـــامت   ،       بـــريوت–           دار املعرفـــة   ،               حممـــد حامـــد الفقـــي  :     حتقيـــق  ،   ٩٦

  –                      دار إحياء الرتاث العريب   ،       اهلند–                  حبيدر آباد الدكن -                           جملس دائرة املعارف العثمانية    ،   ١١٠
  . م      ١٩٥٢     هـ     ١٢٧١    وىل،     األ  ،     بريوت

    أليب       اجلنيـد     ابـن       سـؤاالت «  :          طبعـت باسـم  :      األولـى  :                          وقـد طبـع عـدة طبعـات مـن أمههـا  :       طبعاته  ) ٤ (
  ،      األولــى  .       املنــورة        املدينــة  -       الــدار       مكتبــة  .    ســيف     نــور     حممــد     أمحــد  :     حتقيــق  »    معــني    بــن    حيــىي       زكريــا

  :        عـت باسـم  طب  :        الثانيـة  . ً                   ًنصا ما بني سؤال وقول     ٨٩٠ (  :           وعدد نصوصه  .  م    ١٩٨٨    هـ،     ١٤٠٨
     علي    بن     حممد     عمر     أبو  :     حتقيق  »    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد    بن         إبراهيم       إسحاق    أيب       سؤاالت «

     وعـــدد   .  م      ٢٠٠٧  -  هــــ    ١٤٢٨      األوىل،   .        القــاهرة  –        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثــة         الفـــاروق  .       األزهــري
   .ً                   ًنصا ما بني سؤال وقول     ٩٣٦ (  :      نصوصه



       
  

 

 
  ٥٢٢ 

  .)٢(»التاريخ« معني وامسه البن )١( هـ٢٧١: الدوري ت سؤاالت -٣

  .)٤(معني بن ليحىي )٣(هـ٢٨٧: الطرباين ت مرثد بن هاشم سعيد أيب  سؤاالت-٤
  .)٦(معني بن ليحىي )٥(هـ ٢٨٠: الدارمي ت  سؤاالت-٥

                                                        
     وثقـه   ،   هــ   ١٨٥        ولـد سـنة   ،              مـوىل بـين هاشـم                                      العباس بن حممد بن حامت الدوري، أبـو الفـضل  :   هو  ) ١ (

             أبـو هـاجر حممـد   :     حتقيـق  )    ٣٩١ / ١ (      الـذهيب                 العرب يف خرب من غرب   :             ، انظر ترمجته            النسائي وغريه
   ،  ٢٦          لـسيوطي، ص  ا            طبقـات احلفـاظ   ،     بـريوت  ،                  دار الكتـب العلميـة  ،                      السعيد بن بسيوين زغلـول

   .  هـ    ١٤٠٣      األوىل،   ،     بريوت  ،             لكتب العلمية     دار ا
     نـور     حممـد     أمحـد  .  د  :     حتقيـق   »  )       الـدوري       رواية   (   معني     ابن       تاريخ «          طبعت باسم   :   لى   األو  :       طبعاته  ) ٢ (

  –      ١٣٩٩              املكرمـــة، األوىل،      مكـــة  -        اإلســـالمي       الـــرتاث        وإحيـــاء        العلمـــي       البحـــث           ســـيف، مركـــز
     معـني     ابـن       تـاريخ  :        الثانيـة  . ً                    ً نـصا مـا بـني سـؤال وقـول    ٥٤١٤ (  :                    ، وقد بلغ عدد نـصوصه    ١٩٧٩

                 بــريوت، ودار القلـــم        للـــرتاث        املــأمون          حـــسن، دار    بــن     أمحــد   ن بـــ    اهللا     عبــد  :             الــدوري، حتقيـــق       روايــة
ً           ً نصا مـا بـني     ٥٤١٤   (  :                    وقد بلغ عدد نصوصه .  هـ      ١٤٠٠   سنة      األوىل   ،                       للطباعة والنشر والتوزيع

  :       ، حتقيق »      الدوري            معني، رواية    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ «          طبعت باسم   :        الثالثة  .          سؤال وقول
  -    هــ      ١٤٣٤      األوىل،   ،       والنـشر         للطباعـة        احلديثـة     روق    الفـا             األزهـري، دار     علـي    بـن     حممـد     عمـر     أبو

     .ً                    ً نصا ما بني سؤال وقول    ٥٤١٤   (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه  .     ٢٠١٣
                  لـيس بـشيء يف احلــديث،   :             قـال ابــن حبـان  ،                                      هاشـم بـن مرثـد أبــو سـعيد الطـرباين الطيالـسي  :   هـو  ) ٣ (

       بإشــراف                   ، جمموعــة مــن احملققــني  )    ٢٧٠ /  ١٣ (      الــذهيب                ســري أعــالم النــبالء   :       ، ينظــر          وابنــه صــدوق
              ديوان الـضعفاء   ،  م    ١٩٨٥  /      هـ     ١٤٠٥         الثالثة،   :    ، ط             مؤسسة الرسالة  ،                    الشيخ شعيب األرناؤوط

  ،                   محــاد بــن حممــد األنــصاري  :       ، حتقيــق     الــذهيب  ،                                     واملرتوكــني وخلــق مــن ا�هــولني وثقــات فــيهم لــني
   . م    ١٩٦٧  -   هـ     ١٣٨٧         الثانية،   :    ، ط     مكة–                    مكتبة النهضة احلديثة 

                                     تـاريخ أيب سـعيد هاشـم بـن مرثـد الطـرباين عـن  «  :          طبعـت باسـم  :   لـى   األو  :                   طبعاته، طبـع طبعتـان  ) ٤ (
ً           ً نصا ما بني   ٦٢ (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه  .                نصر حممد الفريايب  :     حتقيق  »                   أيب زكريا حيىي بن معني

                                            ســؤاالت عثمــان بــن طــالوت  البــصري لإلمــام أيب زكريــا  «  :          طبعــت باســم  :        الثانيــة  .          ســؤال وقــول
            أبـو عمـر حممـد   :     حتقيـق  »                     الطـربي عـن حيـىي بـن معـني                                 حيىي بن معني، وهو تاريخ هاشم بن مرثد

  ،     ٢٠٠٧  -    هــ      ١٤٢٨      األوىل،   .        القـاهرة  –        والنـشر         للطباعـة        احلديثـة                        بن علي األزهري، الفـاروق
   .ً                    ً نصا ما بني سؤال وقول  ٦٧ (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه

            قبــل املــائتني  :    ولــد  ،                          أبــو ســعيد التميمــي، الــدارمي  ،                              عثمــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد  :   هــو  ) ٥ (
  )                    الـرد علـى بـشر املريـسي (    ا يف ً       ً نف كتاب   ، ص                            اإلمام، العالمة، احلافظ، الناقد  :            ، قال الذهيب    بيسري
    جملــس    ،   ١٥٣  /  ٦ (                         اجلــرح والتعــديل ابــن أيب حــامت   :             انظــر ترمجتــه .               الــرد علــى اجلهميــة (    ا يف ً     ً وكتابــ

      األوىل،   ،     بريوت–                     دار إحياء الرتاث العريب  ،       اهلند–                  حبيدر آباد الدكن -                       دائرة املعارف العثمانية 
               جمموعـــة مـــن احملققـــني   :       حتقيـــق ،   ٣١٩  /   ١٣   (     الـــذهيب               ســـري أعـــالم النـــبالء   ،  م    ١٩٥٢-  هــــ    ١٢٧١

   . م    ١٩٨٥-  هـ    ١٤٠٥         الثالثة،   ،              مؤسسة الرسالة  ،                           بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
  ،  »-       الــدارمي       عثمــان       روايــة-     معــني     ابــن       تــاريخ «  :          طبعــت باســم  :      األولــى  :                   طبعاتــه، طبــع طبعتــان  ) ٦ (

    : =                  وقـــد بلـــغ عـــدد نـــصوصه  .     دمـــشق  –       للـــرتاث        املـــأمون          ســـيف، دار     نـــور     حممـــد     أمحـــد  :     حتقيـــق
 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 



       
  

 

 
  ٥٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  .)٢(معني بن ليحىي )١(هـ٢٨٤: اهليثم ت بن يزيد سؤاالت  -٦

: املديين ت بن لعلي )٣(هـ٢٩٧:  تشيبة عثمان بن أيب بن حممد سؤاالت - ٧

  .)٤(والتعديل اجلرح يف هـ٢٣٤

  .)٥(ت ابن أيب شيبة ملشاخيهسؤاال -٨

                                                                                                                                    
         الـدارمي      سـعيد    بـن       عثمـان       تـاريخ «  :          طبعـت باسـم  :        الثانية  . ً                   ًنصا ما بني سؤال وقول   )     ٩٧٥ ( =

        احلديثـــة                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :       ، حتقيـــق »   معـــني    بـــن    حيـــىي       زكريـــا    أيب    عـــن
   .ً                    ً نصا ما بني سؤال وقول   ٩٧٥ (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه  .        القاهرة  –        والنشر         للطباعة

        والبـادا   :          قـال الـذهيب        بالبـادا        املعروف                                                 يزيد بن اهليثم بن طهمان البغدادي أبو خالد الدقاق   :   هو  ) ١ (
        اخلطيـب            تـاريخ بغـداد  :        ترمجتـه      انظـر .   ثقـة  :             قـال الـدارقطين  ،   هـ   ٢٨٤               مات يف شوال سنة   ،       بالفتح

     .   ٨٥٣ / ٦ (      الذهيب               ، تاريخ اإلسالم    ٥٠٨ /  ١٦ (         البغدادي 
        الرجـال   يف     معـني    بـن    حيـىي       زكريـا    أيب     كـالم    مـن «  :          طبعـت باسـم  :      األولـى  :             ، طبـع طبعتـان      طبعاته  ) ٢ (

        وقـد بلـغ   .     دمـشق  –       للـرتاث        املـأمون          سـيف، دار     نـور     حممد     أمحد  .  د  :       ، حتقيق »  )      طهمان       رواية (
       زكريــا    أيب     كــالم    مـن «  :          طبعـت باســم  :        الثانيــة  . ً                    ً نـصا مــا بـني ســؤال وقـول   ٤٠٧ (  :          عـدد نــصوصه

     علـي    بـن     حممـد     عمر     أبو  :       ، حتقيق »      الدقاق       طهمان    بن       اهليثم    بن              الرجال، يزيد   يف     معني    بن    حيىي
ً           ً نصا ما بني    ٤٠٧ (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه  .        القاهرة-      والنشر         للطباعة        احلديثة                 األزهري، الفاروق

   من  «  :                                                                         سؤال وقول، واالسم الثابت على طرة النسخة اخلطية اليت اعتمد عليها كال احملققني هو
   . »                                                 ىي بن معني رواية أيب خالد يزيد بن اهليثم بن طهمان عنه              كالم أيب زكريا حي

  :                                                                    حممـد بـن عثمـان بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبـسي، مـن عـبس غطفـان، أبـو جعفـر الكـويف  :   هو  ) ٣ (
                     لــه تــآليف مفيــدة، منهــا   :          قــال الــذهيب  .              خمتلــف يف توثيقــه  .         مــن احلفــاظ  .                 مــؤرخ لرجــال احلــديث

                الثقــات البــن حبــان   :     انظــر   .                نيــف ومثــانني عامــا      هـــ عــن    ٢٩٧               مــات ببغــداد ســنة   .    كبــري  )      تــاريخ (
   .   ٢٩١                         ، طبقات احلفاظ للسيوطي، ص    ١٥٥  /  ٩ (

      لعلـي      شـيبة    أيب    بـن       عثمـان    بـن     حممـد       سـؤاالت «  :          طبعـت باسـم  :      األولـى  :             ، طبع طبعتـان      طبعاته  ) ٤ (
  .     ١٤٠٤              الريــــاض، األوىل،         املعـــارف               القـــادر، مكتبـــة     عبـــد    اهللا     عبـــد      موفـــق  :     حتقيـــق  »      املـــديين    بـــن

     أبـو  :       ، حتقيـق »     املـديين    بـن      لعلـي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت «  :       باسم    طبعت  :        الثانية
   . م    ٢٠٠٦               القاهرة، األوىل،   -      والنشر         للطباعة        احلديثة                 األزهري، الفاروق     علي    بن     حممد     عمر

      شـيبة    أيب    بـن       عثمـان    بـن     حممـد      جعفر    أيب       مسائل     فيه     جزء «  :                    طبع يف جملد واحد باسم  :       طبعاته  ) ٥ (
         البـــــشائر     دار    ربي،  صـــــ   ،   حــــسن      عـــــامر  :       بتحقيــــق  »         والتعـــــديل      اجلـــــرح   يف       مــــسائل   يف       شـــــيوخه    عــــن

   . م    ٢٠٠٤-  هـ    ١٤٢٥      األوىل،   ،     بريوت  –         اإلسالمية



       
  

 

 
  ٥٢٤ 

: حنبل ت بن أمحد اهللا عبد أبا )١(هـ٢٧٣:  تاألثرم بكر أيب  سؤاالت-٩

  .)٢(هـ٢٤١

  .)٤(وتعديلهم الرواة جرح يف أمحد لإلمام )٣(هـ٢٧٥:  تداود أيب  سؤاالت-١٠

                                                        
          احب اإلمــام           األثـرم، صــ                                                   أمحــد بـن حممــد بــن هـانئ الطــائي، أو الكلــيب اإلسـكايف، أبــو بكــر  :   هـو  ) ١ (

   ، ٧  ٤٧  /  ١ (     املــزي             �ــذيب الكمــال   :      ترمجتــه         ن، انظــر                            كــان إمامــا مــن أهــل احلفــظ واإلتقــا  .    أمحــد
          دار الكتـــــب   )    ١٣٥  /  ٢ (      الـــــذهيب              وتـــــذكرة احلفـــــاظ   ،   ٦٦  /  ١ (            ابـــــن أيب يعلـــــى               طبقـــــات احلنابلـــــة 

   . م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩      األوىل،   ،      لبنان-            العلمية بريوت
ــه  ) ٢ (      بكــر    أيب          مــن ســؤاالت «  :                    طبــع يف جملــد، صــغري باســم  :      األولــى  :        طبعــات       طبــع ثــالث  ،       طبعات

            وقــــد بلــــغ عــــدد   .   هـــــ    ١٤٢٢   ة،       العاصــــم     دار        الــــشريف    اهللا    خــــري  :       بتحقيــــق  »    أمحــــد       لإلمــــام       األثــــرم
        املتكلم        للرجال  ً     ًمعجما        الكتاب     آخر   يف      احملقق  ً                         ًنصا ما بني سؤال وقول، وجعل    ٨٤ (  :      نصوصه
   يف       ذكرهم     يرد    ومل   ،    عنهم           اإلمام أمحد       األثرم     سأل  ً     ً تقريبا  ً    ًرجال     ١٩٢     وضمنه         السؤاالت   يف       عليهم

      كتـاب    هـي         الـسؤاالت     هذه    أن      احملقق            وغريه، ويرى        الكمال      �ذيب         احملقق من       نقلها   ،       السؤاالت
    مــــن «            حديثيــــة باســــم        رســــائل     ثــــالث                طبعــــت يف جملــــد ضــــمن  :        الثانيــــة  .      لألثــــرم        املنــــسوب       العلــــل

  :       ، حتقيق »    حنبل    بن     حممد    بن     أمحد    اهللا     عبد     أبا       األثرم      هانئ    بن     حممد    بن     أمحد     بكر    أيب       سؤاالت
       وقد . م    ٢٠٠٤  -    هـ    ١٤٢٥            بريوت، األوىل،   –         اإلسالمية         البشائر         ربي، دار   ، ص   حسن      عامر  .  د

       ســؤاالت «                طبعــت يف جملــد باســم   :        الثالثــة  . ً                   ًنــصا مــا بــني ســؤال وقــول    ٩٢ (  :              بلــغ عــدد نــصوصه
        األزهـــري،      علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :       ، حتقيـــق »    حنبـــل    بـــن     أمحـــد    اهللا     عبـــد    أليب       األثـــرم     بكـــر    أيب

            وقـــد بلـــغ عـــدد   .  م    ٢٠٠٧  -  هــــ      ١٤٢٨      األوىل،            القـــاهرة،   –        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة         الفـــاروق
   .           ني سؤال وقولً        ًنصا ما ب    ٩٢  :      نصوصه

  :    ولـد           احب الـسنن،                                                            سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بـشري األزدي السجـستاين، أبـو داود، صـ  :   هو  ) ٣ (
               اخلطيب البغدادي             تاريخ بغداد   :           انظر ترمجته  .                      شيخ السنة، مقدم احلفاظ  :            ، قال الذهيب                سنة اثنتني ومائتني

   .   ١٥٩ / ١ (       يب يعلى     بن أ ا              طبقات احلنابلة   ،    ٢٠٣ /  ١٣ (                       سري أعالم النبالء الذهيب  ،  ٧٥ /  ١٠ (
        الـرواة     جـرح   يف      حنبـل    بـن     أمحـد       لإلمـام      داود    أيب       سـؤاالت «          طبعـت باسـم   :      األولى  :                   طبعاته، طبع طبعتان  ) ٤ (

  .     هـــ    ١٤١٤              املنــورة، األوىل،         املدينــة  -        واحلكــم        العلــوم              منــصور، مكتبــة     حممــد      زيــاد  .  د  :     حتقيــق  »         وتعــديلهم
  :                                  غري ما أحلقه احملقق به، ومبـا أحلقـه احملقـقً                         ً نصا ما بني سؤال وقول، من    ٥٧٨ (  :                  وقد بلغ عدد نصوصه

                               مـن تـاريخ بغـداد، السـتكمال مـا سـقط   ) ً    ً نـصا  ٢٥ (ً                                   ً نصا ما بـني سـؤال وقـول، وقـد أحلـق احملقـق    ٥٩٥ (
                                                                                   من النسخة اخلطية من نصوص بسبب اخلروم اليت اعـرتت النـسخة اخلطيـة الفريـدة الـيت اعتمـد عليهـا يف 

          طبعــــت باســــم   :        الثانيــــة  .    ١٤٧                  داود لإلمــــام أمحــــد، ص                     مقدمــــة حتقيــــق ســــؤاالت أيب   :            حتقيقــــه، ينظــــر
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  ٥٢٥ 

، )٢(٢٧٤: ، وامليموين ت)١( هـ٢٦٦:  سؤاالت صاحل ت-١٣، ١٢، ١١

وامل
 
   
َ
ايات الثالثة ألمحد بن حنبل؛ وقد مجع الرو )٤(هـ٢٧٥ت )٣(يِ   وذُّ  ر

  .)٦(يف تصنيف واحد )٥(هـ٣١٦: ت  أبو عوانة

                                                                                                                                    
         عمـــر     أبـــو  :     حتقيـــق  »         وتعـــديلهم        الـــرواة     جـــرح   يف      حنبـــل    بـــن     أمحـــد       لإلمـــام          السجـــستاين      داود    أيب       ســـؤاالت «

  .  م      ٢٠١٠  -     هــ      ١٤٣١      األوىل،            القـاهرة،   –        والنـشر         للطباعـة        احلديثة                 األزهري، الفاروق     علي    بن     حممد
   .ً     ًسؤاال   ٥٩٥  :                                       ، من غري ما أحلقه احملقق به، ومبا أحلقه احملققً      ً سؤاال   ٥٧٨  :                        وقد بلغ عدد السؤاالت فيه

                                                                      احل بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد أبــو الفــضل بــن أيب عبــد اهللا الــشيباين    ، صــ  :   هــو  ) ١ (
            طبقــــات احملــــدثني   :           انظــــر ترمجتــــه  .             هــــو، صــــدوق ثقــــة  :                 ، قــــال ابــــن أيب حــــامت                    البغــــدادي قاضــــي أصــــبهان
  ،                               عبـــد الغفــــور عبـــد احلــــق حـــسني البلوشــــي  :                       أيب الــــشيخ األصـــبهاين، حتقيــــق                        بأصـــبهان والــــواردين عليهـــا 

      تـاريخ    ،   ٥٢٩  /   ١٢   (     الـذهيب               سري أعالم النـبالء   ،     ١٩٩٢  –      ١٤١٢         الثانية،   ،       بريوت–              مؤسسة الرسالة 
ــــن غرامــــة العمــــروي  :       حتقيــــق ،   ٢٩٥  /   ٢٣               دمــــشق ابــــن عــــساكر                           دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر   ،                      عمــــرو ب

   . م    ١٩٩٥-   هـ    ١٤١٥  ،         والتوزيع
            أبــو احلــسن،                                                                        عبــد امللــك بــن عبـد احلميــد بــن عبــد احلميــد بـن شــيخ اجلزيــرة ميمــون بـن مهــران، امليمــوين  :  و هـ  ) ٢ (

                                      ووثقه، وأبو عوانة اإلسفراييين، وأبو بكر   )     سننه (          النسائي يف           ، روى عنه                                تلميذ اإلمام أمحد، ومن كبار األئمة
               ســـري أعـــالم النـــبالء    ،   ٢٤٥ /  ٣٣  زي  املـــ            �ـــذيب الكمـــال   : ً                        ً وخلقـــا ســـواهم، انظـــر ترمجتـــه                  بـــن زيـــاد النيـــسابوري

   .  ٨٩ /  ١٣     الذهيب
ُّمـــروذ  ) ٣ ( َ    ُّ                                                                              بـــالفتح مث التـــشديد والـــضم، وســـكون الـــواو، وذال معجمـــة، وهـــو مـــدغم مـــن مـــرو الـــروذ، هكـــذا   : َ

  ،                دار، صــادر، بــريوت  )    ١١٢  /  ٥ (            يــاقوت احلمـوي              معجـم البلــدان   :       انظــر                       يـتلفظ بــه مجيــع أهـل خراســان
   . م    ١٩٩٥         الثانية، 

       أمحـد          وقـد روى عـن  ،                                             جاج أبو بكر املعروف باملروذي، صـاحب أمحـد بـن حنبـل             أمحد بن حممد احل  :   هو  ) ٤ (
                                اإلمــــام، القــــدوة، الفقيــــه، احملــــدث شــــيخ   :            ، قــــال الــــذهيب                                  مــــسائل كثــــرية، وأســــند عنــــه أحاديــــث، صــــاحلة

  /   ١٣   (     الـــذهيب               ســـري أعـــالم النـــبالء    ،   ١٠٤  /  ٦ (            اخلطيـــب بغـــداد             تـــاريخ بغـــداد   :           انظـــر ترمجتـــه  .      اإلســـالم
١٧٣    (  .   

      املـــسند  «                                                               بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن يزيـــد النيـــسابوري األصـــل، اإلســـفراييين، صـــاحب      يعقـــوب  :   هـــو  ) ٥ (
  :                     قال أبـو عبـد اهللا احلـاكم  ،                          ، مولده بعد الثالثني ومائتني »         صحيح مسلم «              الذي خرجه على    »      الصحيح

   ســري    ،   ١٧٧ / ١ (            يــاقوت احلمــوي              معجــم البلــدان   :             ، انظــر ترمجتــه                                أبــو عوانــة مــن علمــاء احلــديث وأثبــا�م
          د أمحـــد عمـــر   :     حتقيـــق   ،   ٢٣٥            ابـــن كثـــري، ص               طبقـــات الـــشافعيني    ،   ٤١٧  /   ١٤ (      الـــذهيب      نـــبالء        أعـــالم ال

   . م    ١٩٩٣  -      هـ     ١٤١٣   ،                       مكتبة الثقافة الدينية  ،                          هاشم، د حممد زينهم حممد عزب
              عــن اإلمـام أمحــد        الرجـال        ومعرفـة       العلــل «  :          طبعــت باسـم  :      األولـى  :                      طبـع عــدة طبعـات مـن أمههــا  :       طبعاتـه  ) ٦ (

             عبـــاس، الـــدار     حممـــد    بـــن    اهللا     وصـــى         الـــدكتور  :       ، حتقيـــق »      وغـــريه        املـــروذي  :  ة    روايـــ-             حممـــد بـــن حنبـــل     بـــن
    هــ،     ١٤٢٧                            م، وعنهـا دار اإلمـام أمحـد مبـصر،       ١٩٨٨  -     هــ      ١٤٠٨            اهلنـد، األوىل،   –                 السلفية، بومبـاى
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  ٥٢٦ 

 ومعرفة العلل كتاب« ألبيه )١(هـ٢٩٠: ت سؤاالت عبداهللا بن أمحد -١٤

  .)٢(أمحد لإلمام »الرجال

  .)٤(هـ٢٦٤: ت زرعة أليب )٣( هـ٢٩٢: الربذعي ت  أسئلة-١٥

 هـ، يف٢٧٥ت األشعث بن سليمان داود  أبا)٥(اآلجري عبيد أيب  سؤاالت-١٦

  .)٦(وتعديلهم الرجال معرفة
                                                                                                                                    

   =    وصـاحل        املـروذي  :       بروايـة-             حممد بن حنبل     بن              عن اإلمام أمحد        الرجال        ومعرفة       العلل «  :        م، باسم    ٢٠٠٦
     كــالم    مــن «  :                يف جملــد واحــد باســم  :        الثانيــة  .                   وصــي اهللا بــن حممــد عبــاس  :       حتقيــق-   وين            بــن أمحــد وامليمــ ا =

        البــدري        ، صــبحي  :       ، حتقيــق »-                  روايــة املــروزي وغــريه–       الرجــال         ومعرفــة       احلــديث     علــل   يف      حنبــل    بــن     أمحــد
ـــة  .     هــــ    ١٤٠٩      األوىل،           الريـــاض،   –        املعـــارف                  الـــسامرائي، مكتبـــة        العلـــل «  :                يف جملـــد واحـــد باســـم  :        الثالث

ِاملــروذي       روايــة  -    »    حنبــل    بــن     أمحــد    اهللا     عبــد    أيب       لإلمــام     جــال   الر        ومعرفــة ُّ
َ

      ِ ُّ
َ

     وفيــه          وامليمــوين     أمحــد    بــن      وصــاحل  
         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد     عمــر     أبــو  :              وغــري ذلــك، حتقيــق   ،       وحكايــات        أحاديــث

   . م    ٢٠٠٩  -     هـ      ١٤٣٠               القاهرة، األوىل،   -       والنشر
                            أبو عبد الرمحن ابن شـيخ العـصر   ،               بن هالل الشيباين                             عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل   :   هو  ) ١ (

      تـاريخ   :             ، انظـر ترمجتـه اً     ً ا فهمـً    ً  ثبتـً       ً كـان ثقـة  :                                أمحد بن حنبل، قال اخلطيـب البغـدادي          أيب عبد اهللا 
   .   ٥١٦  /   ١٣   (     الذهيب               سري أعالم النبالء   ،   ١٢ /  ١١ (                     بغداد اخلطيب البغدادي 

    بـن    اهللا     وصـي  :             الرجـال، حتقيـق        ومعرفـة       العلـل   :                              له إال علـى طبعـة واحـدة لـه باسـم         يقف البحث  مل   :       طبعاته  ) ٢ (
   .  هـ    ١٤٢٢                       اخلاين، الرياض، الثانية،            عباس، دار     حممد

              اإلمــام، احلــافظ،   :            ، قــال الــذهيب                                            ســعيد بــن عمــرو بــن عمــار األزدي، أبــو عثمــان الربذعــي  :   هــو  ) ٣ (
  ،                 ، الــوايف بالوفيـــات  ٧٧  /   ١٤     الــذهيب               ســـري أعــالم النــبالء    ،   ٣٨٠ / ١            معجــم البلــدان  :           انظــر ترمجتــه

    دار   ،                         أمحـــد األرنـــاؤوط وتركـــي مـــصطفى  :       حتقيـــق ،   ١١١ /  ١٥                      ح الـــدين بـــن أيبـــك الـــصفدي ال صـــ
   . م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٢٠  ،       بريوت–            إحياء الرتاث 

  :     حتقيق   »       النبوية       السنة   يف        وجهوده      زرعة     أبو «     كتاب          طبع ضمن  :      األولى  :           طبع طبعتان  :       طبعاته  ) ٤ (
      منهـــــا       الثـــــاين    لـــــد  ا�      أخـــــتص       جملـــــدات      ثالثـــــة                  اإلســـــالمية، والكتـــــاب        اجلامعـــــة   ،     اهلـــــامشي      ســـــعدي

    طبـــع   :        الثانيـــة  .  »      الربذعـــي       أســئلة     علـــى         وأجوبتــه      زرعـــة    أليب         الـــضعفاء «  :                   بالــسؤاالت وجـــاء باســم
     عمـر     أبـو  :       ، حتقيـق »       الـضعفاء       أسـامي      كتـاب      ومعـه        الـرازي      زرعـة    أليب        الربذعـي       سـؤاالت «  :     باسم
   . م    ٢٠٠٩      األوىل،            القاهرة،   –        والنشر         للطباعة        احلديثة                 األزهري، الفاروق     علي    بن     حممد

        انظـر  ،              مـسائل مفيـدة         أيب داود                                              حممد بن علي بن عثمان أبو عبيد اآلجري احلافظ له عن  :   هو  ) ٥ (
    دار   ،    ٢٢٥  /  ٢        النـــووي                    ، �ـــذيب األمســـاء واللغـــات   ٣٦١  /   ١١   (    املـــزي            �ـــذيب الكمـــال   :      ترمجتـــه

   .       لبنان-                    الكتب العلمية، بريوت 
      داود     أبـــا       اآلجـــري      عبيـــد    أيب       ســـؤاالت «  :          طبعـــت باســـم  :     األوىل  :              طبـــع ثـــالث طبعـــات  :       طبعاتـــه  ) ٦ (

        العلمــي       البحــث               العمــري، عمــادة      قاســم     علــي     حممــد  :     حتقيــق  ،  »        والتعــديل      اجلــرح   يف          السجــستاين
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  .)٢(للدارقطين  وغريه)١(هـ٣٨٨: تبكري  بن اهللا عبد أيب سؤاالت -١٧

   .)٤( للدارقطين)٣(هـ ٤٠٥:  سؤاالت احلاكم ت-١٨

                                                                                                                                    
  =                   جملــد واحــد، وقــد بلــغ   :               الــسعودية، األوىل         العربيــة                املنــورة، اململكــة                 اإلســالمية، املدينــة         باجلامعـة

    أليب       اآلجـــري       ســـؤاالت «  :     باســـم  :        الثانيـــة  . ً                   ًنـــصا مـــا بـــني ســـؤال وقـــول     ٦٥٠ (  :      نـــصوصه     عـــدد =
      ١٤١٨                    االسـتقامة، األوىل، سـنة      دار                البـستوي، مكتبـة        العظـيم     عبـد        العلـيم     عبـد  :       ، حتقيق »    داود

      عبيــد    أيب       ســؤاالت «  :          الثالثــة .ً                    ً نــصا مــا بــني ســؤال وقــول    ١٩٧٣ (  :                      هـــ، وقــد بلــغ عــدد نــصوصه
                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :       ، حتقيـــق »        السجـــستاين      داود    أيب       لإلمـــام       اآلجـــري
  :                  وقــد بلــغ عــدد نــصوصه  .  م      ٢٠١٠  -  هـــ      ١٤٣١               القــاهرة، األوىل،   –        والنــشر       طباعــة  لل        احلديثــة

   .ً                    ً نصا ما بني سؤال وقول    ١٩٧٧ (
            ، قـــال اخلطيـــب                                                     احلـــسني بـــن أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بكـــري احلـــافظ، أبـــو عبـــد اهللا الـــصريىف  :   هـــو  ) ١ (

ّوكـان ثقـة، لكـنهم حـسدوه، وتكل  :                         ، وقال أبو القاسم األزهري ًا        ً كان حافظ  :         البغدادي ّ                            ّ ِمـوا فيـهّ ِ        ِ ِ .  
   ،   ٥٢٨  /  ١ (      الـذهيب               ميـزان االعتـدال    ،   ٥٢٣  /  ٨   (              اخلطيـب البغـدادي            تـاريخ بغـداد   :           انظـر ترمجتـه

     هــ     ١٣٨٢      األوىل،   ،        لبنـان–                                دار املعرفـة للطباعـة والنـشر، بـريوت   ،                علـي حممـد البجـاوي  :     حتقيق
          دار الغــرب   ، ّ               ّبــشار عــواد معــروف  :  د  :       حتقيــق ،   ٦٣١  /  ٨   (     الــذهيب            تــاريخ اإلســالم   ،    م    ١٩٦٣  -
   . م    ٢٠٠٣      األوىل،   ،      إلسالمي ا

         وغـــريه أليب     بكـــري    بـــن    اهللا     عبـــد    أيب       ســـؤاالت «  :          طبعـــت باســـم  :      األولـــى  :           طبـــع طبعتـــان  :       طبعاتـــه  ) ٢ (
  :        الثانيـة  .  م    ١٩٨٨    هــ،     ١٤٠٨  :      األولى                      علي احلليب، دار عمـار، ط   :       ، حتقيق »        الدارقطين      احلسن

  :       ، حتقيق »      دارقطين  ال      احلسن    أيب       لإلمام          البغدادي     بكري    بن    اهللا     عبد    أيب       سؤاالت «  :          طبعت باسم
      ١٤٢٧               القـاهرة، األوىل،   –        والنـشر         للطباعـة        احلديثـة                 األزهـري، الفـاروق     علي    بن     حممد     عمر     أبو
   . م    ٢٠٠٦  -  هـ

                                                                     حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محدويــه بــن نعــيم بــن احلكــم الــضيب أبــو عبــد اهللا احلــاكم  :   هــو  ) ٣ (
               وكـــان ثقـــة، وقـــال   :     دادي                ، قـــال اخلطيـــب البغـــ                           بـــابن البيـــع مـــن أهـــل نيـــسابور        املعـــروف       الـــشافعي
      اخلطيــب             تــاريخ بغــداد   :           انظــر ترمجتــه  .                                        اإلمــام، احلــافظ، الناقــد، العالمــة، شــيخ احملــدثني  :      الــذهيب

         بـــن خلكـــان  ا             وفيـــات األعيـــان    ،   ١٦٣  /   ١٧   (     الـــذهيب               ســـري أعـــالم النـــبالء    ،   ٥٠٩  /  ٣   (        البغــدادي
   .      بريوت-          دار، صادر   ،          حسان عباس  :       حتقيق ،   ٢٨٠ / ٤ (

  ،  »        للـــدارقطين            النيـــسابوري       احلـــاكم       ســـؤاالت «  :          طبعـــت باســـم  :    ولـــى  األ  :           طبـــع طبعتـــان  :       طبعاتـــه  ) ٤ (
  –      ١٤٠٤      األوىل،           الريــاض،   –        املعـارف               القـادر، مكتبـة     عبـد    بـن    اهللا     عبـد    بـن      موفـق  .  د  :     حتقيـق

      احلــسن    أيب       لإلمــام            النيــسابوري       احلــاكم    اهللا     عبــد    أيب       ســؤاالت «  :          طبعــت باســم  :        الثانيــة  .     ١٩٨٤
  –        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة                 األزهـــري، الفـــاروق   ي  علـــ    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :       ، حتقيـــق »        الـــدارقطين

   . م    ٢٠٠٦  -    هـ      ١٤٢٧               القاهرة، األوىل، 



       
  

 

 
  ٥٢٨ 

  

  .)٢( للدارقطين)١(هـ٤١٢:  سؤاالت السلمي ت-١٩

  .)٤(رقطينللدا )٣(هـ٤٢٥: الربقاين ت  سؤاالت- ٢٠

   .)٦( للدارقطين)٥(هـ٤٢٧:  سؤاالت محزة السهمي ت-٢١

                                                        
                                    الــسلمي األم، اإلمــام، احلـــافظ، احملــدث، شـــيخ   ،                           حممــد بـــن احلــسني بــن حممـــد بــن موســـى  :   هــو  ) ١ (

                ومــــا هــــو بــــالقوي يف   :             ، وقــــال الــــذهيب                                              خراســــان، وكبــــري الــــصوفية، أبــــو عبــــد الــــرمحن النيــــسابوري
      الــذهيب                ســري أعــالم النــبالء    ،  ٤٢  /  ٣ (               اخلطيــب البغــدادي             تــاريخ بغــداد   :   تــه        انظــر ترمج   .     احلــديث

) ٢٤٧  /   ١٧   .   
  ،  »                     سؤاالت السلمي للدارقطين «          طبعت باسم   :      األولى  :                         طبع أكثر من طبعة من أمهها  :       طبعاته  ) ٢ (

  .   هــــ    ١٤٠٨              بالريـــاض، ســـنة        والنـــشر         للطباعـــة        العلـــوم     دار            آتـــش، مكتبـــة        ســـليمان         الـــدكتور      حتقيـــق
       الــسيد،       فتحــي     جمــدي  :       وتعليــق        ، حتقيــق »                     ســؤاالت الــسلمي للــدارقطين «           طبعــت باســم  :        الثانيــة
      سـؤاالت  «          طبعـت باسـم   :        الثالثـة   .  هــ    ١٤١٣          مـصر، سـنة  -            للـرتاث، بطنطـا         الصحابة     دار       مكتبة

ـــة                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر             ، بتحقيـــق أيب »               الـــسلمي للـــدارقطين          للطباعـــة        احلديث
      فريـق  :       ، حتقيـق »                     سـؤاالت الـسلمي للـدارقطين «  م    باسـ  :        الرابعـة   .  هــ    ١٤٢٧               بالقاهرة، سنة        والنشر

          اجلريـسي،        الـرمحن     عبـد    بـن      خالـد / د   و       احلميـد    اهللا     عبـد    بـن     سـعد / د        وعنايـة        بإشراف         الباحثني    من
   .  هـ    ١٤٢٧      األوىل، 

َّأمحــد بــن حممــد بــن َأمحــد بــن غالــب أَبــو بكــر اخلــوارزمي احلــافظ الفقيــه الــشافعي املعــروف   :   هــو  ) ٣ ( ّ ْ َ ُ ْ ْ َْ َْ َّْ َُ                                            َ             َ              َّ ّ ْ َ ُ ْ ْ َْ َْ َّْ َُ
ِالربقــاين إمــام وإذا مــات ذهـب هــذا الــشأن يـعــين احلــديث  :              القاســم األزهـري        قــال أبــو   ،        بالربقـاين ْ َ                                             ِ ْ َ .  

   .   ٤٠٣  /  ٩   (     الذهيب            تاريخ اإلسالم    ،  ٢٦  /  ٦   (              اخلطيب البغدادي            تاريخ بغداد   :           انظر ترمجته
        الكرجي       رواية          للدارقطين        الربقاين       سؤاالت «          طبعت باسم   :      األولى  :              طبع ثالث طبعات  :       طبعاته  ) ٤ (

      األوىل،                 الهور، باكستان،  -      مجيلي      خانه              القشقري، كتب     أمحد     حممد          بدالرحيم ع  :       ، حتقيق »   عنه
    أىب       سؤاالت «          طبعت باسم   :        الثانيةً                      ً نصا ما بني سؤال وقول،    ٦٢١  :           وعدد نصوصه .  هـ    ١٤٠٤

        القرآن                إبراهيم، مكتبة       السيد     جمدي  :       وتعليق        ، حتقيق »        والتعديل      اجلرح   يف          للدارقطين        الربقاين     بكر
          طبعـت باسـم   :        الثالثـة  . ً                    ً نـصا مـا بـني سـؤال وقـول  ٥٧ (  :              ع، وعـدد نـصوصه       والتوزيـ        والنشر       للطبع

     علـــي    بـــن     حممــد     عمـــر     أبــو  :       ، حتقيـــق »        الـــدارقطين      احلــسن    أيب       لإلمـــام        الربقــاين     بكـــر    أيب       ســؤاالت «
       وعـدد  . م      ٢٠٠٦  -    هــ      ١٤٢٧               القـاهرة، األوىل،   –        والنـشر         للطباعـة        احلديثـة                 األزهري، الفـاروق

   . لً                   ً نصا ما بني سؤال وقو   ٦٨٢  :       نصوصها
ّمحزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن عبـد اهللا، القرشـي   :   هو  ) ٥ ( ُ ْ ْ ْ ْ                                                                          ّ ُ ْ ْ ْ ْ

ّالـــسهمي، مـــن ولـــد هـــشام بـــن العـــاص، أبـــو القاســـم بـــن أيب يعقـــوب اجلرجـــاين َ ُْ ْ ّ ّ َّ                                                            ّ َ ُْ ْ ّ ّ   :            ، قـــال الـــذهيبَّ
َّاحلــافظ، احملــدث ابــن احملــدث ِّ                    َّ    .      لتعــديل                           نف التــصانيف وتكلــم يف اجلــرح وا   ، صــ  :             ، قــال الــصفديِّ

   ،   ١٠٧  /   ١٣ (       الـــــصفدي                الــــوايف بالوفيـــــات    ،   ٤٢٤  /  ٩   (     الـــــذهيب            تــــاريخ اإلســـــالم   :           انظــــر ترمجتـــــه
   . م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٢٠  ،       بريوت–                دار إحياء الرتاث   ،                         أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى  :     حتقيق

      موفـق  :       ، حتقيـق »      الـسهمي      يوسـف    بـن     محـزة       سـؤاالت «          طبعـت باسـم   :      األولى  :           طبع طبعتان  :       طبعاته  ) ٦ (
     طبعـت   :        الثانيـة  .     ١٩٨٤  –      ١٤٠٤      األوىل،           الرياض،   –        املعارف                  عبدالقادر، مكتبة    بن    اهللا     عبد    بن
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  ٥٢٩ 
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 البغداديني أسئلة مع، )١(هـ ٤٣٨:  تالسجزي علي بن مسعود  سؤاالت-٢٢

  .)٢(احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم لإلمام الرواة أحوال عن

 عن ،)٤(هـ٥١٠: احلوزي ت  خلميس)٣(هـ ٥٧٦: السلفي ت  سؤاالت-٢٣

  .)٥(واسط أهل من مجاعة

                                                                                                                                    
    بـن     حممـد     عمـر     أبـو  :               الـدارقطين، حتقيـق      احلـسن    أيب       لإلمـام        الـسهمي      يوسـف    بـن     محـزة       سؤاالت  :     باسم
   . م      ٢٠٠٦  -     هـ      ١٤٢٧      األوىل،          القاهرة،   –        والنشر         للطباعة        احلديثة                 األزهري، الفاروق     علي

                                                                       علي بن معاذ بن حممد بن معاذ، أبو سـعيد الـسجزي،  النيـسابوري الوكيـل احلـافظ،          مسعود بن   :   هو  ) ١ (
      تــذكرة   :             ، انظــر ترمجتــه            وقــد أكثــر عنــه  "       ســؤاالت   "                                         مــن أعيــان تالمــذة أيب عبــد اهللا احلــاكم، ولــه عنــه 

   .   ٥٧٩  /  ٩ (      الذهيب               ، تاريخ اإلسالم    ٢١٠  /  ٣ (                         احلفاظ، طبقات احلفاظ للذهيب 
       أسـئلة    مـع (       الـسجزي      علـي    بـن       مـسعود       سـؤاالت «          طبعت باسـم   :    ولى  األ  :           طبع طبعتان  :       طبعاته  ) ٢ (

           النيــسابوري        احلــاكم    اهللا     عبــد    بــن     حممــد    اهللا     عبــد    أيب       احلــافظ       لإلمــام        الــرواة       أحــوال    عــن           البغــداديني
  –        اإلسالمي       الغرب     دار  :      النشر             القادر، دار     عبد    بن       عبداهللا    بن      موفق  :     حتقيق  ،  »  )   هـ   ٤٠٥  :  ت

     علــــي    بــــن       مــــسعود       ســــؤاالت «  :          طبعــــت باســــم  :       لثانيــــة ا  .  م    ١٩٨٨    هـــــ،     ١٤٠٨            بــــريوت، األوىل، 
        األزهـري،      علـي    بـن     حممـد     عمـر     أبو  :     احملقق  :      املتوىف  ،  »          النيسابوري       احلاكم    اهللا     عبد    أليب        السجزي
   . م    ٢٠٠٦  -    هـ      ١٤٢٧               القاهرة، األوىل،   –        والنشر         للطباعة        احلديثة         الفاروق

              إلمـــام، العالمـــة،  ا  :  يب        قـــال الـــذه                   أبـــو طـــاهر الـــسلفي،                         أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد  :   هـــو  ) ٣ (
       الذهيب               سري أعالم النبالء   :           انظر ترمجته  .                                          احملدث، احلافظ، املفيت، شيخ اإلسالم، شرف املعمرين

                 حممــود حممــد الطنــاحي   .  د  :       حتقيــق ،  ٣٢ / ٦ (      لــسبكي  ا                     طبقــات الــشافعية الكــربى    ، ٦  ،  ٥  /   ٢١ (
    .   هـ  ١٣  ١٤         الثانية،   ،                            هجر للطباعة والنشر والتوزيع      ، دار                    عبد الفتاح حممد احللو  .  د

ّمخيس بن علي بن أمحد بن علي بن احلـسن، احلـافظ، أبـو الكـرم الواسـطي، احلـوزي  :   هو  ) ٤ ( ْ َ َّ َ ْ ْ ْ                                                                  ّ ْ َ َّ َ ْ ْ       ، قـال ْ
                                        إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة مجـال الـدين    .                             كان عاملا ثقـة، ميلـي علـي مـن حفظـه  :           السلفي عنه

         ار الفكـر  د  ،                      حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم  :       حتقيـق ،   ٣٩٣  /  ١ (                            أبو احلسن علي بن يوسف القفطي 
      تـــاريخ   ،  م    ١٩٨٢  -ـ    هـــ    ١٤٠٦        األوىل،   ،     بـــريوت  ،                                 القـــاهرة، ومؤســـسة الكتـــب الثقافيـــة-      العـــريب 

   .   ١٣٥ /  ١١ (     الذهيب      اإلسالم 
ِالــسلفي       احلــافظ       ســؤاالت «  :          طبعــت باســم  :      األولــى  :             طبــع طبعتــان      طبعاتــه  ) ٥ ( ِ      ِ     عــن  َ     َاحلــوزي      خلمــيس  ِ

            دمـشق، األوىل،   –   ر    الفكـ     دار  :      النـشر                الطرابيـشي، دار      مطـاع  :     حتقيـق  ،  »    واسـط     أهـل    مـن      مجاعة
    بـن     مخـيس       الكـرم     أبـا        الـسلفي      طاهر    أيب       سؤاالت «  :          طبعت باسم  :        الثانية  .  م    ١٩٨٣    هـ،     ١٤٠٣

  -      والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد     عمــر     أبــو  :       ، حتقيــق »     احلــوزي     علــي
   . م      ٢٠١٠  -    هـ      ١٤٣١      األوىل،            القاهرة، 
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  :  وهي كاآلتي،كتب السؤاالت الحديثية المخطوطة: القسم الثاني

  .)١(القطان سعيد بن ليحىي املديين بن علي سؤاالت -١

  .)٢(ة لعلي بن املديينبأسئلة عثمان بن أيب شي -٢

والتي لم تصلنا إال ، كتب السؤاالت الحديثية المفقودة: القسم الثالث

  .بإشارة بعض المصنفين إليها

   )٤(هـ١٨٩:  ت حملمد بن احلسن)٣(مسائل أسد بن الفرات -١

                                                        
       ، ينظر         استانبول  )    ٦٢٤ (                 الث ضمن جمموع رقم        أمحد الث        السلطان                       خمطوط نسخة منه يف مكتبة   ) ١ (

          دار الكتـب   ،              لـسيد معظـم حـسني  :       حتقيـق ،  ٧١                    معرفة علـوم احلـديث، ص                  وقد ذكره احلاكم يف 
               شـرح علـل الرتمـذي                   وابـن رجـب احلنبلـي يف    م،     ١٩٧٧  -   هــ     ١٣٩٧           الثانية،   ،       بريوت–        العلمية 

             األردن، األوىل،   –         الزرقـاء  -       املنـار             سعيد، مكتبة        الرحيم     عبد     مهام         الدكتور  :     حتقيق  )    ٤٨٧  /  ١ (
  :        ، وينظــر              سـؤاالت حيــىي، جــزآن  :                               ، ضــمن مؤلفــات علـي بــن املــديين فقــاال م    ١٩٨٧  -    هــ    ١٤٠٧

                                                       سـؤاالت الرتمـذي للبخـاري حـول أحاديـث يف جـامع الرتمـذي يوسـف بـن                مقدمة حتقيق كتـاب 
   .  ٨٥  /  ١ّ                        ّحممد الدخيل النجدي مث املدين

  أ    ٢٢٦  - أ     ٢٢٠   (  من  )   ٢١ /   ٦٢٤   (    جمموع     الث   الث     أمحد         السلطان       مكتبة   يف     منه      نسخة      خمطوط  ) ٢ (
     ٥٢٠     سـنة   أ  -   ٢١١- أ     ٢٠٦    مـن (  )  ٩ /  ٤٠ (      جممـوع       بدمـشق                  واملكتبـة الظاهريـة  )   هــ     ٦٢٨     سنة
                                 فهرســـــت املخطوطـــــات املـــــصورة مبعهـــــد إحيـــــاء   ،    ٢٩٤ / ١ (       لـــــسزكني       الـــــرتاث       تـــــاريخ  :       ينظـــــر ،  هــــــ

       كتــــاب                   ، وينظــــر مقدمــــة حتقيــــق   ١٣٠ / ١ (                                              املخطوطــــات العربيــــة جبامعــــة الــــدول العربيــــة بالقــــاهرة 
                                 أبـو زرعـة الـرازي وجهـوده يف الـسنة -                                                 الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي 

                     سؤاالت الرتمذي للبخاري                    ومقدمة حتقيق كتاب  ،   ٢٧٦  /  ٢ (                           النبوية سعدي بن مهدي اهلامشي 
   .  ٨٥  /  ١ّ                       ّمد الدخيل النجدي مث املدين                                  حول أحاديث يف جامع الرتمذي يوسف بن حم

ّن الفرات، الفقيه أبو عبد اهللا القـريواين املغـريب     أسد ب  :   هو  ) ٣ ( ّ ْ َ ُ                                          ّ ّ ْ َ         تـاريخ             بغيـة الطلـب يف  :             ، انظـر ترمجتـهُ
        ســـري أعـــالم   ،          دار الفكـــر  ،          ســـهيل زكـــار  :       حتقيـــق ،    ١٥٥٣  /  ٤ (                         حلـــب كمـــال الـــدين ابـــن العـــدمي 

   .   ٢٧٤ / ٥ (      الذهيب             تاريخ اإلسالم    ،   ٢٢٦ /  ١٠ (      الذهيب        النبالء 
                                         الــشيباين مــوالهم، صــاحب أيب حنيفــة وإمــام أهــل                               حممــد بــن احلــسن بــن فرقــد أبــو عبــد اهللا  :   هـو  ) ٤ (

ّقال الدارقطين  ،      الرأي ْ َُ َّ             ّ ْ َُ َال يستحق حممد عندي التـرك  : َّ َّْ                        َ ْ                    حديثه ضعيف، يعين من   : ّ        َّ    ّ وقال النَّسائي  .َّ
ْقبــل حفظــه ِ        ْ       الــذهيب             تــاريخ اإلســالم    ،   ٥٦١ / ٢ (               اخلطيــب البغــدادي             تــاريخ بغــداد   :             انظــر ترمجتــه .ِ

) ٩٥٤  /  ٤   .   
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  .)١(وتسمى املسائل األسدية

  .)٣(هـ لإلمام مالك )٢(١٩٧:  تمسائل عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي -٢

  .)٥( ألمحدهـ)٤(٢٤٤: تمسائل أمحد بن محيد، أبو طالب املشكاين  -٣

  .)٧(معني البن )٦(هـ٢٥١: الكوسج ت سؤاالت -٤

  

  

                                                        
      زرعـــة     أبـــو  -        الربذعـــي       أســئلة     علـــى        أجوبتـــه   يف        الـــرازي      زرعــة    أليب     فاء    الـــضع  :                ينظــر مقدمـــة حتقيـــق  ) ١ (

  .   ٢٧٩  /  ٢ (           سعدي اهلامشي          النبوية       السنة   يف        وجهوده        الرازي
  ق    متف  ،     ثقة   :    وهو  ؛                             الفهري، أبو حممد املصري الفقيه                              عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي،   :   هو  ) ٢ (

                        و حـامت عـن مجاعـة مـن أصـحابه    وأبـ                         يـروي البخـاري  وأبـو زرعـة  ،           يف الـصحيحني    له     خمرج   ،     عليه
                     اإلرشــاد يف معرفــة علمــاء   :     ينظــر   .  هـــ   ١٧٩                                    وتــويف يــوم األحــد ألربــع بقــني مــن شــعبان ســنة   ،    عنــه

  .   ٢٧٧ /  ١٦ (     املزي                           �ذيب الكمال يف أمساء الرجال    ،   ٢٥٥ / ١ (      خلليلي  ا      احلديث 
    عـة  زر    أليب         الضعفاء  :     حتقيق       مقدمة  :        وينظر ،  ٧٢ / ٦   (       التهذيب                           أشار إليها ابن حجر يف �ذيب  ) ٣ (

    بـن      سـعدي         النبويـة       الـسنة   يف        وجهـوده        الـرازي      زرعـة     أبـو  -        الربذعـي       أسـئلة     علـى        أجوبته   يف        الرازي
  .   ٢٧٩  /  ٢   (     اهلامشي      مهدي

      تـاريخ   :             ، انظـر ترمجتـه                       املتخصص بـصحبة إمامنـا أمحـد  ،                           أمحد بن محيد أبو طالب املشكاين  :   هو  ) ٤ (
   .  ٣٩  /  ١ (            ابن أيب يعلى               طبقات احلنابلة    ،   ١٩٨  /  ٥ (               اخلطيب البغدادي       بغداد 

                        ، صـــاحب أيب عبـــد اهللا أمحـــد بـــن  «  :      بقولـــه  )    ٣٤٤  /  ٤ (                               أشـــار إليهـــا اخلطيـــب يف تـــاريخ بغـــداد   ) ٥ (
   . »                                               روى عن أمحد مسائل تفرد �ا، وكان أمحد يكرمه ويعظمه  .     حنبل

     ثقـــة  :     مـــسلم             املــروزي، قـــال         التميمـــي       يعقـــوب     أبــو        الكوســـج      �ـــرام    بـــن       منــصور    بـــن       إســـحاق  :   هــو  ) ٦ (
       أصـــحاب    مـــن       األئمـــة     أحـــد    هـــو  :      احلـــاكم            حلـــديث، وقـــال ا       أصـــحاب    مـــن       األئمـــة            مـــأمون، أحـــد

  /  ٧   (              اخلطيـــب البغـــدادي            تـــاريخ بغـــداد   :           انظـــر ترمجتـــه  .       بالـــسنة          واملتمـــسكني        الزهـــاد    مـــن       احلـــديث
   .   ٤٧٤ / ٢ (     املزي         الكمال        �ذيب ،   ٣٨٥

     ولـه     معـني    بـن     وحيـىي        راهويـه    بـن        وإسحاق      حنبل    بن     ألمحد       وتلمذ «  :                         أشار إليها ابن حجر بقوله  ) ٧ (
                النظاميـــة، اهلنـــد،         املعـــارف       دائـــرة         مطبعـــة ،   ٢٥٠  /  ١   (       التهـــذيب      �ـــذيب  :    نظـــر   ، ي »     مـــسائل      عـــنهم

   .  هـ    ١٣٢٦      األوىل، 
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: تمحويه بن منصور الثقفي  ملرار بن )١( سؤاالت مجهور النهاوندي-٥

  .)٣)(٢(هـ٢٥٤

  .)٤(البن معني شيبة أيب بن عثمان بن حممد سؤاالت -٦

  .)٦(أمحد لإلمام )٥(٢٦١: مسلم ت سؤاالت -٧

  .)٨(حنبل بن ألمحد )٧(هـ٢٦١: البغدادي ت احلسني بن حممد  سؤاالت-٨

  

                                                        
    .                مل أقف على ترمجته  ) ١ (
  .  اً     ً ا ســنيً             ً ثقــة عاملــا فقيهــ     وكــان   ،                     اإلمــام، الفقيــه، احلــافظ                               املــرار بــن محويــه بــن منــصور الثقفــي  :   هــو  ) ٢ (

   .   ٣٠٨  /   ١٢ (      الذهيب   ء              سري أعالم النبال   ،   ٣٥٣  /   ٢٧ (     املزي             �ذيب الكمال   :           انظر ترمجته
  /   ١٠   (       التهذيب                         وابن حجر بقوله يف �ذيب ،   ٣٥٣  /   ٢٧ (            �ذيب الكمال                   أشار إليها املزي يف   ) ٣ (

                                                       وجلمهور النهاوندي مسائل سـأل عنهـا أبـا أمحـد املـرار بـن محويـه،   :            قال الديلمي  :       بقوهلما  )   ٨١
             احلفــظ واإلتقــان                                           مــن نظــر فيهــا عــرف حمــل املــرار مــن العلــم الواســع و  :                      فــأملى عليــه اجلــواب فيهــا

   .        والديانة
      زرعـة    أليب         الـضعفاء  :     حتقيـق       مقدمة  :        وينظر ،   ٣٢٨ / ١       التهذيب      �ذيب                     أشار إليها ابن حجر يف   ) ٤ (

    بـن      سـعدي         النبويـة       الـسنة   يف        وجهـوده        الـرازي      زرعـة     أبـو  -        الربذعـي       أسـئلة     علـى        أجوبته   يف        الرازي
   .   ٢٧٥ / ٢     اهلامشي      مهدي

                    احلـافظ، أحـد األئمـة مـن                   و احلـسني النيـسابوري ُ                               َ ُ مسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم القـشريي، أَبـ  :   هو  ) ٥ (
      اخلطيــــــــــــب             تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد   :           انظــــــــــــر ترمجتـــــــــــه  ،  »      الـــــــــــصحيح «    احب              حفـــــــــــاظ احلـــــــــــديث، صـــــــــــ

   .   ٤٩٩  /   ٢٧    املزي            �ذيب الكمال    ،   ١٢١ /  ١٥        البغدادي
             لبنان، األوىل، -     بريوت         العلمية       الكتب       دار ،   ١٢٦ / ٢     الذهيب       احلفاظ                          أشار إليها الذهيب يف تذكرة  ) ٦ (

   يف        أحاديـــث     حــول         للبخــاري        الرتمـــذي       ســؤاالت  :           مقدمـــة حتقيــق  :         م، وينظــر    ١٩٩٨  -  هـــ    ١٤١٩
   .  ٨٧  /  ١           يوسف النجدي        الرتمذي      جامع

َ                                   َحممد بن احلسني عندي متهم، وال يقبل منه   :              قال ابن املواق                      حممد بن احلسني البغدادي،   :   هو  ) ٧ (
   .  ٩٤  /  ٧       ابن حجر            لسان امليزان   :           انظر ترمجته  .       ما قال

    عبــد   :       حتقيــق ،  ٩٤  /  ٧ (            لــسان امليــزان    ويف   )  ٣  /  ٢   (   ذيب                              أشــار إليهــا ابــن حجــر يف �ــذيب التهــ  ) ٨ (
                  لـــه أســـئلة مـــن حيـــىي بـــن  «  :        بقولـــه   م    ٢٠٠٢     ألوىل،    ، ا                   دار البـــشائر اإلســـالمية  ،               الفتـــاح أبـــو غـــدة

َمعني، وغريه فيها عجائب وغرائب نقل منها أبو عمر الصديف، وغريه من حفاظ املغاربة َ
ِ
َ                                                                        َ َ

ِ
َ« .   



       
  

 

 
  ٥٣٣ 

  .)٢( ألمحد )١(هـ٢٦٤: بشر ت بن خطاب  سؤاالت-٩

  .)٤(ألمحد )٣(هـ٢٧٣:  ت حنبل بن إسحاقسؤاالت - ١٠

  .)٦(معني بن ليحىي  )٥( هـ٢٧٧: حممد ت مضر بن  سؤاالت- ١١

  .)٨(ألمحد  )٧( مهىن بن حيىي الشاميسؤاالت - ١٢

                                                        
َخطــاب بــن بــشر بــن مطــر أَبــو عمــر املــ  :   هــو  ) ١ ( ُ ُ ْ ْ         َ                    َ ُ ُ ْ َذكر وهــو أخــو حممــد بــن بــشر، وكــان األكــربْ َ ََّ ْ َُ                                 َ َ ََّ ْ       ، قــال َُ

ََكان رجال، صـاحلا يقـص علـى النـاس وقـد مسعـت منـه حـديثا وكنـت إذا مسعـت كالمـه   :     اخلالل ً                                                                ََ ً
  :           انظـر ترمجتــه  .                                                                 كأنـه نـذير قـوم وأحـسب أنـه كـان آخـر القـصاص الـذين يفـرح �ـم ويعتـد بقـوهلم

   .   ١٥٢  /  ١ (            ابن أيب يعلى        حلنابلة        طبقات ا   ،   ٢٩٤  /  ٩   (              اخلطيب البغدادي            تاريخ بغداد 
    دار   ،               حممـــد حامـــد الفقـــي  :     حتقيـــق  )    ١٥٢  /  ١ (              طبقـــات احلنابلـــة                          أشـــار إليهـــا ابـــن أيب يعلـــى يف   ) ٢ (

َعــن أيب عبــد اللــه مــسائل حــس          وكــان عنــده   :     اخلــالل    قــال   :        ، بقولــه      بــريوت–       املعرفــة  ْ
ِ َّ َ                       َ ْ
ِ َّ   ،         ان، صــاحلةَ

   ،   ١٥٨    ، ص        املنثـــورة        األجـــزاء و         املـــشهورة       الكتـــب        أســـانيد                                وكـــذا أشـــار إليهـــا ابـــن حجـــر يف جتريـــد
   . م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨            بريوت، األوىل،   –         الرسالة                املياديين، مؤسسة      شكور     حممد  :     حتقيق

                                                                      حنبل بن إسحاق بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد أبـو علـي الـشيباين وهـو ابـن عـم أمحـد بـن   :   هو  ) ٣ (
   ، ٧  ٢١  /  ٩   (              اخلطيـــب البغـــدادي            تـــاريخ بغـــداد   :           انظـــر ترمجتـــه  . ً               ً، وكـــان ثقـــة ثبتـــا           حممـــد بـــن حنبـــل
   .   ١٤٣  /  ١           ابن أيب يعلى              طبقات احلنابلة 

        أبــو بكــر     قــال   :   )    ١٤٣  /  ١ (            ابــن أيب يعلــى                 طبقــات احلنابلــة                               أشــار إليهــا ابــن أيب يعلــى يف بقولــه  ) ٤ (
                                                                     قــد جــاء حنبــل عــن أمحــد مبــسائل أجــاد فيهــا الروايــة وأغــرب بغــري شــيء وإذا نظــرت يف   :     اخلــالل

           أبــو زرعــة           مقدمــة حتقيــق  :       ، ينظــر   ثــرم                                              مــسائله شــبهتها يف حــسنها وإشــباعها وجود�ــا مبــسائل األ
   .   ٢٧٧  /  ٢     اهلامشي                              الرازي وجهوده يف السنة النبوية 

  :                ثقة، انظر ترمجته      وكان  :      األسدي     حممد          مضر، أبو    بن        الوليد    بن      خالد    بن     حممد    بن     مضر  :   هو  ) ٥ (
   .   ٣٨١  /  ١             طبقات احلنابلة   ،   ٣٦١  /   ١٥              اخلطيب البغدادي            تاريخ بغداد 

                       مقدمـــة حتقيـــق كتـــاب ســـؤاالت  :        ، وينظـــر   ١٢٣ / ١    احلبـــري         التلخـــيص   يف     حجـــر     ابـــن       إليهـــا      أشـــار  ) ٦ (
   .  ٧٨ / ١                  الرتمذي يوسف النجدي      جامع   يف        أحاديث     حول         للبخاري        الرتمذي

َْ                            َ       َْوهـو مـن كبـار أصـحاب أيب عبـد اهللا َأمحـد بـن   ، ُ           َ                   ُمهىن بن حيىي أَبـو عبـد اهللا شـامي األصـل  :   هو  ) ٧ (
  :           انظــر ترمجتــه  .       ة نبيــل            مهــىن بــن حيــىي ثقــ  :             قــال الــدارقطين            منكــر احلــديث،   :          قــال األزدي      حنبــل، 

               تاريخ دمشق ابن    ،   ١٩٧  /  ٤     الذهيب              ميزان االعتدال    ،   ٣٥٨ /  ١٥                اخلطيب البغدادي            تاريخ بغداد 
    عـام   ،                                  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع  ،                      عمرو بن غرامة العمروي  :       حتقيق ،   ٣١٠ /  ٦١     عساكر
   . م    ١٩٩٥  -    هـ    ١٤١٥  :      النشر

      وكـــــان  :         قـــــال اخلـــــالل  :      بقولـــــه  )    ٣٥٨ /  ١٥   (     بغـــــداد                                    أشـــــار إليهـــــا اخلطيـــــب البغـــــدادي يف  تـــــاريخ  ) ٨ (
  =       حيتمل   مل    ما    اهللا     عبد     أبو              مثله، وحيتمله     أحد      عليه        يستجرئ   مل    ما    اهللا     عبد    أيب     على        يستجرئ
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  .)٢(ألمحد  )١(اهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشرأسئلة إبر - ١٣

  .)٤(ألمحد )٣(هـ٢٣٠:  تلنجيأسئلة إمساعيل بن سعيد الشا - ١٤

  .)٦( )٥(للحافظ النسائي سؤاالت محزة الكناين - ١٥

  .)٩(والرجال العلل  يف)٨( حملمد بن عمار)٧(اهلروي سؤاالت - ١٦

                                                                                                                                    
     أمحد    بن    اهللا     عبد     عنه          حتد، وكتب    أن    من      أكثر         ومسائله  .       املسائل      كبار    عن             مثله، وسأله      أحدا =
   .   غريه     عند    وال      أبيه    عن    اهللا     عبد     عند     تكن   مل      أبيه    عن  ً   ً جزءا     عشر      بضعة      كثرية       مسائل      حنبل    بن

ـــراهيم بـــن إســـحاق بـــن  :   هـــو  ) ١ ( ـــو إســـحاق        صـــاحل بـــ                بـــشر بـــن موســـى بـــن                   إب                         ن شـــيخ بـــن عمـــرية أب
      اخلطيـب             تـاريخ بغـداد   :           انظـر ترمجتـه  .     ا لهً             ً ا باحلديث حافظً              ً ا باملذاهب، بصريً    ً عارف    كان   ،      األسدي

   .   ٧٠٣  /  ٦   (     الذهيب            تاريخ اإلسالم    ،  ٨٦  /  ١              طبقات احلنابلة    ،   ٥٤٠  /  ٦         البغدادي 
        املعرفـة            الفقـي، دار      حامـد     حممـد  :       حتقيـق ،  ٨٦  /  ١   (       احلنابلة                                أشار إليها ابن أيب يعلى يف طبقات  ) ٢ (

   .    بريوت  –
     انظـر   .  ًا          ً وكان، صـدوق  ،                                                        إمساعيل بن سعيد الفقيه، أبو إسحاق الطربي الكسائي الشالنجي  :   هو  ) ٣ (

   .   ٥٣٣  /  ٥ (      الذهيب             تاريخ اإلسالم    ،   ١٠٤  /  ١ (              طبقات احلنابلة   :      ترمجته
       مــسائل      عنــده  :         قــال اخلــالل  :      بقولــه  )    ١٠٤  /  ١ (                                       أشــار إليهــا ابــن أيب يعلــى يف طبقــات احلنابلــة   ) ٤ (

      أشـبع    وال     هـذا     روى    ممـا      أحـسن     عنـه     روى    اهللا     عبـد    أيب       أصـحاب    مـن      أحـدا    أن      أحـسب    ما      كثرية
     عنــد        املـسائل     هـذه     أجـد    ومل        معروفـا       عنـدهم       القـدر     كبـري        بـالرأي      عاملـا      وكـان     منـه       مـسائل      أكثـر    وال

   .       اجلوزجاين       يعقوب    بن         إبراهيم    إال   ه  عن       رواها     أحد
ّأمحـد بـن شـعيب بـن علـي بـن ســنان بـن حبـر، أبـو عبـد الـرمحن النـَّسائي، صـ  :   هـو  ) ٥ ( ّ

ِ       َّ                                                   ّ ّ
  .          احب الــسننِ

   .  ٥٩ / ٧     الذهيب            تاريخ اإلسالم   :           انظر ترمجته
ــــضعفاء  :                   وينظــــر مقدمــــة حتقيــــق ،    ١٣١٠ / ٩   (       التهــــذيب           ينظــــر �ــــذيب  ) ٦ (    يف        الــــرازي      زرعــــة    أليب         ال

  /  ٢ (           ســعدي اهلــامشي          النبويــة       الــسنة   يف        وجهــوده        الــرازي      زرعــة     أبــو  -      ربذعــي  ال       أســئلة     علــى        أجوبتـه
٢٧٩   .  

     وثقـــة   ،                                                               احلـــسني بـــن إدريـــس بـــن املبـــارك بـــن اهليـــثم بـــن زيـــاد أبـــو علـــي األنـــصاري اهلـــروي  :   هـــو  ) ٧ (
  /  ٧ (      الــذهيب             تــاريخ اإلســالم    ،  ٤١  /   ١٤ (                     تــاريخ دمــشق البــن عــساكر   :             ، انظــر ترمجتــه        الــدارقطين

٣٣  .   
  .               ثقـة، صـاحب حـديث     وكـان   ،                                      اهللا بـن عمـار بـن سـوادة أبـو جعفـر املخرمـي          حممد بن عبد  :   هو  ) ٨ (

  /   ٥٣ (                     تـــاريخ دمـــشق ابـــن عـــساكر    ،   ٤١٨  /  ٣   (              اخلطيـــب البغـــدادي            تـــاريخ بغـــداد   :           انظـــر ترمجتـــه
٣٧٣   .   

    لــه       اهلــروي       إدريــس    بـن       واحلــسني  :      بقولــه  )    ٢٦٥  /  ٩   (       التهــذيب                           أشـار إليهــا ابــن حجــر يف �ـذيب  ) ٩ (
   .       والرجال       العلل   يف       سؤاالت     عنه
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  .)١(أليب زرعة الرازي أسئلة أيب عيسى الرتمذي - ١٧

  .)٣( )٢(  هـ٤٩١: تالذهلي  لشجاع هـ٥٧٦: ت السلفي سؤاالت - ١٨

  . )٥( )٤(هـ٤٩٨: الربداين ت علي  أليبالسلفي سؤالت - ١٩

  .)٧( )٦(هـ٥٠٧: الساجي ت للمؤمتن السلفي سؤالت - ٢٠

  

  

                                                        
        أجوبتــه   يف        الــرازي      زرعـة    أليب                    مقدمــة حتقيـق الــضعفاء  :        ، وينظــر  ٤٨ /   ٤   (        األحـوذي     حتفــة  :     ينظـر  ) ١ (

   .   ٢٧٨  /  ٢ (           سعدي اهلامشي          النبوية       السنة   يف        وجهوده        الرازي      زرعة     أبو  -        الربذعي       أسئلة     على
ّفـــارس بـــن احلـــسني بـــن فـــارس بـــن حـــسني بـــن غريـــب، أبـــو شـــجاع الـــذهلي الـــسهروردي   :   هـــو  ) ٢ ( ْ َُ ْ َّ ّ ْ ُّ ْ ْ ُْ                                                               ّ ْ َُ ْ َّ ّ ْ ُّ ْ ْ ُْ

      الـــذهيب             تـــاريخ اإلســـالم    ،  ٩٥  /   ٢١ (               اخلطيــب البغـــدادي             تـــاريخ بغـــداد   :             ، انظـــر ترمجتـــهّ        ّ البغــدادي
) ٧١٠  /   ١٠   .   

ـــه   ٣٥٦ /  ١٩      النـــبالء      أعـــالم                       أشـــار إليهـــا الـــذهيب يف ســـري  ) ٣ (        أحـــوال    عـــن        الـــسلفي      ســـأله     وقـــد «  :      بقول
   . »     وأفاد               الرجال، وأجاب

       انظــر  .       وهــو ثقــة  ،       الــربداين                                               الــربداين أبــو علــي أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن حــسن   :   هــو  ) ٤ (
  :       حتقيـق ،   ٢١٦ / ١       ابـن رجـب                  ذيل طبقات احلنابلـة    ،   ٢١٩ /  ١٩     الذهيب               سري أعالم النبالء   :      ترمجته

ـــــرمحن بـــــن ســـــليمان العثيمـــــني . د   -     هــــــ     ١٤٢٥      األوىل،    ،        الريـــــاض–               مكتبـــــة العبيكـــــان   ،                            عبـــــد ال
   . م    ٢٠٠٥

      تبيـني            الـسلفي، عـن      سـأله     وقـد «  :      بقولـه  )    ٢٢٠  /   ١٩   (      النـبالء      أعـالم      يف سـري                  أشار إليها الذهيب  ) ٥ (
   . »     وأجاد             مجاعة، فأجاب       أحوال

                                                                          املؤمتن بن أمحد بن علي بن احلسني بـن عبيـد اهللا، الربعـي الـساجي الـديرعاقويل، أبـو نـصر   :   هو  ) ٦ (
  ، ً  ًا     ، جميــدً      ً ، نبــيالً     ً ، ثقــة ا    حافظــ       ، وكــان                                            بــن أيب منــصور بــن أيب احلــسن، احلــافظ، يعــرف باملقدســي

      اخلطيــــب             تــــاريخ بغــــداد   . ّ                ّ، جيــــد الــــضبط، حجــــة                                    واســــع الرحلــــة، كثــــري الكتابــــة، صــــحيح النقــــل
   .   ٣٠٩  /   ١٩ (      الذهيب                سري أعالم النبالء    ،   ١٧٦  /   ٢١ (         البغدادي 

     كــان «  :     نقطــة     ابــن           قــال احلــافظ  :      بقولــه  )   ٢٦  /   ٢١ (       النــبالء       أعــالم                       أشــار إليهــا الــذهيب يف ســري  ) ٧ (
     وال  أحــ    عــن               وأقرانــه، وســأل        أشــياخه     منــه      ، مســعً                        ً اآلفــاق، حافظــا، ثقــة، متقنــا   يف  ً    ً جــواال        الــسلفي
               النرســي، ومخيــسا         الغنــائم               الــرباداين، وأبــا     علــي              الــساجي، وأبــا                الــذهلي، واملــؤمتن       شــجاعا        الرجــال

   . »    متقن      ضابط             احلوزي، سؤال



       
  

 

 
  ٥٣٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  .)٢( )١(هـ٥١٠: النرسي ت الغنائم سؤاالت السلفي أليب - ٢١

  : باعتبار المسمى، إلى قسمينهذا النوع ينقسم : االعتبار الثاني

رح يف امسه بأنه خاص تنوعت أمساء املصنفات يف السؤاالت احلديثية فمنها ما ص

التدوين ، ومنها ما توسع فيه أصحاب »سؤاالت فالن لفالن«: بالسؤاالت فقيل فيه

كالتاريخ والعلل وغريها من املسميات اليت تتسع يف فأطلقوا عليه مسميات أخرى 

لتشمل السؤاالت احلديثية وغريها من القضايا احلديثية، ومنها ما اختلف يف داللتها 

  :  منهالق عليه وذلك ألمور كثريةامسه الذي أط

  .عدم الوقوف على االسم الصريح الذي أطلقه صاحب التدوين على تدوينه -١

 .فقد أوراق من املخطوط الذي طبع وحقق عليه التدوين -٢

  : ً                                                         وبناءا على هذا االعتبار يمكن تقسيم هذه المصنفات إلى قسمين

: والثاني احلديثية، املصنفات اليت أطلق عليها اسم السؤاالت: األول منهما

وقد أشرنا إىل تلفة كالعلل والتواريخ وغري ذلك، املصنفات اليت أطلق عليها أمساء خم

االختالف الوارد يف بعض مسميات كتب السؤاالت احلديثية يف هذا االعتبار دون 

ذكره فيما سبق حبكم أن هذا االعتبار يقسم املصنفات من حيث املسمى، فكان حترير 

  .ذا املوضع دون غريه أكثر مناسبةاالسم يف ه

                                                        
ّحممد بن علي بن ميمون بن حممد، احلافظ أبو الغنائم النـَّرسي، الكويف، املقرئ  :   هو  ) ١ ( ّ ّْ ْ ْ ْ                 َّ                                                  ّ ّ ّْ ْ ْ      ثقة،       ، كان ْ

   ،   ١٤٢  /   ١١ (      الـذهيب             تـاريخ اإلسـالم    ،  ٢١  /   ٢١ (               اخلطيب البغدادي             تاريخ بغداد   :           انظر ترمجته
     .   ٢٧٨  /  ٦ (       لزركلي  ا      األعالم 

     كـان «  :     نقطـة     ابـن                    فيمـا نقلـه عـن احلـافظ  )   ٢٦  /   ٢١ (       النـبالء       أعـالم                       أشار إليها الذهيب يف سـري  ) ٢ (
       أحــوال    عــن               وأقرانــه، وســأل        أشــياخه     منــه                              اآلفــاق، حافظــا، ثقــة، متقنــا، مســع   يف      جــواال        الــسلفي
               النرســي، ومخيــسا         الغنــائم               الــرباداين، وأبــا     علــي              الــساجي، وأبــا       املــؤمتن         الــذهلي، و ً      ً شــجاعا        الرجــال

   . »    متقن      ضابط             احلوزي، سؤال



       
  

 

 
  ٥٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

وهي   »السؤاالت الحديثية«مصنفات أطلق عليها اسم : القسم األول

  : كالتالي

  .سؤاالت ابن اجلنيد البن معني -١

  .سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين -٢

  .سؤاالت ابن أيب شيبة لبعض شيوخه -٣

  .سؤاالت األثرم ألمحد بن حنبل -٤

  : »ثرم ألحمد بن حنبلسؤاالت األ«تحقيق الخالف في اسم 

تبني أنه طبع ثالث » سؤاالت األثرم ألمحد بن حنبل«من خالل حصر طبعات 

 بتحقيق» أمحد لإلمام األثرم بكر أيب من سؤاالت«:  منهما باسمانطبعات، طبعت

 بكر أيب سؤاالت«: والثالثة باسمصربي،  حسن عامر. د: الشريف، وحتقيق اهللا خري

  .األزهري علي بن حممد عمر أبو: بتحقيق» حنبل بن محدأ اهللا عبد أليب األثرم

ن ان السابقتااسم الكتاب الصحيح هو ما جاءت به الطبعت:  أن يتبينومما سبق

ت هذا االسم يف ت كل الطبعات أثبوذلك ألن، وال يصح حذفها، »من«من إثبات 

  .لثالثةاحملققون اأول صورة للمخطوط الوحيد الذي اعتمد عليه 

  :»بي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهمسؤاالت أ« -٥

يمكن إجمال نقاط الخالف في اسم تدوين أبي داود لسؤاالته لإلمام أحمد 

  : فيما يلي

 بنسبة الكتب إىل مؤلفيها، تدل اعتنتمل تقف الدراسة على إشارة يف الكتب اليت   - أ 

خطوطات املوجودة يف على اسم هذا الكتاب، إال ما ذكره بعض مفهرسي أمساء امل

فقد أشار إىل وجود الكتاب يف : فؤاد سزكني: ومنهم. بعض املكتبات يف العامل

  .)١(»كتاب يف الرجال«: املكتبة الظاهرية على أنه

                                                        
   .   ٢٩٦ / ١ / ١                           تاريخ الرتاث العريب فؤاد سزكني  ) ١ (



       
  

 

 
  ٥٣٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

أسئلة أيب دواد ألمحد بن حنبل عن «:  اسمالشيخ ناصر الدين األلباينأطلق عليه   - ب 

  .)١(»الرواة الثقات والضعفاء

أسئلة ألمحد بن حنبل يف علل احلديث «:  اسممد السواسياسني حمأطلق عليه   - ج 

  .)٢(»ومعرفة الرجال يف الرواة الثقات والضعفاء

وجود النقص يف النسخة الفريدة، واختالف «: )٣(قال الدكتور زياد حممد منصور  -د 

ي به كان من باب االجتهاد، اسم الكتاب، يدل على خلوه من العنوان وأن ما مس

، وطاملا خال الكتاب من عنوان، وكانت التسميات مبناها  من وضع املصنفوليس

: ً                                                                االجتهاد فقد اخرتت له امسا آخر، توصلت إليه من خالل دراسة مادته، وهو

  .»)٤(»سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم«

ليه أقرب هذه املسميات ملادة هذا التدوين هو ما أطلقه ع:  أن يتبينومما سبق

أسئلة ألمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال يف الرواة «: ياسني حممد السواس

  » الثقات والضعفاء

  :»سؤاالت اآلجري ألبي داود« -٦

» السجستاين داود أيب لإلمام اآلجري عبيد أيب سؤاالت«حصر طبعات من خالل 

 قاسم علي مدحم: عن رسالة ماجستري للباحث: األوىل: تبني أنه طبع ثالث طبعات

 اململكة املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: العمري، ونشر�ا

 السعودية، وقد تناولت هذه الطبعة اجلزء الثالث من الكتاب فقط، فبلغت العربية

البستوي، وقد  العظيم عبد العليم عبد: تحقيقوأما الثانية فً      نصا؛  )٦٥٠(: نصوصه

من ) ٥، ٤، ٣، ٢(االستقامة، وقد تناولت هذه الطبعة األجزاء  دار مكتبة: نشر�ا
                                                        

    .    ١٦١                  الظاهرية األلباين، ص        املكتبة        خمطوطات      فهرس  ) ١ (
  .   ٢٣٦                                                              فهرس جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية ياسني السواس، ص   ) ٢ (
  . م    ١٩٩٤    هـ،     ١٤١٤        األوىل، -              املدينة املنورة –                            حمقق نسخة مكتبة العلوم واحلكم   ) ٣ (
  ،    ١٠٣                                                                  ينظـــر مقدمـــة حتقيـــق ســـؤاالت أيب داود لإلمـــام أمحـــد للـــدكتور زيـــاد حممـــد منـــصور، ص   ) ٤ (

١٠٤   .   



       
  

 

 
  ٥٣٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 عمر األزهري، أيب: وأما الثالثة فتحقيق؛ ً)      نصا١٩٧٣(: الكتاب، وقد بلغت نصوصه

 وقد ذكرنه صحح بعض األخطاء الواردة فيها؛ الطبعة الثانية، غري أنسق وهي طبعة على 

أوراق اجلزء األول منها مفقود؛ وكذا : أن حمقق الطبعة الثانية يف وصف النسخة اخلطية

روم أدت إىل الذهاب باسم �ا بعض اخل بداية اجلزء الثاين منها مفقودة؛ كما أن  من

ً                                              املخطوط وقع جمزئا يف مكتبتني، فكان اجلزء الثالث يف الناسخ؛ ويضاف إىل ذلك أن 
طبعة األوىل وهو اجلزء الذي اقتصرت ال) ٢٩٢(كوبريلي يف تركيا حتت رقم : مكتبة

  .)١()٢٠٨٥(عليه، واجلزء الرابع واخلامس يف املكتبة الوطنية بباريس حتت رقم 

  : ما يلي ومما سبق يتبين

 عدم الوقوف على ما مسى به اآلجري كتابه، لعدم الوقوف على اجلزء األول بسبب - أ

  .فقده

جه أم مل  عدم الوقوف على ما إذا كان اآلجري قدم لكتابه مبقدمة بني فيها منه- ب

  .يقدم له، وذلك لعدم الوقوف على اجلزء األول بسبب فقده

  :»سؤاالت عبد اهللا بن بكير وغيره للدارقطني« -٧

عبد اهللا بن بكري سؤاالته حصر طبعات هذا التدوين الذي مجع فيه من خالل 

 بن اهللا عبد أيب سؤاالت«طبعت باسم : إحداهما: نا تبني أنه طبع طبعتللدارقطين

طبعت باسم : والثانيةعلي احلليب، :  حتقيق»الدارقطين احلسن غريه أليبو بكري

 أبو: ، حتقيق»الدارقطين احلسن أيب لإلمام البغدادي بكري بن اهللا عبد أيب سؤاالت«

  .األزهري علي بن حممد عمر

 بن اهللا عبد أيب سؤاالت«: االسم األصح هلذه السؤاالت هو: تبين أنيومما سبق 

وهو الذي جاء يف الطبعة األوىل له، وذلك لتوافقه ، »الدارقطين احلسن وغريه أليب بكري

: مع ما جاء يف مقدمة الكتاب اليت قدم �ا عبد اهللا بن بكري لسؤاالته، وقد قال فيها

                                                        
   .   ١٢٧  ،    ١٢٦  /  ١   (       البستوي        تـحقيق      داود    أليب       اآلجري       سؤاالت  :     ينظر  ) ١ (



       
  

 

 
  ٥٤٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

َ      احلسن أبا وغريه،، بكري بن اهللا عبد أبو سأله ما هذا« وأما ؛ )١(»احلافظ الدارقطين َ

سؤاالت احلاكم «: ت وليس يف تسميتها خالف يذكرباقي ما أطلق عليه اسم السؤاال

سؤاالت «، »سؤاالت الربقاين للدارقطين«، »سؤاالت السلمي للدارقطين«، »للدارقطين

السلفي  سؤاالت«، »سؤاالت السجزي أليب عبد اهللا احلاكم«، »السهمي للدارقطين

  .»احلوزي خلميس

  

التاريخ، مصنفات أطلق عليها أسماء مختلفة، ك: القسم الثاني

  :  وهي كالتالي،والعلل، وغير ذلك

معرفة الرجال عن أبي زكريا «: أطلق عليه اسم ،سؤاالت ابن حمرز البن معني -١

التزم ابن حمرز الدقة يف تسميته اليت أطلقها على تدوينه ، »يحيى بن معين

، وخص كل جزء بعنوان إىل جزئنيقسم تدوينه  لسؤاالته البن معني، فقد تبني أنه

خصصه : األول منهماف:  فيه ما احتوى عليه هذا اجلزء من مادة علميةيوضح

معرفة « : ألقوال وأجوبة ابن معني ونص على ذلك يف عنوان اجلزء األول فقال

زاد عليه أقوال ابن املديين، وابن أيب : والثاني، »الرجال عن أيب زكريا حيىي بن معني

معرفة «: نوان اجلزء الثاين فقالشيبة وابن منري وغريهم، كما نص على ذلك يف ع

الرجال عن حيىي بن معني، وفيه عن أيب احلسن علي بن عبد اهللا بن جعفر املديين، 

وأيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، وأيب عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن 

  .»منري، وغريهم من الشيوخ

العلل عن أبي زكريا التاريخ و«:  أطلق عليه اسم،سؤاالت الدوري البن معني -٢

كذا ؛ » العباس بن محمد بن حاتم الدورييحيى بن معين رواية أبي الفضل

 حيىي زكريا أيب والعلل عن التاريخ من األول اجلزء«: ثبت يف أول جزء من التاريخ

                                                        
   .  ٣٨  ص   ،        لدارقطين               عبد اهللا بن بكري ل       سؤاالت  ) ١ (
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 الدوري، حامت بن حممد بن العباس الفضل أيب عليه، رواية اهللا رمحة معني، بن

  .)١(»عنه

تاريخ أبي سعيد هاشم « : أطلق عليه اسم،مرثد البن معنيسؤاالت هاشم بن  -٣

  .»بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى بن معين

طبعات تدوين ابن مرثد لسؤاالته عن ابن معني أن هذا التدوين وقد تبني من خالل 

تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي  «باسم: أولهما: ناطبع طبعت

سؤاالت «:  باسموالثانيةنصر حممد الفريايب، : ، بتحقيق»عينزكريا يحيى بن م

عثمان بن طالوت البصري لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين، وهو تاريخ هاشم بن 

  .أبو عمر حممد بن علي األزهري:  بتحقيق،»مرثد الطبري عن يحيى بن معين

يخ أبي تار«:  البحث هوالذي يؤكدهاسم الكتاب الصحيح : أنتبين يومما سبق 

وال تصح تسميته ، »سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى بن معين

سؤاالت عثمان بن طالوت  البصري لإلمام أيب زكريا حيىي بن معني، وهو «: باسم

  : ، وذلك ألمور من أمهها»تاريخ هاشم بن مرثد الطربي عن حيىي بن معني

 صرحية يف أول الكتاب من الطبعتني، تقد ثبت» تاريخ هاشم بن مرثد« أن تسمية بـ-أ

 مرثد بن هاشم سعيد أيب تاريخ من الرحيم اجلزء الرمحن اهللا بسم«فقد جاء فيه 

  .)٢(»الطرباين

 أن عثمان بن طالوت ليست له يف الكتاب أي رواية، إال ما نقله عنه هاشم بن - ب

 بن فقال هاشممرثد يف بداية الكتاب من نقله قول ابن املديين يف وصف ابن معني 

: يقول املديين بن علي مسعت: يقول طالوت، بن عثمان مسعت«: الطرباين مرثد

                                                        
   .  ٦٤  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  :     ينظر  ) ١ (
                 سؤاالت عثمان بن  ،  ١٤            الفريايب، ص  :     حتقيق     معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ٢ (

  .  ٤٨    ، ص   )                   تاريخ هاشم بن مرثد (      طالوت 
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فهذا ؛ )١(»معني بن حيىي إىل املبارك ابن وبعد املبارك، ابن إىل رجلني، إىل العلم انتهى

النقل الوحيد الذي نقله ابن مرثد عن عثمان بن طالوت يف الكتاب، وإمنا أورده يف 

لتدوين أو ً                                                   د فيه أقواال أخرى عن غري ابن معني كاليت جاءت يف ثنايا االكتاب كما أور

ومن هذا النقل ظن حمقق الطبعة الثانية أن هذه السؤاالت كاليت اختتم �ا كتابه، 

احتوى هذا «: تشارك فيها هاشم بن مرثد وعثمان بن طالوت فقال يف مقدمة حتقيقه

صري لإلمام احلافظ أيب زكريا حيىي الكتاب على أسئلة وجهها عثمان بن طالوت الب

وقد ... بن معني يف اجلرح والتعديل، وعلل احلديث، ويف تواريخ الرواة وأحواهلم،

ً                                                                   يطلق على الكتاب أيضا تاريخ هاشم بن مرثد الطرباين عن حيىي بن معني، وذلك 
ً                                                                         ألن ابن طالوت مات مبكرا، وقد شاركه هاشم بن مرثد رواية هذا التاريخ عن ابن 

فعثمان بن طالوت مل تكن له مشاركة يف تبني وهذا ظن مرجوح كما ، )٢(»نيمع

در به كتابه يف فضل حيىي بن معني، تاريخ ابن مرثد؛ غري قول نقله عنه ابن مرثد، وص

كال احملققني اعتمد على نسخة خطية واحدة، وهي احملفوظة يف أن هذا يضاف إىل 

ا أثبت يف مقدمة الكتاب االسم الصحيح سراي السلطان أمحد الثالث برتكيا، وكالمه

 يف أن األول منها اعتمد قول ابن طالوت اختلفا، غري أ�ما )-أ(كما ذكرنا يف 

واآلخر منهما  مرثد، وهو الراجح من هذا اخلالف، ضمن األقوال اليت نقلها ابن

ً                                                                     جعل ابن طالوت بالنص الوحيد املذكور له يف الكتاب مشاركا البن مرثد يف مجيع 
موسوعة أقوال «ً                                                          لتاريخ، وقد جاء مصرحا �ذه التسمية املرجوحة يف غري موضع منها ا

  .، وهو املرجوح من الرأيني، واهللا أعلم»ابن معني مجع الدكتور بشار عواد

تسميته بالتاريخ، ملا تضمنته من كثري تناسب » تاريخ ابن مرثد« أن مادة كتاب -ج

ارنات بني الرواة يف ذلك، ومن منهم أسن من أحوال الرجال وتواريخ وفا�م واملق

 فيه أجوبة ابن بن مرثدمجع افقد من اآلخر، ومن مات قبل اآلخر، وغري ذلك 

معني يف املسائل احلديثية وما يتعلق �ا من جرح وتعديل ومعرفة الرجال وغري ذلك، 
                                                        

  .  ٤٨    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ١ (
  .  ٢٥              حممد األزهري، ص   :     حتقيق  )                       وهو تاريخ هاشم بن مرثد (                     سؤاالت عثمان بن طالوت   ) ٢ (
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فيه ً                                                                وكذلك مجع فيه أقواال البن معني وغريه يف املسائل والفتاوى الفقهية، ومجع 

ً                                        أيضا جانبا من أخبار ابن معني نفسه، وأخب مما ار غريه مما خيص السري والتواريخ؛ ً

يف هذه املرحلة الزمنية مل يقتصر على سرد » التاريخ«يدلل على أن مفهوم كلمة 

فمدلول  يف العصور اليت تلت هذه املرحلة؛ األحداث والوقائع التارخيية كما تقرر

حلة يشمل علم الرجال والنقد، وسرب األحداث، وذكر يف هذه املر» التاريخ«كلمة 

بعض املسائل الفقهية والعقدية وغريها للمذكورين فيه، وقد مشى على ذلك غري 

ً                    أيضا، وكذا فعل ابن » التاريخ«واحد من األئمة، فالدارمي قد أطلق على تدوينه 
  .أيب خيثمة، ومن قبلهم اإلمام البخاري وغريه

ن الدراسة مل إفيه توسع شديد، إذ » تاريخ ابن مرثد« على  إطالق اسم السؤاالت- د

تقف فيه على سؤال واحد من ابن مرثد البن معني، وغاية ما فيه من أسئلة كان 

سؤالني، ومل يكن ابن مرثد فيهما هو السائل، بل كانا من مساعاته اليت مسعها يف 

 زكريا أبا مسعت«: قال فيه هاشم بن مرثد: السؤال األول: جمالس ابن معني، ومها

 أوثق يعلى: فقال امسه؟ أحفظ ال املشايخ، بعض: عن وسئل معني، بن حيىي

: عن وسئل يقول، حيىي ومسعت«: قال فيه هاشم بن مرثد: السؤال الثاني؛ )١(»منه

 مل وكيع، حدثنا: قال. »يغار اهللا إن«: مسعود بن اهللا عبد حديث وكيع، حديث

لكتاب كانت من مساعات ابن مرثد اليت مسعها من فعامة مادة ا؛ )٢(»وكيع يرفعه

أقوال ابن معني يف معرفة الرجال ونقدهم وبيان توارخيهم وبعض أحواهلم، اليت كان 

ا التدوين الذي يقوهلا ابن معني يف جمالسه املختلفة، وقد مجعها ودونه ابن مرثد يف هذ

» رثد عن ابن  معينتاريخ ابن م«تسمية ؛ وما سبق يدل على أن »التاريخ«مساه بـ

  .»سؤاالت ابن مرثد عن ابن معين« بـتهأدق من تسمي

  

                                                        
  .  ٤٨    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ١ (
  .  ٥١    ، ص             املصدر السابق  ) ٢ (
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تاريخ عثمان بن سعيد «: سؤاالت الدارمي البن معين، أطلق عليه اسم -٤

  : »الدارمي عن يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم

يف «من خالل حصر طبعات تدوين الدارمي لسؤاالته عن ابن معني، تبني أن عبارة 

فطبعة التدوين؛ هذا ا هلتني طبع من خال، أمهلت يف الطبعتني الل»لهمح الرواة وتعديجتري

 عثمان رواية- معني ابن تاريخ«: أمحد نور سيف جاء فيها العنوان على هذا النحو: د

 عثمان تاريخ«: وطبعة أبو عمر األزهري جاء فيها العنوان على هذا النحو؛ »-الدارمي

 أثبت يف مقدمة حتقيقه كليهما مع أن ؛»معني بن حيىي زكريا أيب عن الدارمي سعيد بن

  .صورة ألول ورقة من خمطوطة الكتاب مثبت فيها العنوان الذي أثبتته الدراسة

: ليحيى بن معين، أطلق عليه اسم) ابن طهمان(سؤاالت يزيد بن الهيثم  -٥

  : »)طهمان رواية (الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من«

ني أن طبعات تدوين يزيد بن اهليثم لسؤاالته عن ابن معني، تب حصر من خالل

ا من صنيع حمققي الطبعتني، وأن اسم هذا التدوين الثابت ، إمنا مه»يف الرجال«عبارة 

من كالم أبي زكريا يحيى «: يف طرة النسخة اخلطية اليت اعتمد عليها كال احملققني هو

  .»يزيد بن الهيثم بن طهمان عنهرواية أبي خالد  - رحمه اهللا –بن معين 

املطبوع ضمن رواية أيب عوانه له واليت سؤاالت المروذي ألحمد بن حنبل،  -٦

 من سؤاال�م لإلمام املروذي وصاحل وامليموينما دونه بني أبو عوانة مجع فيها 

  .أمحد بن حنبل

من خالل حصر الدراسة لطبعات رواية أيب عوانة تبني أن هذا التدوين طبع عدة 

  : طبعات من أمهها

عن اإلمام  الرجال ومعرفة العلل«: وصي اهللا بن حممد عباس، باسم: طبعة الدكتور -١

  .» وغريه املروذي: رواية- حممد بن حنبل  بن أمحد

 يف حنبل بن أمحد كالم من«: ، باسمالسامرائي البدري صبحي: طبعة الدكتور -٢

  »- رواية املروذي وغريه–الرجال  ومعرفة احلديث علل
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لم يأت ف ، وهي على نسق طبعة الدكتور وصي عباس،أبو عمر األزهري: ةطبع -٣

  .الواقعة �افيها جبديد، غري أنه صوب بعض األخطاء املطبعية واملنهجية 

  : تبين أنيومما سبق 

 دار يف احملفوظ األصلمجيع احملققني اعتمد على نسخة خطية واحدة وهي   -أ 

ورقة، ) ٢٢ (يف واليت تقع ،)٤٠ (رقم جمموع ضمن بدمشق، الظاهرية الكتب

 ّ         النبوية، باملدينة باجلامعة اإلسالمية العامة املكتبة مصورة يف واليت منها نسخة

 .حتقيقا�مكما جاء يف مقدمات )٩٩ (رقم حتت

أن االسم املثبت يف هذه النسخة اخلطية، والذي جاء يف مصورة احملققني كما   - ب 

 بن أمحد اهللا عبد أيب كالم نم فيه جزء«:  يف مقدمات حتقيقهم، هوأثبتاها

 أمحد بكر أبو عنه رواه مما، الرجال ومعرفة احلديث علل يف،  حنبل بن ّ    حممد

، امليموين احلميد عبد بن امللك عبد احلسن وأبو، املروذي ّ      احلجاج بن ّ    حممد بن

، ذلك وغري وحكايات وأحاديث، اهللا رمحهم ابنه أمحد بن صاحل الفضل وأبو

 عوانة أيب عن، النيسابوري التميمي حيىي بن حممد بن احلسن أمحد أيب رواية

  »إجازة لعمر بن أمحد الربمكي، عنهم اإلسفرائيين إسحاق بن يعقوب

 من صنيع حمققيها، وال متثل مساء اليت وردت �ا املطبوعات هيوعليه فجميع األ  - ج 

 النسخة يف مقدمةاالسم الصحيح للكتاب، وامسه الصحيح هو كما جاء 

ذا السم يفيد إفادات كثرية كما تبني من خالل استقراء هوإثبات هذا ا، اخلطية

  .التدوين الذي مجع فيه أبو عوانة الروايات الثالثة عن اإلمام أمحد

دالالت وفوائد االسم الذي أطلقه أبو عوانة على جمعه للروايات 

  : الثالثة

ة، واهتمام علماء أمهية كتب السؤاالت، وتطورها يف هذه املرحل: الفائدة األولى

 عوانة املتوىف أبو عليها، ويظهر هذا فيما دونه ماحلديث وطلبته �ا، وعكوفه
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، مما وقع له من روايات ألسئلة اإلمام أمحد من طلبته، ومجعه هلذه )هـ٣١٦(

  .سلوبالروايات بطريقة علمية دقيقة املنهج واأل

ه أبو عوانة على ما وقع له من تنوع مادة هذا التدوين، فلم يقتصر في: الثانيةالفائدة 

رواية عن أصحاب الروايات الثالث، بل ضمنه بعض مساعاته من األحاديث 

واحلكايات اليت وقعت له يف مساعه من غري طريقهم وعن غري اإلمام أمحد، مما 

  .له ارتباط مبادة الكتاب وطريقة ترتيبه

ب الروايات الثالث، ورواه أن هذا التدوين رواه أبو عوانة عن أصحا: الثالثةالفائدة 

تعقيبات على يالت ويالنيسابوري، ولكل منهما تذعنه أبو أمحد احلسن 

  .الروايات الثالثة

على مشولية كتب السؤاالت يف هذه املرحلة دل عنوان التدوين وحمتواه، : الرابعةالفائدة 

�ا مل لكافة القضايا احلديثية من معرفة الرجال ونقد حاهلم، وعلل أحاديثهم، وأ

تقتصر على جانب واحد من جوانب املسائل والقضايا احلديثية، إذ أ�ا مشلت 

  .مجيع القضايا احلديثية، وكذلك احتوت على بعض مسائل العلوم األخرى

  : ، وما في ذلك من مسائلمسميات السؤاالت عن ابن معيناختالف 

معرفة «، و»سؤاالت«اختلفت مسميات املرويات عن حيىي بن معني ما بني 

، وغري ذلك، ويف هذا االختالف داللة على بعض املسائل، »التاريخ«، و»الرجال

  : منها

، مل تقتصر على أن مادة كتب السؤاالت في هذه المرحلة: المسألة األولى

السؤاالت احلديثية فقط، بل اختلطت بعلوم أخرى، منها ما خيتص بعلوم احلديث، 

اءات والعقيدة والفقه واألدب وغري ذلك مما ومنها ما هو بعيد عن ذلك كعلوم القر

 احلديثية فقط لاشتملت عليه، ومل تتميز كتب السؤاالت احلديثية بكو�ا خاصة باملسائ

  .-كما سيأيت بيانه–إال بعد هذه املرحلة 
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 يتناسب مع »التواريخ«أن تسمية بعض هذه المصنفات بـ: المسألة الثانية

 كثري من أحوال الرجال شتماهلا علىال وذلك ت،المادة التي احتوتها هذه المصنفا

وتواريخ وفا�م واملقارنات بني الرواة يف ذلك، ومن منهم أسن من اآلخر، ومن مات 

ابن معني يف املسائل احلديثية وما يتعلق �ا  املدونون إجابات افيهقبل اآلخر، فقد مجع 

 البن معني وغريه ً      أقواالوا فيه من جرح وتعديل ومعرفة الرجال وغري ذلك، وكذلك مجع

ً                                        فيه أيضا جانبا من أخبار ابن معني نفسهوايف املسائل والفتاوى الفقهية، ومجع  كما يف ً

  .، وأخبار غريه مما خيص السري والتواريخ»تاريخ ابن مرثد«

في هذه المرحلة يشمل علم » التاريخ«مدلول كلمة أن : المسألة الثالثة

وذكر بعض املسائل الفقهية والعقدية وغريها األحداث،  ، وسردالرجال والنقد

 غري واحد من األئمة، فالدارمي قد أطلق على هذا على سارللمذكورين فيه، وقد 

  .ً                                                          أيضا، وكذا فعل ابن أيب خيثمة، ومن قبلهم اإلمام البخاري وغريه» التاريخ«تدوينه 

  

 ومعرفة العلل«: سؤاالت عبد اهللا ألحمد بن حنبل، أطلق عليه اسم -٧

 أحمد بن محمد علي أبي روايةاهللا أحمد بن حنبل الرجال عن أبي عبد

حنبل،  بن أحمد بن اهللا عبد عبدالرحمن أبي الصواف، عن الحسن بن

  »أحمد بن اهللا عبيد أبيه، سماع عن

 أبو أو اهللا عبد ابنه أو أمحد من الذي مسى هذا التدوين، أهو اإلماميف ُ       اختلف وقد 

 يظهر للدراسة أنه ال إشكال يف من منالصواف، والذي  بن علي
                                 ِ
 كان الثالثة هؤالء َ

 فهو أمحد اإلمام ِ  ىِّ     املسم كان إنفاملتعني،  هو فالثابت أن هذا االسم؛ للكتاب املسمى

 وقرأه عرضه يكون والرتتيب اجلمع بعد أنه فيرتجح أمحد بن اهللا عبد كان وإن واضح،

 وأن بد ال أيضا فهو ؛الصواف بن يعل أبو هو مساه الذي كان إن وكذلك أبيه، على
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 عبيد وهو الكتاب ناسخ ألن؛ )١(اهللا عبد وقرره االسم �ذا اهللا عبد على قرأهقد  يكون

 أيب من مسعه مث بامسه نسخه يكون وأن بد فال علي أيب أصل من نسخه أمحد بن اهللا

، ا التدوينذيرتجح أن هذه تسمية عبد اهللا هلمنه؛ وبذلك  التسمية يرتجح أن علي، وال

النسخة اخلطية، وجميئه فيها على النحو  ظهر على وأن هذا هو اسم الكتاب لثبوته

  : املذكور، وذلك ألمور منها

 أن عبد اهللا مل يقتصر يف هذا التدوين على ما نقله عن أبيه من أجوبة ومساعات، -١

  .بل نقل فيه ما وقع له من مساعات عن غري أبيه

 يف هذا التدوين على مساعاته اليت وقعت له عن غري أبيه، بل  أن عبد اهللا مل يقتصر-٢

ضمن هذا التدوين بعض املكاتبات العلمية اليت كانت بني احملدثني يف هذه املرحلة، 

 قد احلسن كان قال أبيه عن حدثهم ً       معتمرا أن يذكر خالد بن إيل كتب«: فقال

  .)٢(»ببكائه يبكي بكى اإذ وكان ً      بكاءا الناس أحسن من وكان الغزو يف عمره أفىن

 املعقب يعين إبراهيم أبو حدثين يده خبط أيب كتاب يف وجدت«:  أن عبد اهللا قال-٣

 حدثين«: ً          وقال أيضا، »سنني بعشر سريين بن من أكرب احلسن كان قال معاذ عن

 حدثنا قال السامي األعلى عبد بن األعلى عبد حدثنا قال األصل كتابه من أيب

 عمر البن قلت وائل بن بكر من رجل عن زياد بن العالء عن دعبي بن يعين يونس

 يونس عن هشيم وقال أيب قال حتما عليك تراها لعلك قال األضحية يف تقول ما

 الكالم هذا أيب على قرأت«: ً          وقال أيضا، )٣(»الصواب وهو هالل بن العالء عن

 رجب أول يف البصرة قدمت سنة أول: قال ً      مساعا، أيب من مسعته وبعضه به فأقر

  .)٤(»فيها معتمر وحج ومثانني ست سنة

                                                        
     حممـد    بـن    اهللا             الدكتور وصي    اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل           مقدمة حتقيق   :     ينظر  ) ١ (

   .  ٨٥ / ١    عباس
  .   ٢٢٧  /  ٣  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٢ (
   .   ١٩٩  /  ٣            املصدر السابق  ) ٣ (
  .   ٤٤٧ / ٣  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٤ (
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 غري هذا الكتاب، وأن عبد اهللا شارك أباه ً  اتبني أن ألمحد كتابومن هذه النصوص 

د اهللا جتميع أقوال أبيه يف هذا التدوين جبمعه للمادة العلمية له، فلم تكن مهمة عب

ل غري أبيه اليت حتملها فقط، بل توسع يف تدوينه حىت اشتمل تدوينه على كثري من أقوا

ن عبد اهللا  وهذا مما يؤكد أن اسم الكتاب إمنا كان معبد اهللا بوسائل التحمل املختلفة؛

 امسه ذكر يف اختصروا قد الكتاب من استفادوا الذين وأنوليس هو من صنيع أمحد، 

 الرواة تاريخ على الشتماله التاريخ بعضهم ومساه العلل، فسموه األحيان أغلب يف

 أيب ابن وتاريخ الثالثة البخاري تواريخ به مسيت ما على ووفيا�م وأحواهلم واليدهممو

 حيث ولكن احلديث علل بعض على مشتملة الكتب هذه كانت وإن؛ غريهاو خيثمة

  .التاريخ باسم مسيت الرجال أحوال بيان هي عليها الغالبة الصبغة إن

  : سؤاالت البرذعي ألبي زرعة-٨

كتاب الضعفاء ألبي زرعة في أجوبته على «: د طبعاته اسمطلق عليه يف أحُ  أ

حصر طبعات هذا التدوين الذي مجع فيه الربذعي من خالل ، »أسئلة البرذعي

عن رسالة : الطبعة األولى منهما: ناتبني أنه طبع طبعت» سؤاالته أليب زرعة الرازي

ألجزاء السابقة دكتوراه اختص اجلزء الثاين منها بسؤاالت الربذعي أليب زرعة، وا

والالحقة هلذا اجلزء إمنا هي دراسة حول هذه السؤاالت، وقد صدر احملقق هذا اجلزء 

والطبعة ، »الربذعي أسئلة على أجوبته يف الرازي زرعة أليب الضعفاء كتاب«: باسم

، )١(»الضعفاء أسامي كتاب ومعه الرازي زرعة أليب الربذعي سؤاالت«: الثانية باسم

هذا  لتحقيق مقدمتيهما يف احملققاناليت أثبتها  النسخة اخلطية يف مقدمة واالسم الثابت

 والمتروكين والكذابين الضعفاء كتاب من النصف األول وهو الجزء«: التدوين هو

 بن محمد حاتم وأبي الكريم عبد بن اهللا عبيد زرعة أبي عن الحديث أصحاب من

 سعيد عثمان أبو وألفه وجمعه عنه سألهما مما - اهللا رحمهما - الرازيين إدريس

  : أنيتبين ؛ وبذلك »- اهللا رحمه-الحافظ  البرذعي عمار بن عمرو بن

                                                        
  .            هذا البحث       من  ٢٧        انظر، ص   ) ١ (
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هي ما جاءت به النسخة اخلطية، وقد أفادت هذه الصحيحة تسمية الكتاب 

  : التسمية عدة أمور بالغة اإلفادة، تذكر الدراسة منها

بني واملرتوكني من أصحاب اختصاص هذا التدوين بالضعفاء والكذا: الفائدة األولى

  .احلديث

أن هذا التدوين مل يقتصر فيه الربذعي على تدوينه لسؤاالته أليب زرعة : الفائدة الثانية

  .الرازي وفقط، بل ضمنه سؤاالته وأقوال غريه

أن هذا التدوين توسع فيه الربذعي فضمنه السؤاالت اليت وجهها هلؤالء : الفائدة الثالثة

ا أفادت هذه التسمية أن الربذعي مجع فيه بعض أقوال األئمة األئمة النقاد، كم

  .النقاد اليت وقع له مساعها ومل تكن من السؤاالت

وين، فلم يكن يسرد النصوص كما أفادت دور الربذعي يف هذا التد: الفائدة الرابعة

، وما  عليهً                                                  فقط، بل كان دقيقا يف عرضه، فما كان حيتاج لتعقيب عقبً      سردا 

، وهكذا ألف بني النصوص بدقة علمية شديدة  عليهستدراك استدركحيتاج لال

بينت مكانته العلمية بني السائلني، ووضحت أثر تدوينه يف مراحل تطور كتب 

  .السؤاالت احلديثة، وأمهيتها لعلوم احلديث

 النسخة اخلطية، حجب  مقدمةأن إمهال التسمية اليت جاءت يف: الفائدة الخامسة

ً                                                          د املتعلقة �ذا التدوين، واليت بينت الدراسة بعضا منها، واليت  من الفوائً  اكثري
أن كتب السؤاالت احلديثية عبارة عن كتب مشرتكة بني السائل : ً          منها أيضا

وا�يب، فاملادة العلمية ترجع يف أصلها للمجيب، ومستخرج هذه املادة من 

ئل، فهو الذي ا�يب واملسئول عن عرضها والتأليف بني نصوصها إمنا هو السا

اع أو اإلجابة على مجع وألف بني نصوص شيخه الذي ذكرها عن طريق اإلمس

وهذا يدلل على صحة إطالق نسبة كتب السؤاالت للسائل سؤاالت جلسائه، 

  .أو ا�يب على حد سواء، الشرتاكهما يف املادة والعرض وتداخلهما يف ذلك

 يف الرازي زرعة أليب الضعفاء كتاب«أن تسمية هذا التدوين بـ: الفائدة السادسة

 ومعه الرازي زرعة أليب الربذعي سؤاالت«، أو بـ»الربذعي أسئلة على أجوبته

، اليت وردت يف طبعات الكتاب، فيها إجحاف »الضعفاء أسامي كتاب
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وحتديد للمادة العلمية اليت احتواها هذا التدوين، فالتدوين مل يقتصر على 

لى سؤاالت أيب زرعة الرازي، كما أفادته السؤاالت، كما أنه مل يقتصر ع

  .التسمية اليت جاءت على طرة النسخة اخلطية

    : باعتبار المحتوى، إلى قسمينهذا النوع ينقسم : االعتبار الثالث

كتب السؤاالت الحديثية التي اختصت بالسؤاالت : القسم األول

  :  وهي كاآلتي،الحديثية فقطوالسماعات 

  .»شم بن مرثد الطرباين عن أيب زكريا حيىي بن معنيتاريخ أيب سعيد ها« -١

  .»سؤاالت ابن أيب شيبة لبعض شيوخه« -٢

  .»سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم« -٣

  .» ألمحد بن حنبلروذيسؤاالت امل« -٤

سؤاالت الربذعي أليب (الضعفاء والكذابني واملرتوكني من أصحاب احلديث « -٥

  .»)رعة وغريهز

  .»سؤاالت اآلجري أليب داود« -٦

  .»سؤاالت عبد اهللا بن بكري وغريه للدارقطين« -٧

  .»سؤاالت احلاكم للدارقطين« -٨

  .»سؤاالت السلمي للدارقطين« -٩

  .»سؤاالت الربقاين للدارقطين« - ١٠

  .»سؤاالت السهمي للدارقطين« - ١١

  .»سؤاالت السجزي أليب عبد اهللا احلاكم« - ١٢

  .»احلوزي السلفي خلميس  سؤاالت« - ١٣
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كتب السؤاالت الحديثية التي جمعت بين مادتها : القسم الثاني

 وبين فروع -السؤاالت الحديثية–األصلية 

    .العلم المختلفة

  : وينقسم هذا القسم إلى قسمين

من  شتىاحتوت على فروع التي حديثية السؤاالت الكتب : القسم األول

  : هي كاآلتيو ،المختلفةالعلوم 

مجع فيه ابن حمرز بني السؤاالت احلديثية وبني : »سؤاالت ابن محرز ال بن معين« -١

ومن النماذج اليت وطب وغري وذلك، وتفسري فروع العلم املختلفة من عقيدة وفقه 

، قال فيما خيص باب االعتقاد: النموذج األول: أوردها ابن حمرز يف هذا السياق

: له فقال آدم بن حيىي عفان بن سلمة سأل: يقول معني بن حيىي مسعت«: ابن حمرز

 ً     أحدا ما لقيت ولكن حممد، أمة من أحد على السيف أرى ال: قال السيف؟ ترى

 الثوري سفيان خال ما وعمر، بكر أيب على ً     عليا يقدم وهو إال املصر هذا أهل من

: ابن حمرز قال ،يما خيص املسائل الفقهيةف: النموذج الثاني، )١(»أدري ال فإين

 شيء فال ومن أحسن فقد الصالة يف رفع من: يقول معني بن حيىي مسعت«

 صفة«:  ابن حمرزفيما خيص أبواب الطب، قال: النموذج الثالث، )٢(»عليه

 صفة«: ً                                              وساق حتته كالما البن معني، مث عنون بعنوان آخر فقال، )٣(»للسعال

:  عنون بعنوان آخر فقالً                           ، وساق حتته كالما البن معني، مث)٤(»للسعال أخرى

ً                                      وساق حتته كالما البن معني، مث عنون بعنوان  ،)٥(»للسعال العتيق أخرى صفة«

                                                        
  .   ١٥٩  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .   ١٦٠  /  ١         نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ٢٢٨  /  ٢           نفس املصدر  ) ٣ (
   ٠   ٢٢٩  /  ٢         نفس املصدر  ) ٤ (
  ٠   ٢٢٩  /  ٢         نفس املصدر  ) ٥ (



       
  

 

 
  ٥٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ً                   وساق حتته كالما البن  ،)١(»للسعال العتيق الذي ال بعده صفة«: آخر فقال
ً                   وساق حتته كالما البن ، )٢(»للخفقان صفة«: معني، مث عنون بعنوان آخر فقال

وساق حتته ، )٣(»ً     أيضا العتيق للسعال وصفة«: آخر فقالمعني، مث عنون بعنوان 

 على يؤكل مجرب للبخر، وصفة«: ً                                     كالما البن معني، مث عنون بعنوان آخر فقال

ً                                          وساق حتته كالما البن معني، مث عنون بعنوان آخر ، )٤(»ريحه توجد فال البصل
ني، ً                     وساق حتته كالما البن مع ،)٥(»مجرب الخاصرة لوجع جيدة صفة«: فقال

وساق حتته  ،)٦(»والحصاة للخاصرة أخرى صفة« : مث عنون بعنوان آخر فقال

: وإيراده هلذه األبواب إمنا جاء بعد حديثه عن النبيذ فقد قالً               كالما البن معني، 

 ً      إماما لنا إن له: قلت قال شريك عن منري ابن حدثنا قال معني بن حيىي وحدثنا«

: احلديث يف قال قد معني حيىي أن وأحسب. ومره عظه: قال النبيذ؟ يشرب

هكذا تنوعت املادة العلمية اليت  هذا مناسبة لذكره هلذه األبواب، عل يفلو. )٧(»وا�ه

ضمنها ابن حمرز هذا التدوين، فلم يقتصر فيه على السؤاالت احلديثية فقط، وإن 

 إال كان هذا هو السمت العام للتدوين فاجلزء األول منه اختص بالسؤاالت احلديثية

ما ندر من غريها، وأما اجلزء الثاين منه فاشتمل على الكثري من فروع العلم املختلفة 

  .من عقيدة وتفسري وفقه وبعض التواريخ وغري ذلك مما سبق إيضاحه بالنماذج

مجع فيه ابن اجلنيد بني السؤاالت احلديثية وبني : سؤاالت ابن الجنيد البن معين -٢

ومن النماذج ن عقيدة وفقه وتفسري وطب وغري وذلك،  مً       أيضافروع العلم املختلفة

تفسري معىن فيما خيص : النموذج األول:  يف هذا السياقاجلنيداليت أوردها ابن 
                                                        

   ٠   ٢٢٩  /  ٢     حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
  .   ٢٣٠  /  ٢           نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ٢٣٠  /  ٢           نفس املصدر  ) ٣ (
   .   ٢٣٠  /  ٢           نفس املصدر  ) ٤ (
   .   ٢٣١  /  ٢           نفس املصدر  ) ٥ (
   .   ٢٣١  /  ٢           نفس املصدر  ) ٦ (
   .   ٢٢٨  /  ٢         نفس املصدر  ) ٧ (



       
  

 

 
  ٥٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 حديث تفسري يف بلغك: معني بن ليحىي قلت«: قال ابن اجلنيد، منت من املتون

 ىيحي يل فقال ؟)١(»عهده يف عهد ذو وال بكافر مسلم يقتل ال«:  اهللا رسول

 يقتل ال: تفسريه: يقولون ً      أناسا فإن: قلت، ثقة من ً      تفسريا فيه مسعت ما: معني بن

 حيىي علي يرد فلم حريب، بكافر عهده يف عهد ذو يقتل وال حريب، بكافر مسلم

 قلت«: ابن اجلنيد قال ،فيما خيص املسائل الفقهية: النموذج الثاني، )٢(»ً     شيئا

 أوتر أنا ال،: قال الوتر؟ من الركعتني يف تسلم توتر؛ كيف: معني بن ليحىي

 واجلهمية؟ القدرية خلف الصالة يف تقول فما: قلت، آخرها يف أسلم بثالث،

 صلى؟ فإن:  قلت.خلفه يصلي فال املسجد ذلك غري موضع له كان إن: قال

  .)٣(»الصالة فليعد يعلم وهو صلى إن: قال

تاريخ والعلل عن أبي زكريا ال«: سؤاالت الدوري ليحيى بن معين، المطبوع باسم -٣

من : »يحيى بن معين رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري

 سؤاالت وأجوبة وأقوال البن من» تارخيه«خالل االستقراء ملا دونه الدوري يف 

 مجع فيه أجوبة ابن معني يف املسائل احلديثية وما يتعلق �ا من جرح معني، تبني أنه

ً                                                  لرجال وغري ذلك، وكذلك مجع فيه أقواال البن معني وغريه يف وتعديل ومعرفة ا

ً                                                                            املسائل والفتاوى الفقهية، ومجع فيه أيضا جانبا من أخبار ابن معني نفسه، وأخبار  ً
: ومن النماذج اليت ذكرها الدوري يف هذا السياق، غريه مما خيص السري والتواريخ

: يقول حيىي مسعت«: وريقال الد ،باب االعتقادفيما خيص : النموذج األول

                                                        
  ،                       حممد زهري بن ناصر الناصر  :       حتقيق ،   ١١١ (                     لم باب كتابة العلم ح                       أخرجه البخاري كتاب الع  ) ١ (

                                                والنــسائي بلفظــه كتــاب القــسامة بــاب القــود بــني األحــرار   .   هـــ    ١٤٢٢      األوىل،   ،               دار طــوق النجــاة
                      مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية   ،                   عبـد الفتـاح أبـو غـدة  :     حتقيـق  ،     ٤٧٣٤ (                   واملماليك يف النفس ح 

   .    ١٩٨٦  –      ١٤٠٦         الثانية،   ،      حلب–
  .  ٧١    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن      ؤاالت س  ) ٢ (
  .   ٢١٩      ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

باب املسائل فيما خيص : النموذج الثاني، )١(»وينقص يزيد وعمل، قول اإلميان

 فإن: ليحىي قلت. نقضيهما الفجر ركعيت: يقول حيىي مسعت«: قال الدوري ،الفقهية

 يركع، ومل املسجد، إىل جاء إذا: قال، يصنع؟ كيف الصبح، صالة يف واإلمام جاء

 حني يصليهما: قلت، الشمس تطلع حىت الفجر ركعيت أخرو اإلمام، مع دخل

، )٢(»الشمس طلعت إذا إيل وأحب شيئا، عليه أر مل فعل إن: قال اإلمام؟ يسلم

: قال حيىي حدثنا«: الدوري قال ،باب السري والتواريخفيما خيص : النموذج الثالث

 عبد بن برجا عن حرملة بن الذيال عن األجلح حدثنا: قال فضيل بن حممد حدثنا

 التمستم فلو حممد، أمر علينا انتشر لقد: قريش من واملأل جهل، أبو قال: قال اهللا

عاملا ً    رجال
 
    
ً

 لقد: عتبة أمره؟ فقال من ببيان أتانا مث فكلمه والشعر والكهانة بالسحر 

 إن علي خيفى وما ً      علما، ذلك من وعلمت والشعر، والكهانة السحرة قول مسعت

 .)٣(»ورد خرب عتبة مع النيب مث أ.. ....كذلك كان

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي «: سؤاالت الدارمي البن معين المطبوع باسم -٤

ستقراء االتبني من خالل ، » معين في تجريح الرواة وتعديلهمعن يحيى بن

باملسائل احلديثية سواء من » تاريخ الدارمي«ملنهج الدارمي يف تارخيه، اختصاص 

عن ابن معني أو غريه، أو من السماعات اليت نقلها عن ابن األسئلة اليت نقلها 

يف عرض أراء ابن معني يف » التاريخ«لم يتوسع الدارمي يف كتابه فمعني أو غريه، 

 .غريها من مسائل الفقه والعقيدة وغري ذلك

 من«:  ليحىي بن معني، املطبوع باسم-ابن طهمان–سؤاالت يزيد بن اهليثم  -٥

مجع فيه ابن : »)طهمان رواية (الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم

طهمان بني السؤاالت احلديثية وبني فروع العلم املختلفة من عقيدة وفقه وتفسري 

: يف هذا السياقابن طهمان ومن النماذج اليت أوردها وطب وغري وذلك، 
                                                        

  .   ٢٥٤  /  ٢      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
  .   ٣٤٧  /  ١         نفس املصدر  ) ٢ (
  .  ٩٣  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 ةخيثم أبا مسعت«:  باب االعتقاد، قال يزيد بن اهليثمفيما خيص: النموذج األول

 القرآن": قال ومن اهللا، كالم القرآن: هلم فقال الناس، علية بن إمساعيل مجع: قال

 بدعة نعم،: قال ضاللة؟ بدعة: بشر أبا يا: فقالوا. مبتدع فهو ،"خملوق

قال يزيد بن ، باب املسائل الفقهيةفيما خيص : النموذج الثاني، )١(»ضاللة

 وابن احلسن عن منصور ناحدث هشيم حدثنا خملد بن شجاع حدثنا«: اهليثم

  .)٢(»احلمام دخول يكرهان كانا أ�ما سريين

من خالل االستقراء ملا دونه ابن أيب : سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني -٦

تبني أنه مل يقتصر على أقوال ابن املديين احلديثية » سؤاالته البن املديين«شيبة من 

 من أقواله يف مسائل العلوم األخرى -ً      نادراوإن كان -ً                        فقط، بل ضم إليها شيئا، 

 على - عليا مسعت«: من عقيدة وفقه وغري ذلك، ومن هذا ما قاله ابن أيب شيبة

 وجل عز - اهللا أن زعم ومن كفر، فقد خملوق القرآن أن زعم من: يقول -  املنرب

 احلقيقة على موسى يكلم مل -  وجل عز - اهللا أن زعم ومن كافر، فهو يرى ال - 

  .)٣(»كافر فهو

مجع فيه األثرم بني السؤاالت احلديثية وبني : سؤاالت األثرم ألحمد بن حنبل -٧

ومن النماذج اليت فروع العلم املختلفة من عقيدة وفقه وتفسري وطب وغري وذلك، 

: باب املسائل الفقهيةفيما خيص : النموذج األول:  يف هذا السياقاألثرمأوردها 

 سألت: قال مهدي، بن الرمحن عبد حدثنا: قال اهللا عبد أبو حدثنا«: قال األثرم

 اخلراج؟ عليها يكون العشر، أهل من ً     أرضا اشرتى الذمة أهل من رجل عن سفيان

 أبا مسعت«:  باب تفسري منت من املتونفيما خيص: النموذج الثاني، )٤(»ال: قال

 عن اهللا عبد أبا فسأل املبارك، ابن صاحب الطالقاين، بكر أبو وعنده اهللا، عبد

                                                        
  .   ١١١    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ١ (
   .   ١١٢  ،    ١١١   ، ص         نفس املصدر  ) ٢ (
  .  ٤٤    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٨٤    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

َ     غسل من«: تفسري َ          واغتسل؟ َ َّ     غسل«: كانت لو: فقال )١(»َْ  فأما أبني، كانت »َ

َ     غسل«: قال من َ         واغتسل َ َ           عيـيـنة بن سفيان فسر ما يشبه يعند فهو ،»َْ  حل«: َُْ

 كالم »وابتكر وبكر«: مثل مكرر، كالم كأنه حملل، حل: قال ،»وبل

  .)٢(»مكرر

بني السؤاالت احلديثية يموين املمجع فيه : ألحمد بن حنبليموني سؤاالت الم -٨

ومن النماذج وبني فروع العلم املختلفة من عقيدة وفقه وتفسري وطب وغري وذلك، 

 ،باب االعتقادفيما خيص : النموذج األول: يف هذا السياقامليموين اليت أوردها 

: اهللا عبد أبا يا: قلت واستثبته، واستفهمته وبينه، بيين فيما سألته«: يموينقال امل

 أمساء إن قال من: قلت ؟...اهللا إن: قال فيمن تقول ما اجلهمية، �ؤالء بلينا قد

 زعم فقد حمدثة إ�ا قال فمن أمسائه، من اهللا: يل قال مثكافر، : قال حمدثة؟ اهللا

 آبائكم ورب ربكم اهللا{: وقرأ ويكفر، أمرهم، يعظم وأقبل خملوق، اهللا أن

 وال كان اهللا إن: قال من: قلت، أخرى آية  وذكر،]١٢٦: الصافات[}األولني

: يل قال مث غيظا، وأكثر تغريا أشد هذا يف وكان كله، هذا يف وجهه فتغري علم،

فيما خيص : النموذج الثاني، )٣(»بصرية القوم يف أزداد يوم كل يف: وقال كافر،

 اإلميان: يقول حنبل بن أمحد اهللا عبد أبا ومسعت«: قال امليموين: قضايا اإلميان

  .)٤(»املوضع هذا يف مقدمة النية قال. ونية: له قالوا وينقص، يزيد وعمل، قول

                                                        
     حميـــي     حممـــد  :       ، حتقيـــق   ٣٤٥ (                                                    أخرجـــه أبـــو داود كتـــاب الطهـــارة بـــاب يف الغـــسل يـــوم اجلمعـــة ح   ) ١ (

        جاء يف                            والرتمذي كتاب اجلمعة باب ما  .     بريوت  –           رية، صيدا    العص               احلميد، املكتبة     عبد       الدين
        البـاقي،      عبـد      فـؤاد            شـاكر، وحممـد     حممـد     أمحـد  :       وتعليق      حتقيق  ،    ٤٩٦                     فضل الغسل يوم اجلمعة ح

      احللـيب       البـايب       مـصطفى        ومطبعـة       مكتبـة              الـشريف، شـركة       األزهـر   يف       املـدرس     عـوض      عطوة          وإبراهيم
   . م    ١٩٧٥  -    هـ      ١٣٩٥              مصر، الثانية،   –

   .  ٨٦    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب    الت   سؤا  ) ٢ (
  .   ١٦٠    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٣ (
   .   ١٨٢    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٥٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

مجع فيه : »العلل ومعرفة الرجال«: سؤاالت عبد اهللا ألحمد، المطبوع باسم -٩

عبد اهللا بني السؤاالت احلديثية وبني فروع العلم املختلفة من عقيدة وفقه وتفسري 

: النموذج األول:  اهللا يف هذا السياقوغري ذلك، ومن النماذج اليت أوردها عبد

 فقال إمالء علي وأماله أيب مسعت«: قال عبد اهللا ،باب االعتقادفيما خيص 

 ندع ال أنا إال غريها وال اجلمعة خلفه تصل مل القول ذاك قال من وأما اكتب

النموذج ، )١(»خملوق القرآن قال من يعين الصالة أعاد رجل صلى فإن إتيا�ا

 رجل عن سئل«: باب املسائل الفقهية، قال عبداهللا عن أبيهما خيص في: الثاني

 .)٢(»خذ قال بيده أيؤخذ قيل لباطل حق يرتك ال قال أيعزي ثيابه شق

، كتب سؤاالت فقهية احتوت على سؤاالت حديثية: القسم الثاني

  : ومن هذه المصنفات

لى سؤاالت حديثية احتوت ع، )٣(مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين -١

سئل عن احملدث يذكر  مسعت أمحد«: باب يف احلديث: قول أيب داود: منها

: قلت  .نعم: فالن، هو جائز؟ قال: من دون فالن، فيقول: احلديث، فيقال

يؤلفه، وهل كان شريك حيدث إال هكذا، : الذي يسمعه هكذا؟ قال: يؤلفه، أعين

: عمن؟ فيقول: فالن، فيقال: من ذكره؟ فيقول: كان يذكر احلديث، فيقال

   .)٤(»فالن

                                                        
   .   ٣٧٩  /  ١  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ٤٨٦  /  ٢           نفس املصدر  ) ٢ (
  ،     األوىل   ،                    مكتبـــة ابـــن تيميـــة، مـــصر  ،                     ارق بـــن عـــوض اهللا بـــن حممـــد         أيب معـــاذ طـــ  :           طبـــع بتحقيـــق  ) ٣ (

   . م    ١٩٩٩-    هـ    ١٤٢٠
   .   ٣٧٥                                          مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين، ص   ) ٤ (
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 قول: احتوت على سؤاالت حديثية منها، )١( مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهللا-٢

مانة فإذا كان و األأيب عن الشهيد يغفر له كل ذنب إال الدين أسألت «: عبد اهللا

ين ألدنيا فمن مانة فيقول يا رب ذهبت اد األأو أد عن أمانتك أيوم القيامة قيل له 

خذها أمانته يف قعرها فهوى فيها ليأخذها فإذا أىل اهلاوية فإذا إؤديها فينطلق به أ

ليخرجها زلت من يده وهو خلفها فال يزال يزل من هذه ويهوي خلفها يف اهلاوية 

سناده إهذا احلديث رواه الثوري وأبو سنان الصغري وهو الشيباين : بيأفقال ، اً   بدأ

 مسائل: ومن السؤاالت الفقهية اليت احتوت على سؤاالت حديثية ،)٢(»سناد جيدإ

هانئ النيسابوري،  إسحاق بن برواية أمحد صاحل،  ومسائل ابنه برواية أمحد اإلمام

 بن أمحد عبداهللا أيب عن مسائل يف حنبل، وجزء بن أمحد لإلمام الكرماين وسؤاالت

وعرض مناذج الكوسج،  رواية هراهوي بن وإسحاق أمحد اإلمام للبغوي، ومسائل حنبل

  .  واحلمد هللا رب العاملنيلكل ما سبق يطول، واالكتفاء مبا ذكر يويف بالغرض

في غير - مصنفات جمعت بين مادتها المستقلة: النوع الثاني

وبين السؤاالت الحديثية في  - السؤاالت الحديثية

  :مصنف واحد

ً                           لسؤاالت مبصنفات مستقلة سواء إفراد اعلى مل يقتصر املدونون للسؤاالت احلديثية 
اليت استقلت بالسؤاالت احلديثية منها، أو اليت تضمنت السؤاالت احلديثية مع كو�ا 

يف األصل سؤاالت فقهية، فكان من أنواع تصانيف السؤاالت احلديثية تلك املصنفات 

، ، ككتب السنن واألحاديثةياليت مجعت بني ماد�ا املستقلة وبني السؤاالت احلديث

يوسف بن حممد : وقد مجع الباحث؛ »سنن الرتمذي«: واليت من أشهرها كتاب

ل فيها أبو أ، السؤاالت احلديثية اليت تضمنتها هذه السنن واليت سّ              الدخيل النجدي

: حيث قال يف مقدمة رسالتهعيسى الرتمذي شيخه حممد بن إدريس البخاري، 
                                                        

   هــــــ     ١٤٠١      األوىل،    ط        ، بـــــريوت،             املكتـــــب اإلســـــالمي  ،                 حتقيـــــق زهـــــري الـــــشاويش  :           طبـــــع بتحقيـــــق  ) ١ (
   . م    ١٩٨١

   . ٤  ٢٥                                     مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهللا، ص   ) ٢ (
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ار الرتمذي حوهلا سؤاالت أد" جامع الرتمذي"موضوع هذه الرسالة أحاديث يف «

وجهها لشيخه البخاري ونقل إجابته عليها، وقد قمت بادئ ذي بدء بتتبعها 

وقد قسم الباحث ، )١(»َّ                     ومن مث مجعها وترتيبها" جامع الرتمذي"والتقاطها من 

أسئلة : القسم األول: السؤاالت احلديثية اليت أوردها الرتمذي يف كتابه السنن إىل

يتعلق بطلب الكشف عن بعض الرواة  :ّ     األول:  أنواع ثالثةي علىوه :تختص بالرواة

يتعلق مبعرفة مساع بعض الرواة من بعض أو عدمه مما يتوقف  :الثاني ،)٢(أمسائهم ومعرفة

ً                                  يتصل مبعرفة أحوال بعض الرواة جرحا  :الثالثو؛ هعليه اتصال احلديث أو انقطاع
 .ً       وتعديال

يتناول : ّ     األول: وهي على نوعني: ّ        لحديثيةأسئلة حول الصناعة ا: القسم الثاني

، كاالختالف على الراوي ة الوصول إىل إجياد حل وخمرج هلاناحية معينة يف احلديث بغي

ً                                                    وميثل غالبية األسئلة؛ ال حيدد طلبا معينا يف احلديث، فنجد : الثاني، )٣(ذلكوغري 
اً                              يطلق السؤال عن حكم احلديث عمومالرتمذي 

)٤(.  

  : ؤاالت الحديثية التي تضمنتها سنن الترمذيومن نماذج الس

عن اسم أيب اجلعد الضمري فلم : اً          وسألت حممد«:  الرتمذيقول: النموذج األول

وال نعرف هذا «: » إال هذا احلديثال أعرف له عن النيب «: يعرف امسه، وقال

، وهذا يف حديث من ترك اجلمعة ثالث )٥(»احلديث إال من حديث حممد بن عمرو

                                                        
     يوســـف                                               ســـؤاالت الرتمـــذي للبخـــاري حـــول أحاديـــث يف جـــامع الرتمـــذي   :                ينظـــر مقدمـــة حتقيـــق  ) ١ (

                                                          عمادة البحث العلمي باجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، اململكـة    ،  ١٥  /  ١ (              الدخيل النجدي 
     . م    ٢٠٠٣ /  هـ    ١٤٢٤     األوىل   ،                 العربية السعودية

    .   ١٧  /  ١            املصدر السابق  ) ٢ (
   .  ١٨  /  ١            املصدر السابق  ) ٣ (
   . ٩ ١  /  ١            املصدر السابق  ) ٤ (
  –                                   شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب احللـيب                حتقيـق أمحـد شـاكر،   )    ٣٧٣  /  ٢ (           سنن الرتمذي   ) ٥ (

   .   م    ١٩٧٥  -     هـ     ١٣٩٥           الثانية،   ،    مصر
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وسألت حممد بن «: الرتمذيل قو: النموذج الثانيً                             ت �اونا �ا طبع اهللا على قلبه؛ مرا

  .)١(»وامسه هالل: هو مقارب احلديث، قال حممد: عن أيب ظالل؟ فقال: إمساعيل

التي احتوتها  مصنفات اعتمدت على المادة العلمية: النوع الثالث

  : ككتب الرجال والتواريخالسؤاالت الحديثية،

على املادة العلمية اليت مصنفات علوم احلديث مبعناه العام ً           كثريا من اعتمدت

احتو�ا كتب السؤاالت احلديثية من معرفة أمساء الرجال وتوارخيهم وبيان أحواهلم من 

  .جهة العدالة، وغري ذلك من القضايا احلديثية

  : ومن المصنفات التي اعتمدت على المادة العلمية لكتب السؤاالت

اعتمد فيه ابن شاهني على كثري من كتب السؤاالت : ثقات البن شاهينكتاب ال -١

احلديثية، ومن النماذج الدالة على ذلك، ما جاء يف اعتماد ابن شاهني على 

: حيىيقال «: ابن شاهينقول :  ما يليسؤاالت يزيد بن طهمان ليحىي بن معني

طهمان كما قول يزيد بن ، )٢(»ومقاتل بن حيان ثقة ليس به بأس رجل صاحل

 رجل بأس، به ليس ثقة حيان، بن مقاتل: يقول حيىي مسعت«: ورد في سؤاالته

  .)٣(»صاحل

اعتمد فيه اخلطيب البغدادي على كثري : كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي -٢

من كتب السؤاالت احلديثية، ومن النماذج الدالة على ذلك، ما جاء يف اعتماد 

أخربنا أبو بكر « :الخطيبقول :  ما يليدارمياخلطيب على تاريخ ابن معني لل

أمحد بن حممد األشناين قال مسعت أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي يقول 

:  فعبد خري؟ فقال-  يعين ليحىي بن معني-مسعت عثمان بن سعيد يقول قلت

                                                        
    .    ٤٨١  /  ٢          سنن الرتمذي  ) ١ (
  –              الــدار الــسلفية   ،              بحي الــسامرائي   ، صــ  :       حتقيــق ،   ٢٢٧             ابــن شــاهني، ص                  تــاريخ أمســاء الثقــات   ) ٢ (

   .    ١٩٨٤  –      ١٤٠٤   ىل،    األو  ،       الكويت
   .  ٣٣    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ٣ (
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قول عثمان بن سعيد الدارمي كما ورد يف سؤاالته ليحىي بن ونص ، )١(»ثقة

  .)٢(» خري فقال ثقةقلت فعبد«: معني

اعتمد فيه املزي على كثري من كتب السؤاالت احلديثية، : للمزي تهذيب الكمال -٣

ومن النماذج الدالة على ذلك، ما جاء يف اعتماد املزي على سؤاالت األثرم أليب 

قلت أليب : وقال أبو بكر األثرم« : المزيقول:  ما يليعبد اهللا أمحد بن حنبل

قول األثرم كما ورد في ونص ، )٣(»ال وال حرفا: يئا؟ قالكتبت عنه ش: عبد اهللا

ً                           معلى كتبت عنه شيئا؟ قال: قلت أليب عبد اهللا« :سؤاالته ألحمد ََّ ال، وال : ُ

  .)٤(»ً     حرفا

اعتمد فيه ابن حجر على كثري من كتب السؤاالت : تهذيب التهذيب البن حجر - ٤

اد احلاكم على سؤاالت احلديثية، ومن النماذج الدالة على ذلك، ما جاء يف اعتم

وقال احلاكم أبو عبد اهللا جممع على سوء «:  ابن حجرقول:  ما يليالسجزي للحاكم

عمرو بن : ومسعته يقول«: قول السجزي كما ورد يف سؤاالته للحاكم، )٥(»حفظه

  .)٦(»مرزوق، جممع علي سوء حفظه، وهو أحسن ما قيل فيه

 العلمية لكتب السؤاالت وغري ذلك من الكتب اليت اعتمدت على املادة

احلديثية الكثري، وإمنا ذكرت الدراسة هذه النماذج للداللة على اعتماد هذه الكتب 

على السؤاالت احلديثية، كمصدر أساسي يف ماد�ا احلديثية ال حلصر كل الكتب، 

اعتماد على كتب السؤاالت احلديثية كمصدر  الكتب احلديثية ال ختلو من فأغلب

                                                        
   .   ١٢٧  /   ١١ (            تاريخ بغداد   ) ١ (
   .   ١٤٩                   رواية الدارمي، ص -              تاريخ ابن معني   ) ٢ (
   .   ٢٩٣  /   ٢٨ (                          �ذيب الكمال يف أمساء الرجال   ) ٣ (
   .  ٦٦                                            سؤاالت أيب بكر األثرم أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل، ص   ) ٤ (
   .   ٤٦٨  /  ٨ (   يب           �ذيب التهذ  ) ٥ (
   .  ٦٠                                           سؤاالت السجزي أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، ص   ) ٦ (
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موارده األصلية خاصة يف مسائل اجلرح والتعديل ومعرفة أحوال الرواة ومورد مهم من 

  .وضبطهم

  »موضوعات المصنفات في السؤاالت الحديثية«: المطلب الثاني

ت احلديثية تنوع مادة تبني للدراسة من خالل دراستها االستقرائية لكتب السؤاال

  .خرىهذه الكتب بني سؤاالت يف علوم احلديث وغريها من العلوم األ

    : ومن النماذج الدالة على ذلك

اشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن تفسير آيات من الذكر : ً    أوال

: كما يف قول عبد اهللا بن أمحد فيما سئل عنه أباه، قال عبد اهللا: الحكيم

 بعد كان ما قتادة قال فقال }بالغيب يؤمنون{: وعز جل قوله عن سألته«

 قتادة قال فقال للمتقني هدى قوله عن سألته. والنار واجلنة احلساب عن املوت

 أن يعلم قال اليقني عن سألته القرآن يعين به صدق ملن وضياء هدي اهللا جعله

 إمنا قوله عن سألته والصوم الصالة مثل يعين األشياء هذه يؤمن حق الصالة

  .)١(»له حيل ال فيما يقع ال األشياء تقي فقال املتقني من اهللا يتقبل

اشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن أحوال الرواة ومرتبتهم : ً      ثانيا

 فديك؟ أيب ابن عن حيىي سألت«: كما يف قول الدوري: في الجرح والتعديل

  .)٢(»ثقة وهو ذئب، أيب ابن عن الناس أروى كان: فقال

، من خالل اةاشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن تعيين الرو: ً      ثالثا

  : منهجية مطردة، كما يلي

 وسألت«: كما يف قول ابن حمرز:  ما كان بتعريف أسماء من اشتهر بكنيته-١

  .)٣(»هالل: فقال امسه؟: قلت ضعيف: فقال ظالل أىب عن حيىي

                                                        
   .   ٥٥٤  /  ١  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ١٨٩  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٢ (
   .  ٦٩  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٣ (
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 ومسعت«: كما يف قول ابن حمرز:  ما كان بتعريف كنية من اشتهر باسمه-٢

 كدام ابن مسعر كنية كانت أي-  مةسل أبو مسعر،: يقول معني بن حيىي

  .)١(»سلمة أبا

:  ابن حمرزكما يف قول: ما كان بتحديد اسم الراوي أو نسبه واسم أبيه -٤

 .مسلم أيب ابن: قال هو؟ من ابن األحول سليمان: له وقيل حيىي ومسعت«

  .)٢(»جنيح أيب ابن خال .نعم: قال مكي؟: له قيل

:  على سؤاالت عن علل بعض المتوناشتملت كتب السؤاالت الحديثية: ً      رابعا

 أنس عن قتادة عن سعيد عن حدث: قلت«: كما يف قول الربذعي أليب زرعة

 وقال زرعة، أبو  فأنكره.»اخلارف من أبعد شجرة أي أتدرون«:  النيب عن

 عروبة أيب بن سعيد عن سالم بن حيىي حدثنا قال اجلعفي سعيد أبو حدثنا: يل

 .مصر: قال] ١٤٥: األعراف[}الفاسقني دار مسأريك{: قوله يف قتادة عن

 تفسري هو قال �ذا؟ أراد فأيش: قلت، ويستقبحه هذا يعظم زرعة أبو وجعل

  .)٣(»"مصريهم": قتادة عن سعيد

: اشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن صحة األسانيد: ً      خامسا

 عمرو، بن مالزم: اإلسنادين هذين عن سألته«: كما يف قول الربقاين للدارقطين

 بن اهللا وعبد،  النيب عن أبيه، عن طلق، بن قيس عن بدر، بن اهللا عبد عن

: قال، ؟ النيب عن شيبان، ابن أبيه عن علي، بن الرمحن عبد عن بدر،

  .)٤(»وخيرجان الناس، محلهما

                                                        
    .    ١٥١  /  ١    رز حم     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
  .   ١٣٧  /  ١         نفس املصدر  ) ٢ (
   .  ٩٠    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٣ (
   .   ١٤٨    ، ص         الدارقطين      احلسن    أليب        الربقاين     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 بين الرواة ةفاضلماشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن ال: ً      سادسا

 أليب قلت«: كما يف قول اآلجري أليب داود:  أحب إلى السائلومن منهم

: فقال ثابت؟ أيب بن حبيب أو كهيل، بن سلمة: إليك أحب أميا: داود

 خري، كل عن يدفع ال حبيب: فقال هذا؟ عن حنبل بن أمحد سألت، سلمة

 سلمة أبا يا: سلمة بن حلماد الثوري، سفيان قال: داود أبو قال مث، وسلمة

  .)١(»كيسا شيخا كان إنه أما كهيل؟ بن سلمة من مسعت

اشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن بعض القضايا : ً      سابعا

 احلديث عن وسئل«: كما يف قول السلمي فيما رواه عن الدارقطين: الحديثية

 ، مالك فيه وخيالفه ً      حديثا الثوري يروي أن مثل ، الثقات فيه اختلف إذا

 حيكم ثقتان عليه اجتمع ما ينظر: قال، صحيح؟ منهما واحد كل إىل والطريق

 ألكثرهم وحيكم ، الزيادة تلك منه تقبل تثبت زائدة بلفظة جاء أو ، بصحته

  .)٢(»دونه من على ً      وثبتا ً     حفظا

اشتملت كتب السؤاالت الحديثية على سؤاالت عن مناهج المحدثين في : ً      ثامنا

 احلسن أبا سألت«: رقطينكما يف قول السهمي للدا: طرق تحديثهم

 ذكر: يقول أبدا، أخربنا: يقول ال طارق، بن موسى قرة أبو: قلت الدارقطين،

 فتورع آفة كتبه أصاب كان وقد كله، له مساع هو: فقال فيه؟ العلة أيش فالن،

 املوضوعات اليت تناولتها  تنوعوغري ذلك من، )٣(»فالن ذكر: يقول فكان فيه،

 على هذا األمر للداللةمن مناذج إمنا هو وما ذكر ، كتب السؤاالت احلديثية

                                                        
   .  ٣٧    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ١ (
   .   ٣٥٩      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ٢٠٥      ين، ص              السهمي للدارقط       سؤاالت  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ً                                                                  وليس للحصر، وهذا يتفق متاما مع ما ذكرناه من تعريف للسؤاالت احلديثية 
 .)١(ومصنفا�ا

  

  »أهمية المصنفات في السؤاالت الحديثية«: المطلب الثالث

 لكتب السؤاالت أمهية كربى حيث أبرزت جوانب تأصيلية لعلوم احلديث كان

ً                                                                      عامة، وكانت منطلقا لتقعيد كافة العلوم احلديثية؛ حيث تعددت موضوعا�ا، بصفة
ً                          فكانت انعكاسا كبريا للواق علوم  لتدوين كافة ع العلمي مع ما مثلته من انطالقً

ومن جوانب أمهية مصنفات السؤاالت احلديثية اليت احلديث مبوضوعا�ا املختلفة، 

  : لحصر ما يليوقف عليها البحث على سبيل املثال ال ل

  

  : وسيلة للمذاكرة الحديثية: أوال

للمذاكرة أمهية كبرية يف تذكر العلم واستحضاره، فهي من أهم وسائل التعليم اليت 

اعتمد عليها علماء األمة عامة، وعلماء احلديث على وجه خمصوص فكانت املذاكرة 

واملذاكرة وسيلة هلا ، من الوسائل اليت اعتمدوا عليها يف مناهجهم يف التلقي واألداء

فقد كانوا يذاكرون احلديث، ويراجعون أمهيتها منذ عصر الصحابة رضي اهللا عنهم، 

حمفوظهم منه، وينشرونه بينهم، فكان احلاضر خيرب الغائب، والذاكر ينبه الناسي، 

فانتشرت السنة بينهم باملذاكرة، وعم أرجيها بينهم بالتطبيق، ووصلوا يف حرصهم على 

 وتلقيها من مشكاة النبوة، أ�م كانوا يتناوبون على جمالسها، خمافة أن حفظ السنة

يفو�م شيء منها، ومنهم من نذر نفسه للحضور يف كل ا�الس حىت ال يفوته شيء، 

                                                        
   .                                          انظر املطلب األول من املبحث األول من هذا البحث  ) ١ (



       
  

 

 
  ٥٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

تداوروا «: علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهل اق، )١(كما كان من أيب هريرة وغريه

  .)٢(»وتذاكروا هذا احلديث، إن ال تفعلوا يدرس

ومما يدلل على حرص علماء الحديث على المذاكرة واعتمادهم فيها على 

  : تقرير مسائل العلوم وتذكر الحديث ما يليالسؤاالت كوسيلة ل

واحلديث ال يضبط إال بالكتاب مث باملقابلة واملدارسة، والتعهد،  «:  الرامهرمزيقال -١

  .)٣(»تفقه مبا نقلوهوالتحفظ، واملذاكرة، والسؤال، والفحص عن الناقلني، وال

إحياء احلديث مذاكرته فقال له عبد اهللا بن «:  عبد الرمحن بن أيب ليلى، قالقال -٢

   .)٤(»ذاكرتنيهرمحك اهللا كم من حديث حسن قد : شداد

إنه ليطول علي الليل حىت ألقى أصحايب «: قال إبراهيم: إبراهيم النخعيقال  -٣

  .)٥(»فأذاكرهم

علمية ووسيلة اعتمدوا عليها يف اطروحا�م الدثون، ستخدمه احملااملذاكرة اصطالح ف

يعرض فيها اجللساء من حفاظ احلديث وطلبته لذكر فوائد فديثية، احل مومساجال�

يد ا عن ذلك، ويفً                                                     األحاديث وغرائب األسانيد وخفي التعليالت، يسأل بعضهم بعض

احملدثني يف قد كانت املذاكرة من أبرز مسات لو، الواحد منهم اآلخر ما غاب عنه

، عصوره األوىل، وهلا آدا�ا وشروطها املنصوص عليها وفوائدها، وأخبارها املروية فيها

                                                        
                    جممـع امللـك فهـد لطباعـة    ،  ٤٤            آيت سـعيد، ص             احلسني بن حممد   –                  السنة النبوية وحي   :     ينظر  ) ١ (

   .                           املصحف الشريف باملدينة املنورة
         حممـــــد عجـــــاج   .  د  :       حتقيـــــق ،  )    ٥٤٥             لرامهرمـــــزي، ص  ا                              احملـــــدث الفاصـــــل بـــــني الـــــراوي والـــــواعي   ) ٢ (

   .  هـ    ١٤٠٤         الثالثة،   ،       بريوت–         ار الفكر     ،  د     اخلطيب
   .   ٣٨٥             لرامهرمزي، ص  ا                              احملدث الفاصل بني الراوي والواعي   ) ٣ (
   .   ٥٤٦    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (
     حممـــــود   .  د  :       حتقيــــق ،   ٢٦٩  /  ٢ (              خلطيــــب البغـــــدادي  ا                               اجلــــامع ألخـــــالق الــــراوي وآداب الـــــسامع   ) ٥ (

   .        الرياض–             مكتبة املعارف   ،       الطحان



       
  

 

 
  ٥٦٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ً                                                                              وقد ذكرنا جانبا منها مبا يكفي للداللة على أمهية واعتماد علماء احلديث عليه كوسيلة 
وتبني ذلك من خالل الكثري من النماذج اليت احتوت عليها ، )١(من وسائل التعليم

ة من خالل دراستبني ُ                                           ؤاالت احلديثية، يذكر منها على سبيل املثال ما كتب الس

  : من خالل أمرينوضح ذلك ، وقد »سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن املديين«

بة بسؤال علي بن المديني عن رأيه فيما اهتمام ابن أبي شي: األمر األول

 لعلي قلت«:  شيبةومن ذلك ما قاله ابن أيب: يعرضه عليه من مذاكراته مع األئمة

 البصريني من مشايخ أن لنا ذكر معني بن حيىي إن: احلسن أبا يا املديين اهللا عبد بن

 منكر، بشيء حديثهم يف يأتون وال إليه، يدعون ال أ�م إال بالقدر، يرمون كانوا

 الوارث، وعبد هالل، وأبو عروبة، أيب بن وسعيد الدستوائي، وهشام قتادة،: منهم

 فقال؛ عنه؟ يرجعوا ومل القدر، يرون وهم فماتوا حديثهم، يكتب ثقات اكانو وسالم،

 هشام أن ذكروا أصحابنا أن إال عندنا؛ يقول كان كذا زكريا، أبو اهللا رمحه: علي يل

اهتمام ابن أبي : األمر الثاني؛ )٢(»عندنا ذلك يصح ومل موته، قبل رجع الدستوائي

 مسعت«: كما يف قول ابن أيب شيبة:  أقرانهعكيفية مذاكرة ابن المديني مشيبة ببيان 

 بن يذاكرين أمحد الذي كانسنة  أربعني منذ بغداد إىل قدمت إذا كنت: يقول عليا

 ما فيخرجه، فيقوم ؛معين بن يحيى زكريا أبا فنسأل الشيء يف اختلفنا فرمبا حنبل،

  .)٣(»!احلديث مبوضع أعرفه كان

                                                        
      مكة -                 دار عامل الفوائد    ،  ٣٥    ، ص            حامت العوين                         لطالب علم السنة النبوية            نصائح منهجية     ينظر   ) ١ (

   .       ، بتصرف  هـ    ١٤١٨     األوىل    ،      املكرمة
  .  ٣١    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ٣٨    ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  : ةيكثير من القضايا الحديثلكتب السؤاالت الحديثية أصلت :    ً  ثاني ا

علوم احلديث املختلفة، حيث إن أصلت كتب السؤاالت احلديثية لكثري من قضايا 

، السؤاالت سابقة لكل علوم احلديث من مصطلح حديث وجرح وتعديل وغري ذلك

ً                                                                     هتمت كتب السؤاالت اهتماما بالغا بعلم احلديث التطبيقي، الذي استمد منه اوقد  ً
  :  ما يليومن النماذج الدالة على ذلك،  مسائلهري بعد ذلكعلم احلديث النظ

تاريخ ابن « دونه الدارمي يف أبرز: »معرفة مراتب الثقات«: المسألة األولى

 ما جاء يف - أ :من نماذج ذلكهذه المسألة من سؤاالت وأقوال البن معني، » معني

 كل يف ثقة: فقال األعمش؟ يف حاله ما فشيبان: قلت«: الدارميصيغة السؤال، قال 

 عن وسألته«: كما يف قول الدارمي، إجابات ابن معنيما جاء يف  -ب؛ )١(»شيء

: المسألة الثانية؛ )٢(»الزهري عن احلديث ضعيف وهو ثقة،: فقال حسني؟ بن سفيان

أبرزت : »ذكر ألقاب الرواة بما اشتهروا به فيما يعيب خلقته كاألعمش واألعرج«

: اهتمام األثرم �ذه املسألة فيما قاله، »محد بن حنبلسؤاالت األثرم أل«: دراسة

 به، إال يعرف مل إذا: فقال بلقبه؟ يعرف الرجل عن يسأل: عبداهللا أبا ومسعت«

المسألة ؛ )٣(»به شهر إذا هذا مثل يف فسهل ، هكذا الناس يعرفه إمنا األعمش

 مسعت«: ودكما في قول أبي دا: »ن غلط الرجل في الحديثيجواز تبي«: الثالثة

 عن عفان عن يذكره كلهم لفظه، وهذا علي، بن واحلسن شيبة أيب بن وعثمان أمحد

 بن وشعبة أنس بن ومالك عيينة بن وسفيان الثوري سفيان سألت: قال سعيد بن حيىي

؛ )٤(»أمره بني أمره بني: قالوا فيه؟ يكذب أو احلديث يف يغلط الرجل عن احلجاج

 بن حيىي مسعت«: كما في قول ابن محرز، »ضبط الراوي؟بم يعرف «: المسألة الرابعة

 مستقيم أنت: قلت حديثي؟ قال كيف ً     يوما علية بن إمساعيل يل قال يقول معني
                                                        

  .  ٥٤    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ١ (
   .  ٤٧    ، ص         السابق     املصدر  ) ٢ (
   .  ٦٥    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٦٨    ، ص     حنبل    بن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٧٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 فرأيناها الناس أحاديث �ا عارضنا: له ذاك؟ قلت علمتم وكيف: يل فقال قال. احلديث

 بشر دار دخل حىت ،ربه دوحيم ،هللا احلمد يقول يزل فلم هللا، احلمد فقال: قال.  مستقيمة

وهذا املنهج الدقيق يف معرفة ضبط ؛ )١(»معه وأنا البخرتي أيب دار قال أو ،معروف بن

الراوي الذي اتبعه ابن معني يف معرفة مدى ضبط إمساعيل بن علية، إمنا استمده ابن معني 

وذكر : ً    وراأم جيمع حىت اخلاصة خبرب احلجة تقوم وال: من صنيع النقاد مثله، قال الشافعي

 ملن بعده يف تقعيد ً              ، وكان منطلقا)٢(حديثهم وافق حديث يف احلفظ أهل ركاش إذا: منها

كما في قول : »عدم قبول الجرح إال بحجة«: المسألة الخامسةعلوم احلديث؛ 

 طالب أيب بن بكر أبو الزبرقان بن جعفر بن حيىي«: الحاكم فيما نقله عن الدارقطني

فإبراهيم : قلت«: وقول احلاكم؛ )٣(»حبجة أحد فيه يطعن ومل به، بأس ال: البغدادي

بلى، : حبجة؟ قال: قلت .ضعفوه، تكلم فيه حيىي القطان، وغريه: املهاجر؟ فقال

  .)٤(»حدث بأحاديث ال يتابع عليها، قد غمزه شعبة أيضا

ً  مصدر  كتب السؤاالتكانت:    ً  ثالث ا  لمعرفة ألفاظ الجرح والتعديل ا    

  : ند األئمةوتحرير معانيها ع

يتضح اهتمام كتب السؤاالت احلديثية بتحرير ألفاظ اجلرح والتعديل وبيان مقصود 

، وبيان  من السائل وا�يبوعلى من ينطبق، من خالل منهج كلكل لفظ، ومدلوالته 

  : ذلك من خالل ما يلي

اهتم السائلون بتحرير ألفاظ : اهتمام السائلين بتحرير ألفاظ الجرح والتعديل -١

ً                                                                رح والتعديل اليت أطلقها األئمة ا�يبون على الرواة اهتماما بالغا، اجل ومن النماذج ً

من حترير  »سؤاالت ابن الجنيد البن معين«ما أبرزته دراسة : الدالة على ذلك

: ابن اجلنيد أللفاظ اجلرح والتعديل الواردة يف أقوال ابن معني، ومن هذه األلفاظ
                                                        

  .  ٣٩  /  ٢   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .   ٣٧١  /  ١   (       للشافعي         الرسالة  :     ينظر  ) ٢ (
   .   ١١١    ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ٣ (
   .   ١٢٨                  احلاكم للدارقطين، ص       سؤاالت   ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٧١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 هارون أيب عن حيىي سألت«:  ابن اجلنيدكما يف قول» عنه يسأل ليس «-أ

 يسأل ليس: قال حديثه؟ كيف:  قلت.العالء بن إبراهيم امسه: فقال الغنوي؟

 كما يف قول ابن » اهللا رسول على يكذب كان «-ب، )١(»ثقة هو أي عنه،

 هللا احلمد: فقال النيسابوري؟ معاوية بن حممد موت بلغنا: ليحىي قلت«: اجلنيد

: الجنيد بن إبراهيم: قال . اهللا رسول على يكذب كان إنهف أماته، الذي

 حتى بمكة زال وما وجاور، صالحا، رجال وكان تعمد، غير من يكذب يعني

كما » اإلسناد أصحاب أهلكه ما أحد الحديث أهلك ما «-ج، )٢(»مات

 أهلكه ما أحد احلديث أهلك ما: يقول معني بن حيىي مسعت«: يف قول ابن اجلنيد

 يف يعين األخذ، يف يغمضون املسند، أي جيمعون الذين: يعين .اإلسناد أصحاب

  .)٣(»الرجال

اهتم األئمة النقاد : بتحرير ألفاظ الجرح والتعديل عندهم ينلمجيباهتمام ا -٢

ً                                                                            بتحرير ألفاظ اجلرح والتعديل لديهم اهتماما بالغا، ومن النماذج الدالة على ذلك ً :

من حترير اإلمام أمحد أللفاظ اجلرح  » ألحمدسؤاالت المروذي«دراسة ما أبرزته 

 : ويظهر ذلك يف النماذج اآلتية: ووالتعديل وحتريه الدقة يف استعماهلا مع الرواة

 حيىي الثقة الثقة؟ من تدري: قال ثقة؟ الوهاب عبد: قلت«: قال املروذي  -  أ

  .)٤(»القطان

 ثقة، إال فيهم ما: فقال شعيب؟ عن  اهللا عبد أبو وسئل«:  قال املروذي-ب 

 شعبة، احلجة؟ من تدري القطان، حيىي الثقة إمنا الثقة؟ من تدري: يقول وجعل

                                                        
   .   ١٤٤    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٧٤    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
   .  ٧٣    ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٥٢    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٧٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 نعيم وأبو الرمحن، وعبد حيىي: قال وحيىي؟:  قلت.حجة ومالك حجة، وسفيان

  .)١(»ً     ثبتا نعيم أبو الثبت، كان احلجة

 الوسائل  وتطورتنوعة يمصنفات السؤاالت الحديثأبرزت :    ً  رابع ا

  : ومن نماذج ذلك ما يلي: تعليمة عند المحدثينواألساليب ال

عبد اهللا ألبيه أمحد بن «ما جاء يف سؤاالت ك:  تحديث الشيخ من كتابه-١

  .)٢(»األصل كتابه من أيب حدثين«: قال عبد اهللا ،»حنبل

عبد اهللا ألبيه «ما جاء يف سؤاالت ك: التحمل عن الشيخ عن طريق اإلمالء -٢

  .)٣(»اكتب فقال إمالء علي وأماله أيب مسعت«: اهللاقال عبد ، »أمحد بن حنبل

 ،»عبد اهللا ألبيه أمحد بن حنبل«ما جاء يف سؤاالت ك:  القراءة على الشيخ-٣

  .)٤(»عباد بن عباد حديث أيب على قرأت«: قال عبد اهللا

عبد اهللا ألبيه «ما جاء يف سؤاالت ك:  التحديث عن الشيخ عن طريق الوجادة-٤

  .)٥(»رجل حدثنا يده خبط أيب كتاب يف وجدت«: قال عبد اهللا، »أمحد بن حنبل

قال  ،»اآلجري أليب داود«ما جاء يف سؤاالت ك:  السؤال المباشر للشيخ-٥

  .)٦(»مغول؟ بن مالك بن الرمحن عبد عن داود، أبا سألت«: اآلجري

عبد اهللا بن «ما جاء يف سؤاالت ك:  السماع للسؤاالت التي وجهت للشيخ-٦

 من ذكره لسماعاته للسؤاالت اليت وجهت لإلمام يف جمالسه؛ قال »دارقطينبكري لل

َ      احلسن أبو سئل«ابن بكري   يف من أقوى عن، الدارقطين عمر بن أمحد بن علي َ

َ     حيىي: فقال؟الثوري سفيان أصحاب من نفسه َّ        القطان َْ  وعبد، املبارك بن اهللا وعبد، َ

                                                        
  .  ٥١      ، ص  ين      وامليمو      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
  .   ١٩٩  /  ٣  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٢ (
   .   ٣٧٩  /  ١         نفس املصدر  ) ٣ (
   .   ٢٠٦  /  ٣  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٤ (
   .   ٢٠٢  /  ٣         نفس املصدر  ) ٥ (
   .  ٣٥    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٦ (



       
  

 

 
  ٥٧٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 بن وفضيل ، معاذ بن ومعاذ ، نعيم وأبو ، اجلراح بن ووكيع ، مهدي بن الرمحن

  .)١(»الرفعاء األثبات من عياض

 من ذكر مساعاته »سؤاالت الربقاين للدارقطين«ما جاء يف ك:  التحديث العام-٧

 احلسن أبو لنا وقال«: اليت وقعت له عن طريق التحديث العام؛ قال الربقاين

  .)٢(»االحتجاج يف البخاري ذكره ضعيف، الزبريي،: الدارقطين

  

ً  خامس ا ً أبرزت كتب السؤاالت كثير :      من مناهج أئمة الحديث في ا                     

ومن النماذج     : ، وأرائهم فيهاتعاملهم مع القضايا الحديثية

  : الدالة على ذلك، ما يلي

:  االحتجاج ألقوالهم بأقوال النقاد السابقين لهم، وتأييد أحكامهم بحكمهم-١

: ابن حمرزقال  »رز البن معنيسؤاالت ابن حم«كما تبني من خالل دراسة  

 أخربين: فقال احلمصي محزة أيب بن شعيب عنده وذكر معني بن حيىي مسعت«

 حدثنا هات: له فقلنا ،بالطب ً     بصريا وكان ابنه أتينا: قال - الرأس قال أراه- سفيان

: له فقلنا .منه أمسعها مل أليب كتب هذه اهللا، اتقوا يا هؤالء،: فقال .أبيك عن

  .)٣(»�ا حدثنا حىت به نزل ومل .هؤالء يا اهللا اتقوا: فقال .�ا حدثنا هات

: ابن حمرزقول : ومن نماذج ذلك: دلةاأله بو على صحة ما قالاالحتجاج -٢

 بن سلمة بن اياس من مسع كدام بن مسعر: له وقيل معني بن حيىي ومسعت«

 ممن مساعه إمنا قط، ً     شيئا الكوفةغري  يف مسعر يسمع مل ،ال: فقال ً      شيئا؟ األكوع

 بن إياس هو وليس األكوع، ابن: له يقال آخر رجل هذا ،الكوفة عليهم قدم

  .)٤(»سلمة

                                                        
   .   ١٠٨  ص   ،           للدارقطين             عبد اهللا بن بكري       سؤاالت  ) ١ (
  .   ١٧٩    ، ص         الدارقطين      احلسن    أليب        الربقاين     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١٢٧  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٣ (
   .   ١٢٧  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٧٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ومن نماذج :  وقوفهم عند ارتيابهم، وعدم القطع بعلة الحديث إال بالبينة-٣

 أمر يريبين: زرعة أبو وقال«: الربذعي قول،  سؤاالت الربذعي أليب زرعةذلك في

 ابن عن نافع عن فليح عن غزية أيب عن احلزامي شيبة بن كرب أبو حدثين غزية، أيب

 موسى أبو  وحدثنا.»بيديه حمتبيا الكعبة، ظل يف  اهللا رسول رأيت«: قال عمر

: قال عمر ابن عن حممد بن عمر عن سعد بن إبراهيم عن غزية أيب عن األنصاري

 يكون ال أن فأخا: زرعة أبو ، قال»بيديه حمتبيا الكعبة، ظل يف  النيب رأيت«

  .)١(»أصل منهما لواحد

: »ال أدري«: ً                                                       اإلجابة بما يعرفه اإلمام عن حال الراوي، وإن جهل شيئا قال -٤

 سألت«: قال اآلجري، »سؤاالت اآلجري أليب داود«من خالل دراسة ذلك تبني 

 من عندي ما: فقال عياش؟ ابن عنه يروي الفضل، أيب بن عمران عن داود، أبا

ً                                                              ذا أسلوب تربوي عال، كان عند العلماء وخلقا رفيعا، يوضح الورع وه، )٢(»علمه ً
عن الفتوى بغري علم، اليت انتشرت يف عصرنا من غري املتخصصني الذي يفتون 

  .فيما يعلمون وما ال يعلمون، واهللا املستعان

من تبين ما ك: الدقة في تحديد األقارب من الرواة خاصة اآلباء واألخوة -٥

 احلسن أبا مسعت«: قال السهمي، »ؤاالت السهمي للدارقطنيس«خالل دراسة 

: صاعد بن حممد بنو وحيىي وأمحد، يوسف،: ثالثة صاعد بنو: يقول الدارقطين

 بكر، أيب عن حيدث: وأمحد، دونه ومن حيىي، بن خالد عن حيدث: يوسف

 بن سفيان عن حدث صاعد بن اهللا عبد: له يقال عم وهلم، أيب شيبة ابين وعثمان

  .)٣(»وأثبته أعلمهم وهو أصغرهم، وحيىي أوسطهم، وأمحد أكربهم،: يوسف، عيينة

                                                        
   .   ١٢٥    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ١ (
   .   ٢٥٢    ، ص  ين       السجستا      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
  .   ١٩٥                    السهمي للدارقطين، ص       سؤاالت  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

استخدام علماء الحديث كتب السؤاالت الحديثية أبرزت :    ً  سادس ا

  : لإلشارة في كالمهم وجوابهم

ما أبرزته الدراسة يف وصف اآلجري حلال أيب داود أثناء كالمه؛  :ومن نماذج ذلك

  وجعل.مطر: فقال اإلسكاف؟ مطر عن د،داو أبا سألت«: قال اآلجري

رصده من اهتمام البرقاني بوصف تعبيرات الدارقطني تم وكذا ما ؛ )١(»يضحك

 ثقة؟ العباء، صاحب نابل: احلسن أليب قلت«: ؛ قال الربقاينالجسدية أثناء كالمه

  .)٢(»أخرى وحكاية: قال ذلك؟ غري له أيش: له  قلت.يعىن بفيه، فأشار

  : اهتمام علماء الحديث بالشعركتب السؤاالت أبرزت :    ً  سابع ا

 ينشد معني بن حيىي ومسعت«: ما قاله ابن حمرز :ومن النماذج الدالة على ذلك

  : حفظه من علينا وأمالها األبيات هذه

ــال ــد          املــ ــه          ينفــ ــه         حلــ             وحرامــ

  

            آثامـــــه         غـــــد   يف            وتبقـــــى           يومـــــا

          إلهلــــه          مبتــــق            التقــــى          لــــيس  

  

ــىت ــرابه          يطيــــب        حــ             وطعامــــه           شــ

        أهلـه          ويكـسب     وى   حيـ       مـا        ويطيب  

  

         كالمـــه          احلـــديث        حـــسن   يف          ويطيـــب

ــق   ــنيب       نط ــا      بــه        ال ــن       لن        ربــه      ع

  

  

ــى ــنيب         فعلـ ــالته         الـ ــالمه         صـ     ) ٣ ( »        وسـ

جمعت كتب السؤاالت الحديثية مسائل علوم الحديث :    ً  ثامن ا  

  : النظرية والتطبيقية

أبرزت دراسة كتب السؤاالت احلديثية اهتمام علماء احلديث مبسائل علوم احلديث 

هج االدراسة هذه األمهية من خالل استقراءها ملنأوضحت  والتطبيقية، وقد النظرية

  .احملدثني يف كتب السؤاالت املختلفة

                                                        
   .  )   ٧٥    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٦٩    ، ص         الدارقطين      احلسن    أليب        الربقاين     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
    .   ٤٨  /  ٢   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

: يقول معني بن حيىي مسعت«: قال ابن حمرز:  ومثالها المسائل الحديثية النظرية-١

 يف يكن مل فإذا. حدثنا: فيقول حدثنا كتابه يف كان من إال عندنا احلافظ ليس

  .)١(»بشيء فليس حدثنا،: حدثنا، وقال كتابه

د ابن حمرز ملنهج سرب الروايات، ومجع ااعتم:  ومثالهاالتطبيقيةالحديثية المسائل  -٢

أراء اإلمام يف الراوي يف موضع واحد، فابن حمرز مل يكتف جبوابات ابن معني له 

ملختلفة، حال سؤاله، بل كان جيمع أقوال ابن معني يف الرجل الواحد من مساعاته ا

. بذاك هو ليس: فقال .هليعة ابن عن معني بن حيىي وسألت«:  ابن حمرزقال

 ابن: أخرى مرة ومسعتهاحلديث،  ضعيف هليعة ابن: يقول أخرى مرة حيىي ومسعت

 ابن حديث عن وسئل يقول أخرى مرة حيىي مسعتبشيء،  ليس كله حديثه يف هليعة

: يقول أخرى مرة حيىي ومسعت قالبعضه،  يف ال كله حديثه يف ضعيف هليعة ابن: قال هليعة

  .)٢(»مات حىت قط هليعة ابن اختلط ما: - ثقة وكان-  األسود أبو قال

  

أبرزت دراسة كتب السؤاالت الحديثية مدى أهمية مجالس :    ً  تاسع ا

، لما كان يحدث المحدثين التي كانت تعقد في هذه المرحلة

بين الطالب بعضهم فيها من مناقشات علمية بين الشيخ وطالبه، و

  : والنماذج الدالة على ذلك كثيرة منها. البعض

قال ابن :  المناقشات العلمية  بين اإلمام وجلسائه والتي تنتج عن سؤال-١

 .نعم: قال رواد؟ أيب بن العزيز عبد أخو رواد أيب بن عثمان: ليحىي قلت: اجلنيد

 أيب بن العزيز عبد بن يدا� عبد  وابنه.ثقة العزيز،  وعبد.ثقة: قال ثقة؟: قلت

 يقعون وأولئك احلميدي، كان إمنا: حيىي فقال شيئا؟ ليحىي الغاليب ابن فقال، رواد

 رأي يرى كان أنه إال نفسه، يف وهو ثقة يفعل، فلم هلم، يبذل أن أراد فيه،

                                                        
   .  ٥٣  /  ٢       حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ    ) ١ (
   .  ٦٨  ،   ٦٧  /  ١         نفس املصدر  ) ٢ (



       
  

 

 
  ٥٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 عبد يعين ثقة، فهو نفسه يف وأما ضعفاء، قوم عن يروي كان أنه إال اإلرجاء،

   .)١(»ا�يد

 المناقشات العلمية التي دارت بين اإلمام وطالبه، ولم يشارك فيها السائل، -٢

إنما ذكرها لكونها من سماعاته التي وقعت له أثناء مجالسته لإلمام الذي دون 

 روى: فقال الصلت؟ أيب عن اهللا عبد أبو وسئل«: كما يف قول املروذي: سؤاالته

 وعلي العلم، مدينة أنا«: علي نع جماهد حديث روى: له قيل، مناكري أحاديث

 هذا أما هذا، غري: قال عليه؟ تنكر الذي هذا: له قيل، �ذا مسعنا ما: قال، »با�ا

 عبد أليب قيل، نسمعها ومل نعرفها، ال واحدا الرزاق عبد عن وروى به، مسعنا فما

 منها أمسع مل: قال الرديئة؟ األحاديث هذه من الرزاق عبد عند كان قد: اهللا

  .)٢(»ئاشي

  

بينت كتب السؤاالت الحديثية كيف كان يعامل األئمة :     ً عاشر ا

  : السائلين

 طوس، أهل من رجل على يقرأ وهو زرعة أبا وحضرت«: كما يف قول الربذعي

: زرعة أبو له فقالعليه،  فيقرأ ، فالن عن ، أسد بن سعيد: فيقول يسأله الرجل وكان

 كذا يف  النيب وحديث ، وكذا كذا يف  النيب عن عائشة حديث: فقل سألت إذا

 أجعلك أن أجهد أنا !املستعان اهللا: فقال يسأل كان كما يسأل الرجل فجعل ، وكذا

 وهذا النموذج يبني، )٣(»عالتك على متضي أن إال تأىب وأنت ، احلديث أصحاب من

 مدى اهتمام األئمة بالسائلني، وأمهية السؤال عندهم، حىت كان من دقتهم ً     أيضا

  .ُ                                           لون بطريقة علمية يستخرج �ا العلم من املسئولأعليمهم للسائلني كيف يست

                                                        
  .   ١٨٧    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٣٢    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٢ (
   .   ٤٨٤    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٧٨ 
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

م وبفروع العل الحديثية  السؤاالتعالقة مصنفات«: المطلب الرابع

  »المختلفة

من عقيدة وتفسري وفقه وطب م املختلفة وبفروع العلالسؤاالت احلديثية ترتبط كتب 

احلديثية فقط، بل مشلت السؤاالت  على مل تقتصر�ا إإذ ،  بعالقة تالزميةوغري ذلك

 ومساعا�م ألقوال األئمة النقاد ،فروع العلم املختلفة، فدون فيها السائلون سؤاال�م

حول املسائل احلديثية اليت مل تقتصر على اجلرح والتعديل، وكذلك مجعوا معها بعض 

: من خالل أمرينعالقة هذه التظهر و؛ م املختلفةو�م حول فروع العلاسؤاال�م ومساع

عالقة : األمر الثاني ؛م املختلفةوعالقة كتب السؤاالت احلديثية بالعل: األمر األول

  .كتب السؤاالت بعلوم احلديث خاصة

  : م المختلفةوبالعلعالقة كتب السؤاالت الحديثية : األمر األول

 ومن النماذج الدالةحلة ومسات علم علماء هذه املرحلة، وهذا يعكس مسات املر

   :على ذلك ما يلي

  : مسائل العقيدة:   ً  أول ا

 قال«: الدوري قال: النموذج األول: ما جاء في قضايا اإليمان: المسألة األولى

 سوى اإلميان،: حيىي قال«: ً            ، وقال أيضا)١(»وعمل قول وهو وينقص، يزيد اإلميان: حيىي

: النموذج الثاني، )٢(»الكلمة: واإلسالم العمل،: اإلميان: الزهري قال وكذلك اإلسالم،

 وينقص، يزيد وعمل، قول اإلميان: يقول حنبل بن أمحد اهللا عبد أبا ومسعت«: قال امليموين

ما جاء في تفضيل : المسألة الثانية؛ )٣(»املوضع هذا يف مقدمة النية قال. ونية: له قالوا

 بكر، أبو: قال من ليحىي قلت«: قال الدوري:  بكر وعمر رضي اهللا عنهمايأب

 فهو وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو: قال  ومن.مصيب هو: فقال وعثمان، عمر،و

                                                        
   .   ٣٤٢  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .   ٣٤٢  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل   خ      التاري  ) ٢ (
   .   ١٨٢    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٥٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 بكر، أبو: قال  ومن.شيعي هذا وعثمان، وعلي، وعمر، بكر، أبو: قال  ومن.مصيب

 وعمر، بكر، أبو: أقول وأنا: حيىي  قال.مصيب فهو وسكت، وعثمان، وعمر،

ما جاء في حكم : ة الثالثةالمسأل؛ )١(»قولنا وهذا مذهبنا، هذا وعلي، وعثمان،

: حيىي قال«: الدوريقال : النموذج األول:  في بدعتهيالصالة خلف المبتدع المغال

 بكر، أبا يشتم الذي الرافضي، خلف وال ا،ً     داعي كان إذا قدري خلف أصلي ال

عاشرت الناس، وكلمت : مسعت أبا عبيد يقول«: الدوري وقال؛ )٢(»وعثمان وعمر،

، وال أمحق من ً                        ا، وال أقذر، وال أضعف حجةً           ا أوسخ وسخً         رأيت قومأهل الكالم، فما 

ا، أو ً                                                                   الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور، فنفيت منهم ثالثة رجال جهميني، ورافضي

النموذج ، )٣(»مثلكم ال يساكن أهل الثغور، فأخرجتهم:  وقلت،اً             رافضيني وجهمي

 ذاك قال من وأما اكتب فقال إمالء علي وأماله أيب مسعت«: قال عبد اهللا: الثاني

 أعاد رجل صلى فإن إتيا�ا ندع ال أنا إال غريها وال اجلمعة خلفه تصل مل القول

 رأي احملدثني يف األخذ عن وفيما سبق أيضاح؛ )٤(»خملوق القرآن قال من يعين الصالة

ثىن عشرية بصفة أصحاب البدع املكفرة، بصفة عامة،  وموقفهم من الرافضة اإل

ا هلم من نصيب وافر فيما وصلت إليه األمة، فهم  سبب كبري من البالء يف خاصة، مل

ما جاء في أسماء اهللا : المسألة الرابعة؛ )٥(عصرنا هذا خاصة يف املنطقة العربية

 واستثبته، واستفهمته وبينه، بيين فيما سألته«: قال امليموين يف سؤاالته ألمحد: الحسنى

: قلت ؟...اهللا إن: قال فيمن تقول ما اجلهمية، �ؤالء نابلي قد: اهللا عبد أبا يا: قلت

 إ�ا قال فمن أمسائه، من اهللا: يل قال مثكافر، : قال حمدثة؟ اهللا أمساء إن قال من

اهللا ربكم ورب {: وقرأ ويكفر، أمرهم، يعظم وأقبل خملوق، اهللا أن زعم فقد حمدثة

 كان اهللا إن: قال من: لتق، أخرى آية ، وذكر]١٢٦: الصافات [}آبائكم األولني
                                                        

   .   ٣٤٣  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .   ٣٤٣  /  ١         نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ٢٦٢  /  ٢         نفس املصدر  ) ٣ (
   .   ٣٧٩  /  ١  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٤ (
   .                            مكتبة دار العلوم، البحرية مصر  ،               شحاتة حممد، صقر  ،                       لشيعة هم العدو فاحذرهم ا  :     انظر  ) ٥ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

: يل قال مث غيظا، وأكثر تغريا أشد هذا يف وكان كله، هذا يف وجهه فتغري علم، وال

ما جاء في : المسألة الخامسة؛ )١(»بصرية القوم يف أزداد يوم كل يف: وقال كافر،

 خيثمة أبا مسعت«: قال يزيد بن اهليثم: النموذج األول: الكالم على مسألة خلق القرآن

 ،"خملوق القرآن": قال ومن اهللا، كالم القرآن: هلم فقال الناس، علية بن إمساعيل مجع: قال

 مسعت«وقال ، )٢(»ضاللة بدعة نعم،: قال ضاللة؟ بدعة: بشر أبا يا: فقالوا. مبتدع فهو

 ً       وكيعا، فأتيت، نعم: قال بوكيع؟ ترضى: باخلريبة األمناطي ليحىي وقلت: قال خيثمة أبا

 أبو قال، كافر هذا كافر، هذا: فقال جمعول، خملوق القرآن أن يزعم هذا نإ: له فقلت

: شيء له فقال: قال خيثمة أيب عن الدورقي نعيم أيب بن أمحد زادين: خالد يزيد بن اهليثم

قال : النموذج الثاني، )٣(»كفر هذا: فقال ،]٣: الزخرف[}جعلناه إنا{: اهللا قال أليس

 ومن كفر، فقد خملوق القرآن أن زعم من: يقول - املنرب على-  عليا مسعت«: ابن أيب شيبة

 موسى يكلم مل - وجل عز-  اهللا أن زعم ومن كافر، فهو يرى ال - وجل عز-  اهللا أن زعم

 صورة واضحة  كانتكتب السؤاالت احلديثيةو�ذا يتضح أن ، )٤(»كافر فهو احلقيقة على

  .ر حول مسائل االعتقاد بصفة عامةً                                             ملعتقد أهل احلديث، وانعكاسا للحراك الفكري املثا

 ومن النماذج الدالة على ذلك ،مسائل في تفسير القرآن الكريم:    ً  ثاني ا

  : ما يلي

 يذكر معني بن حيىي مسعت«:  يف سؤاالته البن معنيقال ابن حمرز: النموذج األول

 امب عاقل: قال }علمناه ملا علم لذو وإنه{ اآلية هذه تفسري يف عيينة بن سفيان: عن

مسعت حممد بن «:  يف سؤاالته ملشاخيهقال ابن أيب شيبة: النموذج الثاني، )٥(»علم

مسعت أبا عامر العقدي يقول حدثين الثقة عثمان بن نسطاس قال مسعت : يزيد يقول

                                                        
   .   ١٦٠    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
  .   ١١١    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ٢ (
   .         نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٤٤    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد   ت    سؤاال  ) ٤ (
   .   ١٦٠  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٥ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

إن من : قال} إن احلسنات يذهنب السيئات{: عطاء بن يسار يقول يف هذه اآلية

، له اال اهللا واهللا اكرب وال حول وال قوة إال باهللاحلسنات سبحان اهللا واحلمد هللا وال ا

 على إيضاح تفسري العلماء كتب السؤاالتقتصر تولم ، )١(»وهن الباقيات الصاحلات

العملي الذي ينقل معىن اللفظ بل التزم العلماء املنهج التطبيقي أللفاظ القرآن الكرمي 

ومما يوضح هذا ما جاء يف لتفسري آي الذكر احلكيم، عظمى ألرض الواقع وهو غاية 

 هارون بن يزيد مسعت: يقول حيىي مسعت«: سؤاالت الدوري البن معني قال الدوري

 ريب سبحان: فقال األعلى، ربك اسم بسبح يقرأ فسمعته إمامهم، وكان بواسط،

  .)٢(»األعلى

 ومن  الحديثية،مسائل في تفسير معنى متن من المتون:    ً  ثالث ا

   :النماذج الدالة على ذلك

: معني بن ليحىي قلت«:  قال ابن اجلنيد»سؤاالت ابن اجلنيد البن معني«كما يف 

 يف عهد ذو وال بكافر مسلم يقتل ال«:  اهللا رسول حديث تفسري يف بلغك

 ً      أناسا فإن: قلت، ثقة من ً      تفسريا فيه مسعت ما: معني بن حيىي يل فقال ؟»عهده

 حريب، بكافر عهده يف عهد ذو يقتل الو حريب، بكافر مسلم يقتل ال: تفسريه: يقولون

  .)٣(»ً     شيئا حيىي علي يرد فلم

  : مسائل القراءات:    ً  رابع ا

 معني بن حيىي مسعت«:  قال الدوري»الدوري ليحىي بن معنيسؤاالت «كما يف 

 ابن عن معاوية بن زيد عن األعمش عن سفيان عن شعبة عن غندر حدثنا: يقول

 بن يزيد مسعت: يقول حيىي مسعت«: قال الدوري ؛)٤(»}ناخرة عظاما{: قرأ أنه: عمر

 سبحان: فقال األعلى، ربك اسم بسبح يقرأ فسمعته إمامهم، وكان بواسط، هارون

                                                        
   .   ١١٠                              مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه، ص   ) ١ (
   .   ٢٥٤  /  ٢      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٢ (
  .  ٧١    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٣ (
  .  ٩٩  /  ٢      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٨٢ 
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 أيها يا{: يقرأ مسجد إمام وكان: يقول بواسط هارون، بن يزيد ومسعت، األعلى ريب

 ذلكمو البيع وذروا اهللا ذكر إىل فاسعوا اجلمعة يوم من للصالة نودي إذا آمنوا الذين

 املكيني قريش قراءة وهذه: الفضل الدوري أبو  قال.}تعلمون كنتموا إن لكموا خري

  .)١(»يفخمون

ً  خامس ا   : مسائل في الفقه:    

 فقد اإلمام خلف قرأ من: يقول حيىي مسعت«: قال ابن حمرز: النموذج األول

 رفع من: وليق معني بن حيىي مسعت«: قالو، )٢(»جائزة فصالته يقرأ مل ومن ،أحسن

: قال يزيد بن اهليثم: الثانيالنموذج ، )٣(»عليه شيء فال ومن أحسن فقد الصالة يف

 أما: فقال تسليمة؟ اجلنازة على سلموا  النيب أصحاب من مخسة: يسأل ومسعته«

: قال عبد اهللا: الثالثالنموذج ، )٤(»تسليمة عنهما فمشهور هريرة؛ وأبو عباس ابن

 قال بيده أيؤخذ قيل لباطل حق يرتك ال قال أيعزي ثيابه شق رجل عن سئل«

  .)٥(»خذ

  :  السير والتواريخمسائل:    ً  سادس ا

ً                                                                   عكست كتب السؤاالت احلديثية عرضا عاما لثقافة وعلم احملدثني وذكرهم للسري  ً
 حدثنا«:  قال الدوري»سؤاالت الدوري ليحىي بن معني«ما يف  والتواريخ، ومن مناذج

 جابر عن حرملة بن الذيال عن األجلح حدثنا: قال فضيل بن حممد حدثنا: قال حيىي

، وذكر خرب عتبة مع النيب ..... : قريش من واملأل جهل، أبو قال: قال اهللا عبد بن

  .)٦(»ونزول آيات سورة فصلت

                                                        
   .   ٢٥٤  /  ٢        الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .   ١٦٠  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٢ (
   .         نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٦٨    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ٤ (
   .  ٨٦ ٤  /  ٢  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٥ (
   .  ٩٣  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٦ (
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  : مسائل في التربية واألخالق:    ً  سابع ا

ُ                                     تربويا يتعلم من خالله اآلداب املتنوعً                      كانت كتب السؤاالت سفرا ة اليت حث عليها ً

  : الشرع الكرمي، ويتضح ذلك فيما يلي

 قال: يقول معني بن حيىي مسعت: ابن حمرز قال: الحث على الحياء ما جاء في -١

  .)١(»التقوى زينة احلياء: عيينة ابن

 بن حيىي يل قال«: قال ابن اجلنيد: الترغيب في ترك ملذات الدنيا ما جاء في -٢

 ألق أو بالثغر، إحلق هاهنا؟ مقامك فما: قال. امرأة وال ال،: قلت ولد؟ ألك: معني

 سليم بن حيىي مر: حيىي قال مث؛ بشيء ليست الدنيا فإن السواحل، تلك يف نفسك

 موالتكم فعلت ما زكريا، أبا يا: سفيان له فقال. عيينة بن سفيان على الطائفي

  .)٢(»شيئا كترت مل أ�ا ألغبطها وإين - تعاىل اهللا رمحها-ماتت : قال تلك؟

: قال النبيل عاصم أبو حدثنا«: قال الدوري: توجيه األئمة ألبنائهم ما جاء في -٣

 راحليت فزامحت الربية، يف أيب أساير كنت قال طاووس ابن عن مبكة رجل أخربين

: قال. الزحام خيف حىت قال أبة؟ يا شأنك ما: قلت: قال إخ، إخ: فقال راحلته،

 أصنع شيء فأي زامحتين إذا بين يا: قال هنا؟ ها زحام فأي أبة، يا: قلت

  .)٣(»بالزحام

  

  :  المواعظمسائل في:    ً  ثامن ا

 معني بن حيىي ومسعت«:  قال ابن اجلنيد»سؤاالت ابن اجلنيد البن معني«كما يف 

  .)٤(»وحتوف مكروه دار الدنيا: يقول

                                                        
   .   ١٥٨  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .   ١٢٨    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١١٢  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٣ (
   .  ٧٠    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٥٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  :  تفسير أقوال األئمةمسائل في:    ً  تاسع ا

: معني بن ليحىي قلت«:  قال ابن اجلنيد»بن معنيسؤاالت ابن اجلنيد ال«كما يف 

 بلغ إذا: قال اهللا؟ سبيل يف الشيء يعطي الرجل يف املسيب بن سعيد قول تفسري ما

 .منه يغزو أن يريد الذي املوضع: قال مغزاه؟ رأس يعين ما ماله، كبعض فهو مغزاه رأس

  .)١(»نعم: قال طرسوس؟ مثل: قلت

  :  الطبيةءاآلرا بعض مسائل في:     ً عاشر ا

 معني بن حيىي مسعت«:  قال ابن اجلنيد»سؤاالت ابن اجلنيد البن معني«كما يف 

 من وقدح نبيذ، من وقدح درهم، وزن مر يؤخذ املشيمة، فبقيت املرأة ولدت إذا: يقول

  .)٢(»- تعاىل اهللا شاء إن-  نافع تشربه، مث ً      واحدا ً     قدحا يصري حىت يطبخ عسل،

د بعض األماكن التي ترد في كالم حول تحديمسائل : حادي عشر

  : األئمة

: قال النخيلة؟ أين: ليحىي وقلت(، »سؤاالت ابن اجلنيد البن معني«كما يف 

ً                                                          ومما سبق ذكره يتضح أن كتب السؤاالت احلديثية كانت متثل أسفارا ، ))٣(»بالكوفة
يت ماء العلمية اللً                                                      علمية يف كل التخصصات الشرعية وغريها، وتوضيحا لقدرات الع

  .- رمحهم اهللا–توضح موسوعية علمهم 

  : عالقة كتب السؤاالت الحديثية بعلوم الحديث: األمر الثاني

 لكتب السؤاالت احلديثية أن كتب السؤاالت احلديثية أبرزت االستقراءمن خالل ظهر 

لنا تطبيقات األئمة النقاد لعلم احلديث التطبيقي الذي استمد منه علم احلديث النظري 

د، فاشتملت كتب السؤاالت احلديثية على تطبيقات األئمة النقاد لقضايا احلديث فيما بع

املختلفة، اليت استمد منها منظري ومقعدي القواعد النظرية، واهتمام كتب السؤاالت بعلم 
                                                        

   .  ٦٤    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت    ) ١ (
  ،    ٢٢٠                         وانظــر كــذلك نفــس املــصدر، ص ،  ٧٢    ، ص    معــني    بــن    حيــىي       لإلمــام       اجلنيــد     ابــن       ســؤاالت  ) ٢ (

   .                                               دواء ينفع املرة والبلغم ويهضم الطعام ويصفي اللون
  .   ١٧٩    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٣ (
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احلديث التطبيقي، يظهر يف كثري من األمور، وال ختلو قاعدة من قواعد أهل االصطالح 

تطبيقات األئمة النقاد اليت وردت يف كتب السؤاالت احلديثية من استمداد واعتماد على 

ً                                              ، وقد مت عرض بعضها فيما سبق إمجاال، وحياول البحث خاصة ويف كتب احلديث عامة

النموذج : ومن النماذج الدالة على ذلك: عرض منوذج تطبيقي ومناقشته بتوسع فيما يلي

: »يب خلقته كاألعمش واألعرجذكر ألقاب الرواة بما اشتهروا به فيما يع«: األول

 ومسعت«:  قال األثرم»سؤاالت األثرم أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل«ما جاء يف  ومنوذجه

 يعرفه إمنا األعمش به، إال يعرف مل إذا: فقال بلقبه؟ يعرف الرجل عن يسأل: عبداهللا أبا

ا اإلمام أمحد وهذه املسألة اليت أصله، )١(»به شهر إذا هذا مثل يف فسهل هكذا، الناس

ً                                                                            على املستوى التطبيقي يف سؤاالت األثرم له كانت منطلقا؛ ليؤصل احملدثون بعد ذلك هذه 
 وكذلك ،)٢(املسألة، منهم اخلطيب البغدادي، وابن الصالح، ونظمها العراقي يف الفينة

ويظهر ، )٣(السخاوي يف شرحه أللفية العراقي يف حكم ذكر القاب الراوي بتفصيل كبري

الل طرح االئمة هلذه املسألة اعتماد أهل االصطالح على املنقول من كتب من خ

مة األعالم السؤاالت، كما تدل إن كانت السؤاالت أصلت هلذه املسائل وقررت منهج االئ

ما جاء : »معرفة أوطان الرواة وبلدانهم«: نيالنموذج الثايف جل مسائل االصطالح؛ 

 اخلشاب؟ قطري عن داود أبا سألت«: آلجريقال ا »سؤاالت اآلجري أليب داود«يف 

 علي عن سئل داود أبا مسعت«: وقوله، )٤(»به بأس ال بالرملة، كان بصري، أصله: فقال

 وكان سوء، رأي له كان مستقيم، تعاىل، اهللا شاء إن احلديث يف هو: فقال طلحة؟ أيب بن

                                                        
   .  ٦٥    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد   يب أل       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٥٦                                                ألفية العراقي، التبصرة والتذكرة ت، ماهر الفحل، ص  ) ٢ (
                           ، وكنت ناقشت كـالم العلمـاء يف    ٢٦٣  :    ٢٦٠ / ٣                                    انظر فاملغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي  ) ٣ (

ُّ                                                                      ُّهــذه املــسألة ومثيال�ــا مــن املــسائل، حــىت خرجــت كــل مــسألة فيمــا ال يقــل عــن مخــس عــشرة، 
                                                                   للتأكيد على انطالق علوم احلديث مـن عبـاءة مـصنفات الـسؤاالت وآثـرت عـدم ذكـر       صفحة، 

   .-           واهللا املستعان–                                  هذه املناقشات لعدم اإلطالة والتطويل 
   .   ٢٦٥    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٤ (
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 أصله صاحل، بن واحلسن الثوري، سفيان عنه وروى، األعور حجاج رآه وقد السيف يرى

  .)١(»محص إىل وانتقل اجلزيرة، من

  

  : هذا النموذج يتبينمن خالل 

 داود ببيان مواطن الرواة وأصلهم والبلدان اليت سكنوها، ملا يف ذلك اهتمام اإلمام أيب 

أثر كبري يف معرفة اتصاهلم مبشاخيهم وإثبات لقائهم �م، وغري ذلك من األمور من 

الح فيما قرروه بعد من قضايا نظرية اعتمدت يف املقام األول اليت بينها علماء االصط

  .على تطبيقات هؤالء األئمة النقاد

  من سؤاالت وجهت أليب  داود سواء  »سؤاالته أليب داود«أمهية ما دونه اآلجري يف

منه أو من غريه، أو من مساعاته ألقوال أيب دواد وغريه، مما يربز أمهية كتب السؤاالت 

ومدى دقتهم يف ،  بيان مناهج األئمة يف طرق نقدهم للروايات والرواةاحلديثية يف

حتريرهم ملواطن الرواة وحرصهم على معرفتها وبيان املنازل اليت نزلوها، وغري ذلك مما  

أصله علماء االصطالح فيما بعد يف تقريرهم لقواعد وأصول هذا العلم، ومبا 

لألئمة النقاد كأمحد  وأيب داود وحيىي بن استخرجوه واستنبطوه من التطبيقات العملية 

  .معني وغريهم، وفيما يلي بيان كالم علماء االصطالح يف أمهية معرفة أوطان الرواة

  

  : تأصيل المسألة عند علماء االصطالح

ً                                     التطبيقي وضحها وناقشها وسار متفقاوكما أصل أبو داود هذه املسألة على املستوى

 الصالح والنووي، ونظمها العراقي يف أوطان الرواة وبلدا�م؛   االئمة يف مصنفا�م كابنمع

ً                                                                      ، وال جند كتابا بعد ذلك مل يذكر فائدة معرفة البلدان الرواة وأوطا�م، فهي )٢(والسخاوي
                                                        

   .   ٢٦٩      ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت    ) ١ (
         ؛ ألفيــــة   ١٢٣           للنـــووي، ص         والتيـــسري           التقريـــب ،   ٤٠٥  ،    ٤٠٤    ، ص      الــــصالح     ابـــن         مقدمـــة    انظـــر  ) ٢ (

  /  ٤     احلــــديث       ألفيــــة      بــــشرح       املغيــــث       ؛ فــــتح   ١٨٥        الفحــــل، ص        ، مــــاهر "        والتــــذكرة         التبــــصرة "         العراقــــي
٤٠٠  ،    ٣٩٩   .   
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، ورمبا استدل بذكر )٢(، ومعرفة شيخ الراوي، فرمبا اشتبه بغريه)١(وسيلة ملعرفة خمارج احلديث

سماع على اإلرساله بني الراويني إذا مل يعرف هلما اجتماع  مكان الأو ذكروطن الشيخ 

 وغري ذلك مما شرحه وأصله احملدثون معتمدين يف ذلك على ،عند من ال يكتفي باملعاصرة

  .املتقدمني ممن أصلوا هذه املسائل يف مصنفات الساؤاالت

ستقراء ملا دونه المن خالل ا :»معرفة اإلخوة واألخوات«: ثالثالنموذج ال

، تبني للدارسة بعض القضايا احلديثية اليت »السلمي يف سؤاالته ألقوال الدارقطين«

تضمنتها النصوص اليت دو�ا السلمي عن الدارقطين، واليت اعتمد عليها علماء 

االصطالح كنماذج تطبيقية ملا قرروه من مسائل وقواعد نظرية أصلت هلذا العلم 

اعتمد عليها علماء االصطالح يف تفنيدهم وقعدت قواعده، ومن هذه التطبيقات اليت 

 :النموذج األول: لقضايا علوم احلديث املختلفة، ما تربزه الدراسة يف النماذج اآلتية

 .إدريس بأخي هو ليس: فقال، ؟ األودي يزيد بن ثابت عن وسألته«: قال السلمي

؛ )٣(»أخوة بينهم وليس، وغريهم ميمون، بن عمرو عن حيدث كويف شيخ هو ، وداود

 ويزيد ، معاوية أبو عنه  روى.السلمي كدام بن بشار: قال«: قوله :النموذج الثاني

 ،حنث اليمني": مرفوع عمر ابن عن زيد، بن حممد عن روى، سياه بن العزيز عبد بن

 بين من هاليل، ومسعر سلمي، ألنه ، خمطئ فهو مسعر، أخو إنه: قال من ".ندم و

 هم: حوشب فقال بين عن وسئل«: قوله :الثالنموذج الث؛ )٤(»عامر بن هالل

 بن ومنري حوشب، بن ويوسف حوشب، بن والعوام ، حوشب بن سيف: إخوة

 أبا يكىن وطالب حدثوا، وكلهم حوشب، بن وخراش حوشب، بن وطالب حوشب،

 :النموذج الرابع؛ )٥(»عيسى أبو العوام وكنية خراش، بن شهاب والد هو وخراش مرمي،
                                                        

   .   ١٩٧                      برهان الدين بن خليل، ص       احلديث      علوم   يف         التحديث      رسوم  ) ١ (
       ألفيــة          والتــذكرة         التبــصرة       ؛ شــرح   ٢٤٨          ابــن كثــري، ص       احلــديث      علــوم        اختــصار    إىل       احلثيــث        الباعــث  ) ٢ (

   .   ٧٩١  /  ٢           دين اإلبناسي        برهان ال       الصالح     ابن      علوم    من        الفياح         الشذا ،   ٣٤٧ / ٢       العراقي
                 يف بشار بـن كـرام    ١٣٢                         ، وانظر مناذج لذلك ايضا، ص   ١٤٥             للدارقطين، ص        السلمي       سؤاالت  ) ٣ (

   .   ١٩٤  :    ١٩٢         السلمي، ص
   .   ١٣٢      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت  ) ٤ (
   .   ١٩٤  :    ١٩٢    ، ص                 نفس املصدر السابق   )٥ (
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 وإمساعيل، وسهل، عاصم،: إخوة ثالثة هم: فقال، عامر بن اصمع عن وسئل«: قوله

 وسألته«: قوله :النموذج الخامس؛ )١(»الشيعة شيوخ من وهم كوفيون، عامر، بنو

 بنو وحممد، وإمساعيل، إبراهيم،: إخوة ثالثة هم: فقال، السراج إسحاق بن حممد عن

 ابن إلمساعيل وكان، اتثق كلهم وكان ً      مجيعا، وحدثوا السراج، إبراهيم بن إسحاق

  .)٢(»األفاضل من وكان ببغداد، إمساعيل، بن عمرو أبو: له يقال

اهتمام الدارقطين ببيان اإلخوة من الرواة وبيان منزلة : وما سبق ذكره يدل على

كل منهم، ملا يف ذلك أثر كبري يف قبول روايتهم أو الطعن فيهم وعدم اشتباه أحدهم 

ور اليت بينها علماء االصطالح فيما قرروه بعد من قضايا باآلخر، وغري ذلك من األم

  .نظرية اعتمدت يف املقام األول على تطبيقات هؤالء األئمة النقاد

  : تأصيل المسألة عند علماء االصطالح

ً                                                                   ولقد أصل هلذه املسألة كثري من علماء االصطالح اعتمادا على ما استمدوه من 
مثال الدارقطين وغريه يف مصنفات السؤاالت التطبيقات احلديثية لالئمة النقاد أ

  .)٣(احلديثية

  : هـوفائدت

  .)٤ (الرواة معرفة نسب يف  يفيد-١

  .)٥(األب اسم يف لالشرتاك أخا بأخ ليس من توهم من  األمن-٢

  .)٦(األخ من أحدمها أسم حتريف توهم  األمن من-٣

                                                        
   .   ٢٣٤      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت    ) ١ (
   .   ٢٨٤    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
    نـور   :                                                                          نظر تأصيل هذه املسألة وأمهيتها يف مقدمة ابن الصالح، معرفة أنواع علوم احلديث، ت ا  ) ٣ (

   .                                   الدين عرت، ص، يف النوع الثالث واألربعني
   .   ١٥٣ ص  ،                     برهان الدين ابن خليل     ديث  احل      علوم   يف         التحديث           ينظر رسوم  ) ٤ (
   .   ٢٤٤    ، ص        السخاوي         الرواية     علم   يف        اهلداية     شرح   يف             ينظر الغاية  ) ٥ (
   .         نفس املصدر  ) ٦ (
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لماء االصطالح يف أمهية هذا الفن يف علوم احلديث، والذي استمده عوبذلك يتضح 

تقريرا�م لقواعد وأصول االصطالح من التطبيقات العملية اليت قدمها األئمة النقاد 

منـزلة كتب السؤاالت بني علوم سلمي وأمحد وحيىي بن معني وغريهم؛ واحلاصل أن كال

احلديث األخرى تنبع من كو�ا أصلت املسائل احلديثية اليت استمد منها املصنفون تنظري 

فكانت مبثابة األصل لكل هذه العلوم احلديثية والتأصيل النظري ، يق هذه املسائل وتطب

ا حوته املصنفات اليت جاءت بعدها، فمثابة األصل والتأصيل النظري والتطبيقي مل

والتطبيقي لكل هذه العلوم احلديثية، اليت استقرت رسومها بعد مصنفات السؤاالت 

  .واحلديثية
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  املبحث الثالث

  مناهج كتب السؤاالت احلديثية

  : ويشتمل على المطالب اآلتية

  .أھم مالمح مناھج السائلین: المطلب األول

  .أھم مالمح مناھج المجیبین: المطلب الثاني

أھم مالمح المناھج المتفق علیھا بین : المطلب الثالث

  .كتب السؤاالت الحديثیة

أھم ما تمیزت به بعض كتب السؤاالت : لب الرابعالمط

  .عن غیرھا
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  الثالثاملبحث 

  »مناهج كتب السؤاالت احلديثية«

  »أهم مالمح مناهج السائلين«: المطلب األول

في طرق األداء لما تحملوه عن األئمة النقاد من التنوع  : أوال

  : جوابات وأقوال

 اتبعوها يف تدوينهم لسؤال�م لألئمة النقاد، كان من أهم مناهج السائلني اليت

وه عن األئمة، فلم يقتصر األمر على تدوين سؤاالت التنوع يف طرق أدائهم ملا حتمل

صاحب التدوين لإلمام، بل توسع فيه صاحب التدوين فجمع فيه بني سؤاالته هو 

ً                                                                        لإلمام، وسؤاالت غريه له، كما أضاف إىل تدوينه بعضا من أقوال اإلمام اليت مل تكن 
يت اتبعها من السؤاالت ووقع مساعها لصاحب التدوين، وغري ذلك من األمور ال

 واليت حتاول الدراسة بيان منهجهم املطرد السائلون يف تدوينهم لسؤاال�م لألئمة النقاد،

  : فيما دونوه من خالل ما يلي

قال ابن محرز في : النموذج األول: ال�م لألئمة النقاد تنوع صيغ أدائهم لسؤ-١

 صالح بن السالم عبد الصلت أبي: معين بن يحيى وسألت«: سؤاالته البن معين

 األعمش عن معاوية أبي حديث في: له فقيل .يكذب ممن ليس: فقال الهروي؟

 حديث من هو: فقال، »بابها وعلى العلم مدينة أنا«: عباس ابن عن مجاهد عن

 عنه، وكان كف ثم ً       قديما، معاوية أبو به حدث قال .نمير ابن أخبرني معاوية أبي

 يحدثونه وكانوا المشايخ، ويكرم ،ديثاألحا هذه يطلب ،ً      موسرا ً    رجال الصلت أبو

 سمع: قلت سألته،«: قال المروذي في سؤاالته ألحمد: النموذج الثاين؛ )١(»بها

 قد أيوب: قال  ثم.أعلم فال سماع وأما رآه، قد: فقال ً      شيئا؟ أنس من عون ابن

                                                        
  .  ٧٩  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
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قال اآلجري : النموذج الثالث؛ )١(»أدري ال: قال ؟ويونس:  قلت.يسمع ولم رآه،

: فقال طلحة؟ بن يحيى بن إسحاق عن داود، أبا سألت«: االته ألبي داودفي سؤ

 طلحة، بن يحيى بن إسحاق عن وكيع سئل: يقول داود أبا وسمعت، ضعيف

 مرة طلحة، بن يحيى بن إسحاق عن داود، أبا سألت، ثقة يحيى بن طلحة: فقال

  .)٢(»بشيء ليس: يقول معين بن يحيى سمعت: فقال أخرى؟

قال الدوري يف سؤاالته : النموذج األول: بصيغة المقارنة بين الرواة السؤال -٢

 بن حممد أو الربذي، عبيدة بن موسى: إليك أحب أميا: حيىي سألت«: البن معني

قال يزيد بن اهليثم يف سؤاالته : النموذج الثاني؛ )٣(»إسحاق بن حممد فقال إسحاق؟

: قلت، خمتلط ذلك، قال يزيد مسعت :-قال أنه«:  معنيفيما رواه عن ابن: البن معني

وسعيد،  اجلريري، على ينكرا أن قبل كتبوا هؤالء: قال زريع؟ بن ويزيد األعلى، فعبد

 مساعا؟ أصحهم من قلت، نعم: قال اختلطا؟ وحصني السائب، بن عطاء: له قلت

 فلم مكانه؟ أين فجرير: قلت، حصني يف وهشيم الثوري، يعين أصحهم، سفيان: قال

 جيتمع: له قلت«: قال الربقاين يف سؤاالته للدارقطين: النموذج الثالث؛ )٤(»إليه يلتفت

 مث لسنه، منيع ابن: فقال تقدم؟ من صاعد، وابن داود، أيب وابن منيع، ابن احلديث يف

 أسن، صاعد ابن: قال، داود؟ أيب ابن من إليك أحب صاعد ابن:  قلت.صاعد ابن

  .)٥(»ثالثني سنة داود أيب وابن وعشرين، مثان سنة مولده

ابن اجلنيد يف قال : النموذج األول: إيرادهم لسؤاالت غيرهم لإلمام -٣

: فقال كيسان؟ بن جعفر عن شاهد وأنا معني، بن حيىي وسئل«: سؤاالته البن معني

 وأنا زرعة أليب قيل«: الربذعي يف سؤاالته أليب زرعةقال : النموذج الثاني؛ )٦(»بصري

                                                        
  .  ٤١    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .  ٧٥    ، ص         السجستاين      داود    أيب     مام  لإل       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
  .  ٩٨  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ٣ (
  .  ٩٣  ،   ٩٢    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ٤ (
   .   ١٧٦    ، ص         الدارقطين      احلسن    أليب        الربقاين     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٥ (
   .   ١٨٠    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٦ (
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 بن علي من يعين قليال، منه أصلح هو: قال عطاء؟ بن الوهاب بدع فاخلفاف: شاهد

  .)١(»عاصم

قال : النموذج األول:  إيرادهم ألقوال األئمة التي لم تكن من السؤاالت-٤

 يف وشعبة سفيان، خيتلف ليس: يقول داود، أبا مسعت«: اآلجري يف سؤاالته أليب داود

 قول القول ً،      حديثا مخسني من أكثر يف شعبة وخالفه سفيان، به يظفر إال شيء

إمامنا : ومسعته يقول«: قال السجزي يف سؤاالته للحاكم: نيالنموذج الثا؛ )٢(»سفيان

قرشي النسب من صميمها، وليس باهلامشي، فإن بين - رضي اهللا عنه- الشافعي املطليب 

هاشم ينتمون إىل هاشم بن عبد مناف بن قصي، واإلمام الشافعي ينتمي إىل هاشم 

  .)٣(»املطلب بن عبد منافبن 

: غير القضايا  الحديثيةالتي كانت في لبعض أقوال األئمة  إيرادهم -٥

 بكر أبو وعنده اهللا، عبد أبا مسعت«: قال األثرم يف سؤاالته ألمحد: النموذج األول

َ     غسل من«: تفسري عن اهللا عبد أبا فسأل املبارك، ابن صاحب الطالقاين، َ          واغتسل؟ َ َْ« 

َّ     غسل«: انتك لو: فقال َ     غسل«: قال من فأما أبني، كانت »َ َ         واغتسل َ  يعند فهو ،»َْ

َ           عيـيـنة بن سفيان فسر ما يشبه : مثل مكرر، كالم كأنه حملل، حل: قال ،»وبل حل«: َُْ

قال عبد اهللا بن أمحد يف سؤاالته : نيالنموذج الثا؛ )٤(»مكرر كالم »وابتكر وبكر«

 قال بيده أيؤخذ قيل لباطل حق يرتك ال لقا أيعزي ثيابه شق رجل عن سئل«: ألبيه

  .)٥(»خذ

  : توجيه السائلين إلجابات األئمة:    ً  ثاني ا

كان للسائلني دور يف املادة العلمية اليت سئل عنها األئمة، فكانت هلم توجيهات 

 الدراسة من خالل االستقراء ملناهج تبينهألقواهلم واستدراكات وتعقيبات وغري ذلك مما 
                                                        

   .   ١٣٤    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي     االت  سؤ  ) ١ (
  .  ٣٤    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٣٨                                           سؤاالت السجزي أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، ص   ) ٣ (
   .  ٨٦    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٤ (
  .   ٤٨٦  /  ٢   (  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٥ (
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 ابن حمرز يف سؤاالته قول: دونه عن األئمة النقاد، ومن مناذج ذلك ما يليالسائلني فيما 

ال : قال .أعرفه ال: فقال .اخلياط الطويل حامت بن أمحد عن حيىي وسألت«: البن معني

 معني بن حيىي سألت قال: حدثين املطلب بن هشام أن وذلك ،ال أم عين أفهم أدري درى

، ثقة الطويل حامت بن أمحد ولكن كذب، بشيء يسل: فقال .السمني حامت بن حممد: عن

  .)١(»السمني حامت بن حممد عن سألته إمنا أين ظن معني بن حيىي أن فأحسب

اإلمام عن حال الراوي مما لم يعرفه السائل ذكر ما عرفه :    ً  ثالث ا

  : المسئول

 أيب حسان بن بزيع عن حيىي سألت«:  معنيكما قال ابن اجلنيد يف سؤاالته البن

 بن هشام عن عنه، املبارك، بن الرمحن عبد حدثنا: أنا  قلت.أعرفه ال: قال ليل؟اخل

  .)٢(»مبناكري عروة

  : في حكمه على الراوية السائل لإلمام مناقش:    ً  رابع ا

 أيب عن حرب بن مساك: داود أليب قلت«: كما قال اآلجري يف سؤاالته أليب داود

، ذكوان: فقلت أيام منذ عنه ئلتس إنك: قلت .باذام: قال صاحل؟ أبو من صاحل،

  .)٣(»باذام هو باذام، هو أخطأت، فقد قلت كنت إن: قال

ً  خامس ا  من عند السائل أو من كالم  بكالماإلمامالتعقيب على كالم :    

  : إمام آخر

 هو؟ من البيت ابن عثمان: اهللا عبد أليب قلت«: كما قال األثرم يف سؤاالته ألمحد

 البيت: يقول وال يكنيه، عنه حدث إذا كان ً      هشيما أن إال أخربك؛ ال أدري: فقال

 بن سليمان بن عثمان هو: اهللا عبد أيب غري وقال، عمرو أبو عثمان: يقول وكان ألبتة،

 .)٤(»جرموز

                                                        
   .  ٩٣  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
  .   ١٨٦    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٦٠    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٨٩    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٤ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

في جوابه أو أشار إليه اإلمام بيان وتفصيل أمر أجمله :    ً  سادس ا

  : إشارة عابرة

 يعقوب مسعت: يقول حيىي عتمس«: كما قال الدوري يف سؤاالته ليحىي بن معني

 يف اخلمر يشرب سفيان بن بريدة رأى من أخربين: قال أبيه عن سعد، بن إبراهيم بن

 أبو قال، هذا سفيان بن بريدة عن إسحاق بن حممد روى وقد: حيىي قال .الري طريق

 أنه عندنا والذي ً     مخرا، النبيذ يسمون ومكة، املدينة أهل إن: - العباس الدوري–الفضل

  .)١(»ً    مخرا يشرب رأيته: فقال الري، طريق يف نبيذا يشرب بريدة رأى

  : اإلمامالتأكيد على المعنى المراد من إجابات :    ً  سابع ا

 إال بالبصرة ما: يقول حيىي ومسعت«: كما قال ابن حمرز يف سؤاالته البن معني

 الوليد أبو ،متوافرون والناس الكالم هذا معني بن حيىي وقال. سعيد بن حيىي بن حممد

  .)٢(»يومئذ أحياء املشيخة من وغريمها ،حرب بن وسليمان الطيالسي

  : ين بعض الرواة إن لزم األمر حتى ال يلتبسوا بغيرهميتع:    ً  ثامن ا

 قال -أيوب أيب بن سعيد عن وسئل«: كما قال ابن اجلنيد يف سؤاالته البن معني

  .)٣(»ثقة: فقال ؟-مقالص ابن: له يقال الذي: اجلنيد ابن

  : معارضة السائل لإلمام في إجابته:    ً  تاسع ا

 فاحلسن: قلت«: قال أبوسعيد الدارمي: كما يف سؤاالت الدارمي ليحىي بن معني

 أو إليك أحب هو:  قلت.ثقة: فقال؟حديثه كيف عياش بن بكر أيب أخو عياش بن

 كبذا ليسا بكر، وأبو احلسن: سعيد أبو قال، ثقة بكر وأبو ثقة، هو: فقال بكر؟ أبو

  .)٤(»واألمانة الصدق أهل من ومها احلديث، يف

                                                        
   .   ١٠٤  /  ١      الدوري       رواية     معني    بن   ىي حي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .   ١٠٠  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٢ (
   .   ١٢١    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٣ (
  .  ٩٨    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ٤ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  : ومن نماذج ذلك ما يلي: الدقة واألمانة في نقل كالم األئمة:     ً عاشر ا

 زكريا أبا مسعت«: قال هاشم بن مرثد يف سؤاالته ليحىي بن معني: النموذج األول

؛ )١(»منه أوثق يعلى: فقال امسه؟ أحفظ ال املشايخ، بعض: عن وسئل معني، بن حيىي

 اهللا عبد أبا رجل وسأل«: قال امليموين يف سؤاالته ألمحد بن حنبل: النموذج الثاني

 إحدى أو دعه، به، تصنع أيش األخضر، أيب ابن صاحل عن هو: فقال حديث، عن

 داود أبا مسعت«: قال اآلجري يف سؤاالته أليب داود: النموذج الثالث؛ )٢(»الكلمتني

 وعن أرقم، بن زيد عن حدثهم البصرة قدم إذا يعنف األعمى داود أبو كان: يقول

  .)٣(»عمران عن قال وأظنه أنس، عن حدثهم الكوفة قدم وإذا الرباء،

في الراوي في سياق األئمة ألقوال  السائلين جمع: حادي عشر

  : واحد

 عن معني بن حيىي وسألت«:  يف سؤاالته البن معنيبن حمرزاقال : النموذج األول

 ضعيف هليعة ابن: يقول أخرى مرة حيىي ومسعتبذاك،  هو ليس: فقال .هليعة ابن

 أخرى مرة حيىي مسعتبشيء،  ليس كله حديثه يف هليعة ابن: أخرى مرة ومسعتهاحلديث، 

 قالبعضه،  يف ال كله حديثه يف ضعيف هليعة ابن: قال هليعة ابن حديث عن وسئل يقول

 حىت قط هليعة ابن اختلط ما: - ثقة وكان-  األسود أبو قال: يقول أخرى مرة حيىي ومسعت

 ذكر اهللا عبد أبا مسعت«: قال األثرم يف سؤاالته ألمحد: النموذج الثاني؛ )٤(»مات

 أنه أصحابنا بعض إىل كتب: وقال، عليه الثناء فأحسن السمرقندي، مشاس بن إبراهيم

 فانظر ً     يضا،أ الرتك قتلته: اهللا عبد أبو قال، الرتك من أسرى �ا يشرتي ألف مبئة أوصى

 يف نكاية له وكانت سنة، صاحب: فقال أخرى، مرة وذكره، القتل مع به له ختم ما

                                                        
   .  ٤٨    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ١ (
   .   ١٥٩    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٢ (
   .  ٧٢    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٦٨  ،   ٦٧  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٤ (
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 سنان أبو: قلت«: قال الربذعي يف سؤاالته أليب زرعة: الثالثالنموذج ؛ )١(»الرتك

 سلمة بن ومحاد يونس بن عيسى عنه روى: فقال يونس؟ بن عيسى عنه روى الذي

 لني القسملي، سنان بن عيسى وامسه عتبة، بن سفويو السميت ويوسف أسامة وأبو

: قال سنان؟ بن عيسى سنان أبو: قلت أخرى، مرة وسألته«: مث قال بعده، احلديث

 فلقيهم شامي هو الصواف، وحجاج سلمة بن محاد عنه روى احلديث، ضعيف خملط،

  .)٢(»عنه فكتبوا بالبصرة،

  »أهم مالمح مناهج المجيبين«: المطلب الثاني

اتسمت إجابات األئمة باالختصار، إال إذا دعت الحاجة إلى : ا  ً أول 

  : التفصيل

فكانت السمة العامة إلجابات األئمة هي االقتصار على بيان حال الراوي، أو 

ُ                                                                             بيان ما سئل عنه، بعبارات دقيقة تبني حال املسئول عنه بأقصر عبارة، كما قال هاشم 
 ً       مرجئا، كان شعيب، بن حممد: يقول حيىي مسعت«: بن مرثد يف سؤاالته البن معني

  .)٣(»بأس احلديث يف به ليس

ما كان يلجأ األئمة يف إجابا�م وأقواهلم إىل : أسباب تفصيل األئمة للجواب

التفصيل يف بيان حال الراوي إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ومن أسباب تفصيل 

  : األئمة يف جوابا�م وأقواهلم

كما يف قول ابن : الراوي من تهمة هو منها بريء التفصيل لدفع ما يلحق ب-١

 عن بكري، بن حيىي حدثنا: معني بن ليحىي قلت«: اجلنيد يف سؤاالته البن معني

 بعض عن فسألتها سعد بنت عائشة على دخلت«: قال مالك، عن وهب، ابن

 ضعف عىن: معني بن حيىي  فقال.»لضعفها شيئا عنها آخذ أن أرض فلم احلديث،
                                                        

   .  ٩٠    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٢٢    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٥٣    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ٣ (
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 على قرأ فيما حدث قطن أبا أن بلغين: ليحىي قلت؛ ثقة سعد، بنت ئشةعا بد�ا،

 .»البيت وأهل منه، يتوضأ مركن له كان ً     سعدا أن«: سعد بنت عائشة عن مالك

  .)١(»قطن أيب من هذا مسعت قد: قال

وقد وردت هذا اإلضافات عن : ٍ                                         إضافة بيان حال راو آخر غير المسئول عنه-٢

إذا : السبب األول: املسئول عنهم ألحد األسباب اآلتيةالرواة اآلخرين من غري 

 عليا وسألت«: قال ابن أيب شيبة يف سؤاالته لعلي بن املديين :كانت بينهم قرابة

 عبد بن سعيد أخوه ً            ضعيفا، وكان كان: فقال الرمحن؟ عبد بن واصل حرة أيب عن

 احلاكم يف قال: إذا جمعهم حال واحد: السبب الثاني؛ )٢(»ثقة عندنا الرمحن

 بن العباس حدثنا الصفار، حممد بن إمساعيل حدثنا: يل وقال«: سؤاالته للدارقطين

 عن أيوب، حدثنا علية، ابن حدثنا األسود، أيب بن بكر أبو حدثنا الدوري، حممد

: قال ، "األسود بكر أيب تاريخ " يف أنه ذكر حيرف مسعان، بن زياد بن اهللا عبد

 معلى. احلديث يضع عكاشة، بن وحممد احلديث،  عيض كذاب، فاطمة ابن بلى،

 ضعيف، السمح، أبو دراج،. شيء ال مقسم، بن عثمان. احلديث يضع هالل، بن

 هكذا احلسن احلديث: قال حيىي، بن عمرو عن شعبة، حديث عليه ألقيت

إذا كانوا من املتفقني واملفرتقني فيحدد ما يفرتق به كل : السبب الثالث؛ )٣(»يكون

 صدقة يقول مسعته«: قال عبد اهللا يف سؤاالته ألمحد بن حنبل:  عن اآلخرمنهما

 معاوية أبو وهو مسلم بن الوليد عنه روى الذي شامي هو السمني اهللا عبد بن

 وصدقة شيئا حديثه يسوى ليس مناكري أحاديثه احلديث ضعيف هو بشيء ليس

 بأس له ليس ثقة صدقة هذا موسى بن واحلكم مسهر أبو عنه روى الذي خالد بن

 ضعيف حديث حديثه املقدس بيت ناحية يكون كان يزيد بن وصدقة ثقة هذا

                                                        
   .   ٢٣٧    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ١ (
   .  ٣٣    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٢ (
  .   ١١٨    ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ٣ (
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 روى الثقات من يسار بن وصدقة ضعيف وهو سليمان أيب بن محاد عن حيدث

  .)١(»ثقة شعبة عنه

قال اآلجري يف سؤاالته أليب :  التفصيل لبيان فائدة تفيد في دراسة حال الراوي-٣

 عليه الناس اجتمع ملا ثقة،: فقال عمار، بن عكرمة عن د،داو أبا سألت«: داود

؛ !!أدري ال وأنا فقيها كنت قوم يا: فقال عنده كانت اليت األحاديث عن فسألوه

 يقدم حنبل بن امحد كان اضطراب كثري أيب بن حيىي عن حديثه يف: داود أبو قال

  .)٢(»عمرو بن مالزم عليه

: قلت«: ال الربذعي يف سؤاالته أليب زرعةق:  التفصيل لبيان علة ضعف الراوي-٤

 كثري أيب بن حيىي عن حدث احلديث، واهي: قال؟خثعم أيب بن عبداهللا بن عمر

   .)٣(»ألفسد�ا حديث مئة مخس يف كانت لو أحاديث، ثالثة

: قال ابن حمرز يف سؤاالته البن معني:  التفصيل لذكر من سمع من الراوي-٥

 بصري شيخ نعم: قال .شريك عنه حدث: له وقلت .املعتمر أيب عن حيىي سألت«

 منه مسع ووكيع الصمد، وعبد نعيم أبو: ً     أيضا منه مسع طهمان، بن يزيد امسه

  .)٤(»نعم: قال ثقة؟: قلت .الكوفة إىل انتقل مث بالبصرة

اعتماد األئمة في إجاباتهم على أقوال النقاد السابقين :    ً  ثاني ا

  : لهم

جتهادات األئمة الذين سبقوهم يف احلكم على الراوي، اعتمد األئمة النقاد على ا

: واالستشهاد بأقواهلم يف إجابا�م ملن سأهلم عن حال نفس الراوي، كما يتبني مما يلي

 وذكر معني بن حيىي مسعت«:  ابن حمرز يف سؤاالته البن معنيقال: النموذج األول

                                                        
   .   ٥٥١  /  ١   (  اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ١٢٣    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ٢٥٩    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٣ (
  .   ١٠٧  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٤ (
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 أتينا: قال - الرأس قال أراه-  سفيان أخربين: فقال احلمصي محزة أيب بن شعيب عنده

 اهللا، اتقوا يا هؤالء،: فقال .أبيك عن حدثنا هات: له فقلنا ،بالطب ً     بصريا وكان ابنه

 ومل .هؤالء يا اهللا اتقوا: فقال .�ا حدثنا هات: له فقلنا .منه أمسعها مل أليب كتب هذه

ه لعلي بن  ابن أيب شيبة يف سؤاالتقال: النموذج الثاني؛ )١(»�ا حدثنا حىت به نزل

 وكان ً       ضعيفا، ً      ضعيفا كان: فقال الربذي؟ عبيدة بن موسى عن عليا وسألت«: املديين

الربذعي يف سؤاالته قال : النموذج الثالث؛ )٢(»حديثه يكتب أن يرى ال القطان حيىي

 بن بشر قال: زرعة أبو قال عباس؟ ابن موىل فشعبة: زرعة أليب قلت«: أليب زرعة

 حدثين: فقال عمر؟ بن بشر عن من: قلت، بثقة ليس: فقال عنه؟ مالكا سألت: عمر

 به حدثنا املثىن، بن حممد عن روي أمسعه ومل: عثمان الربذعي أبو قال، املثىن بن حممد

  .)٣(»زرعة أبو ذكره كما عمر، بن بشر حدثنا الثلج، أيب ابن

ة أجابوا به في بيان حال الراوي باألدلة القاطعما على االحتجاج :    ً  ثالث ا

  : على صحة قولهم

اعتمد األئمة النقاد يف إجابا�م على ما سئلوا عنه على أسس علمية، وتقصيهم 

ألحوال هذا الراوي، فكانوا يستدلون على أقواهلم مبا وقع هلم من مشاهدات ألحوال 

الراوي، أو ما وقع هلم من مساعات ألقوال أئمة آخرين يف الراوي، أو على متابعا�م هم 

: النموذج األول: املستوفاة حلال املسئول عنه، وغري ذلك مما يتبني فيما يليودراستهم 

 بن يونس عن ً     أيضا وسئل معني، بن حيىي مسعت«: قال ابن اجلنيد يف سؤاالته البن معني

 .ً      موسرا وكان الربمكي، حيىي بن جعفر مع كان أنه إال ً       صدوقا، ثقة، كان،: فقال بكري؟

 ابين رأيت: حيىي قال  مث.كذب: فقال، وكذا بكذا بالزندقة يرمونه إ�م: رجل له فقال

 بن حيىي  قال.فيه يتكلمان فذهبا يعطهما؛ فلم كتابا، وسأاله فأقصامها، أتياه، شيبة أيب

                                                        
   .   ١٢٧  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .  ٤٩    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١٨٧    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٣ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 قال: النموذج الثاني؛ )١(»عنه كتبت قد: خيثمة أبو  قال.عنه كتبت قد: معني

 عن الرملي سويد بن أيوب بن مدحم رواه حديث :قلت«: الربذعي يف سؤاالته أليب زرعة

 مثمفتعل، : قال .نعم: قلت ؟»بكورها يف ألميت بارك«: حديث: قال األوزاعي؟ عن أبيه

 إليه أنظر مل وإذا سبح إليه نظرت إذا حبذائي جالسا شيخا فرأيت بالرملة كنت: قال

 حممد هذا: فقالوا عنه؟ فسألت يل، يتصنع ذا هو شيخ هذا: نفسي يف فقلت سكت،

 كتب إلينا فأخرج فأتيناه إليه؛ بنا أذهب: أصحابنا لبعض فقلت سويد، بن أيوب نب

 البياض يف زيد وقد ، باب كل أبوه بيض وقد سويد، بن أيوب خبط مصنفة أبوابا أبيه

 وإذا ، صحاح أحاديث األول خبط الذي فإذا فيها فنظرتاألول،  اخلط بغري أحاديث

 األول اخلط هذا: فقلت سويد، بن أيوب ديثح من ليست موضوعة أحاديث الزيادات

: قلتخطي، : قال؟هو من خط الزيادات هذه: فقلت ، أيب خط: فقال؟هو من خط

 أخرج ضري ال: قلت أيب، كتب من أخرجتها: قال ؟�ا جئت أين من األحاديث فهذه

 وبقي، لونه فاصفر: زرعة أبو قال .منها األحاديث هذه أخرجت اليت أبيك كتب إيل

 إىل فأوجه إيل، �ا فيجاء أكرتي، أنا ، ضري ال: فقلت املقدس، ببيت الكتب: وقال

 فقلت جواب، له يكن ومل فبقي ؛ يوجهها حىت معه كتبك من إىل واكتب املقدس بيت

 الناس عند أبوك ؟هذا سوى به تفقه ما ألبيك وجدت ما ؟اهللا تتقي أما! وحيك: له

 يل يقدر وال ، هذا حنو من بكالم أكلمه أزل فلم ؟اهللا تتقي أما ؟عليه وتكذب مستور

  .)٢(»جواب على

وقوف األئمة النقاد عند ما ال يعلموه عن الراوي، وعدم الكالم في :    ً  رابع ا

  : الرواة بغير علم

 حديث عن حيىي سألت«:  الدوري يف سؤاالته البن معنيقال: النموذج األول

 ً      منقذا مسعت: قال عمر ابن عن نافع عن إسحاق بن حممد عن عيينة بن سفيان يرويه

                                                        
   .  ٨٤    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ١ (
  .   ١٢٨    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٢ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

النموذج ؛ )١(»أعرفه ال: هذا؟ قال منقذ من: له وقلت خالبة، يعين خذابة، ال: يقول

 ابن عن - حنبل بن أمحد يعين-سألوه «:  امليموين يف سؤاالته ألمحدقال: الثاني

:  اآلجري يف سؤاالته أليب داودقال: النموذج الثالث؛ )٢(»أعرفه ال: فقال تدرس؟

 عندي ما: فقال عياش؟ ابن عنه يروي الفضل، أيب بن عمران عن داود، أبا لتسأ«

  .)٣(»علمه من

ً  خامس ا  إجابات األئمة سؤاالتهم لسائليهم عما ال يعلموه من تضمنت:    

  : حال المسئول عنه

: ومسعت حيىي وسئل عن«:  ابن حمرز يف سؤاالته البن معنيقال: النموذج األول

مدينتنا : قال. ينزل املدينة: ال أعرفه، من أين هذا؟ قلت: الفق. داود بن عمرو الضيب

عن منصور : عمن حيدث؟ قلت: قال. مدينة أىب جعفر: هذه، أو مدينة الرسول؟ قلت

: هذا شيخ كبري، من أين هو؟ قلت: فقال. بن األسود وصاحل بن عمر ونافع بن عمر

ا يتصدق، واآلخر يبيع قد كان هلؤالء نفسني متقشفني، أحدمه: فقال. من آل املسيب

بلى، بلغين عن سعدويه أنه سئل عنه : قلت !القصب، ال أعرفه، أما هلذا أحد يعرفه

عرف مبن كان يطلب أ: ذاك املشؤوم ما حدث بعد، وعرفه فقال سعدويه: فقال

ال بأس : فقال: مث بلغين عن حيىي بن معني بعد، أو مسعته وسئل عنهاحلديث معه منا، 

 اآلجري يف قال: النموذج الثاني؛ )٤(»حيىي سأل سعدويه عنه فحمدهبه، وبلغين أن 

 املقربي، سعيد عن ذئب، أيب ابن حديث عن داود، أبا سألت«: سؤاالته أليب داود

، ؟»فضله من اهللا فيسأل هنية القراءة قبل يقف  اهللا رسول كان«: هريرة أيب عن

: قال، مسلم بن الوليد ثحدي من �ذا حدثونا: قلت، رواه؟ من. جدا منكر: قال

 عن وحدث: قال، خيطئ الغرباء عن حدث إذا مسلم، بن الوليد عن جيئ منكر كل
                                                        

   .   ١٠٢  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .   ١٦٠    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي    ية   روا     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٢ (
  .   ٢٥٢    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٧٤ / ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦٠٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 نزع" : قالت: قال عائشة، عن أبيه، عن القاسم، بن الرمحن عبد عن سلمة، بن محاد

 إال به جاء ما. باطل هذا: قال. )١(}منه تشابه ما يتبعون{: اآلية �ذه  اهللا رسول

  .)٢(»مسلم بن الوليد

تضمنت اإلجابات التنصيص على بدعة الراوي إن التبس :    ً  سادس ا

  : ببدعة

 عبد عن وسألته«: قال ابن أيب شيبة يف سؤاالته لعلي بن املديين: النموذج األول

 ً      قدريا فكان الرأي وأما ثقة، فيه فهو احلديث أما: فقال املكي؟ جنيح أيب بن اهللا

 عبد عن وسألته«: قال السهمي يف سؤاالته للدارقطين: الثانيالنموذج ؛ )٣(»ً        معتزليا

 ً      قدريا فكان الرأي وأما ثقة، فيه فهو احلديث أما: فقال املكي؟ جنيح أيب بن اهللا

  .)٤(»ً        معتزليا

  

  : المقارنة بين الرواةتضمنت اإلجابة :     ً سابعا 

: يقول حيىي ومسعت«:  هاشم بن مرثد يف سؤاالته البن معنيقال: النموذج األول

 كثري بالبصرة، كان والذي صدوق، رجل مبكة كان الذي رجاء، بن اهللا عبد

:  الربقاين يف سؤاالته للدارقطينقال: الثانيالنموذج ؛ )٥(»بأس به وليس التصحيف،

 وجده وأبوه كويف، به، حيتج وال به، بأس ال القزاز، فرات بن احلسن بن وزياد«

  .)٦(»ثقتان

                                                        
   . ٧  :              سورة آل عمران  ) ١ (
   )    ٢٣٤    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٤٣    ، ص      املديين    بن      لعلي     يبة ش    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٣ (
  .  ٤٣    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (
   .  ٥٣    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ٥ (
  .  ٧٨    ، ص         الدارقطين      احلسن    أليب        الربقاين     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٦ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

مصطلح وقضايا  لبعض قواعد التأصيلتضمنت اإلجابة :     ً ثامنا 

  : )١(الحديث

 فيه اختلف إذا احلديث عن وسئل«: قال السلمي يف سؤاالته للدارقطينكما 

 منهما واحد كل إىل والطريق مالك، فيه وخيالفه ً      حديثا الثوري يروي أن مثل الثقات،

 تثبت زائدة بلفظة جاء أو بصحته، حيكم ثقتان عليه اجتمع ما ينظر: قال، صحيح؟

  .)٢(»دونه من على ً      وثبتا ً     حفظا ألكثرهم وحيكم الزيادة، تلك منه قبلت

  

الرواة وبلدانهم وما سماء أل  األئمة النقاد تحريتضمنت اإلجابة :     ً تاسعا 

  : يزيل اللبس عنه

فقد يسئل اإلمام عن حال الراوي، فيبني اإلمام حاله ويزيد يف ذلك بيان ما اشكل 

: ري ذلك، ومن النماذج الدالة على ذلك ما يلييف امسه أو نسبه أو نسبته أو غ

 وأنا وسئل علي،«: قال ابن أيب شيبة يف سؤاالته لعلي بن املديين: النموذج األول

 منزله وكان ضعيف، عندنا ذاك: فقال املتوكل؟ بن حيىي عقيل أيب: عن أمسع

 عن داود، أبو سئل«: قال اآلجري يف سؤاالته أليب داود: النموذج الثاني؛ )٣(»ببغداد

 أسامة أبو عنه حدث احلديث، كومرت السلمي هو: فقال متيم؟ بن يزيد بن الرمحن عبد

 أيب عن جاء وكلما السلمي، جابر بن يزيد بن الرمحن عبد حدثنا: فقال امسه يف وغلط

  .)٤(»متيم ابن فهو يزيد بن الرمحن عبد حدثنا أسامة

                                                        
                       أمهيـة املـصنفات يف الـسؤاالت  «ً                                                     ًوقد أبرزت الدراسة بعضا من هـذه القـضايا يف املطلـب الثالـث   ) ١ (

   .                        من املبحث الثاين، فلرتاجع »      احلديثة
   .   ٣٥٩      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٣٨    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٣ (
   .  ٧٢    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ٤ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

النقاد في المسئول ذكر خالف تضمنت إجابات األئمة النقاد :     ً عاشرا 

  : عنه

 احلسن: له وقيل حيىي ومسعت«: قال ابن حمرز يف سؤاالته البن معني: النموذج األول

 البصرة أهل وأما ،ذاك الكوفة أهل يقول: قال حصني؟ بن عمران لقي - البصري يعين- 

 عبد أليب قلت«:  األثرم في سؤاالته ألحمدقال: النموذج الثاني؛ )١(»ذاك يثبتون فال

 عن حممد بن القاسم عن الزهري عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد يرويه شيء: هللا

 عبد أليب قلت، عندنا هو نعم،: فقال، ؟»حربة ثوب يف سجي  النيب أن«: عائشة

 خالس،: إنسان قال: له قلت، جالس نعم،: فقال عمرو؟ بن جالس عن هو: اهللا

 فقال معاوية، وأبو وكيع فيه اختلف: اهللا عبد أبو قال، جالس هو إمنا: وقال فضحك

: عبداهللا أبو يل قال مث، علمت ما: فقال جناب؟ أيب غري رواه: له قيل، أبيه عن: أحدمها

. اهلجري عمرو بن جالس أراه: قلت، وتبسم هو؟ حديث صاحب خالس: قال الذي

  .)٢(»ذاك من هذا وأين: فقال

 توضح منهجية مطردة سار ويعد ما سبق ذكره أهم مالمح مناهج ا�يبني، واليت

  .عليها ا�يبون يف كتب السؤاالت احلديثية

بين كتب  أهم مالمح المناهج المتفق عليها«: المطلب الثالث

  »السؤاالت الحديثية

من خالل تتبع البحث واستقراء كتب السؤاالت احلديثية، وجدت بعض السمات 

  :  حصر هذه السمات فيما يليً                                             العامة املتفق عليها بني كتب السؤاالت مجيعا، وميكن

عدم التقدمي للتدوين مبقدمة تبني املنهج الذي سار عليه صاحب التدوين يف  -١

  .تدوينه
                                                        

  .   ١٣٠  /  ١   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .  ٦٧    ، ص     حنبل    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

عدم ترتيب كتب السؤاالت على أي نسق من نسق الرتتيب املتبعة عند احملدثني  -٢

 الرواة مسانيد على كالرتتيب أو اهلجائي، كالرتتيب أو األبواب، على كالرتتيب

ً                                                      الرتتيب، مما جعل الوصول للرواة املذكورين فيها أمرا صعبا أنواع من غريها أو ً.  

  .األئمة يف نقل كالم األمانة وةدقال -٣

  .اجلمع بني مسائل علوم احلديث النظرية والتطبيقية -٤

االهتمام بذكر املناقشات العلمية اليت دارت يف جمالس األئمة، سواء اليت شارك  -٥

 يشارك فيها، بل اكتفى مبجرد مساعه هلا فيها املدون بأطروحاته أو اليت مل

  .وإيرادها يف تدوينه

  .عني الراوي املسئول عنه بدقةت -٦

اتسمت إجابات األئمة باملوضوعية واالختصار؛ إال إذا دعت احلاجة إىل  -٧

  .التفصيل يف اجلواب

مشولية كتب السؤاالت احلديثية ألغلب القضايا احلديثية، وعدم اقتصارها على  -٨

  .والتعديل فقطقضايا اجلرح 

  .تنوع طرق تعبري السائلني عن سؤاال�م لألئمة -٩

ً                                                                        أن كتب السؤاالت احلديثية مرجعا مهما ملعرفة ألفاظ اجلرح والتعديل، ومعانيها  - ١٠ ً
  .عند األئمة النقاد

وهذه املالمح السابق ذكرها هي مالمح متفق عليها بني مجيع مصنفات السؤاالت، 

ماذج تطبيقية يف ثنايا البحث، من خالل مباحثه وقد مت تتبعها والتدليل عليها بن

  .ومطالبه
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

البعض  أهم ما تميزت به بعض كتب السؤاالت عن: المطلب الرابع

  اآلخر

ومع اتفاق مصنفات السؤاالت احلديثية يف مسات عامة موضوعية أو شكلية، فقد 

متيزت بعض هذا املصنفات مبيزات ختتلف �ا عن غريها وسوف يتم عرض هذه 

  :ات فيما يليالسم

مصنفات أجادت في الترتيب دون باقي المصنفات في : السمة األولى

  : السؤاالت الحديثية

من خالل االستقراء هلذا التدوين تبني أن ابن  :سؤاالت ابن محرز البن معين: ً    أوال

خصصه ألقوال وأجوبة ابن معني ونص على  :األول منهما:  جزئنيحمرز قسم تدوينه إىل

زاد : والثاين؛ »رجال عن أيب زكريا حيىي بن معنيمعرفة ال«: ن اجلزء األول فقالذلك يف عنوا

عليه أقوال ابن املديين، وابن أيب شيبة وابن منري وغريهم، كما نص على ذلك يف عنوان 

، وفيه عن أيب احلسن علي بن معرفة الرجال عن حيىي بن معني«:  فقالالجزء الثاني

أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، وأيب عبد الرمحن حممد اهللا بن جعفر املديين، وعبد

  .»بن عبد اهللا بن منري، وغريهم من الشيوخ

 تبني من خالل استقراء الدراسة هلذا التدوين :سؤاالت الدوري البن معين: ً      ثانيا

فبدأ بالصحابة مث بالتابعني : أن الدوري رتب تارخيه على الطبقات حسب األمصار

 يف األمصار املختلفة، مث ختم الكتاب برسالتني األوىل من الليث بن سعد ومن بعدهم

إىل مالك، والثانية رد مالك على رسالة الليث، مث أتبعهما بسؤالني حول القراءة على 

وتبني للدارسة أنه يف ، والثاين وجهه ألمحد بن حنبل، القرب؛ أحدمها وجهه البن معني

، لكن صنيعه غريها تفصل كل طبقة عن بعناوينت عامة تقسيمه مل يفصل بني الطبقا

يشعر بوجود التقسيم على الطبقات، ويدلل على ذلك ورود بعض العناوين الدالة على 

  .ذلك

أجاد الدارمي في ترتيب كتابه، فرتبه على  :سؤاالت الدارمي البن معين: ً      ثالثا

ً                                                           أسس علمية، واتبع فيه منهجا واضحا، فقد قسم كتابه ثالثة أقسا : القسم األول :مً



       
  

 

 
  ٦٠٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 الكتاب بذكر مقارنات بني أفبد: ذكر فيه المقارنات بين أصحاب اإلمام الواحد

ً                                                        حد؛ فذكر أصحاب أحد عشر إماما، مقارنا بني أصحاب كل إمام اأصحاب اإلمام الو ً
: بـبت يف شيخه وأيهم أوثق، وغري ذلك، وقد رتبهم فبدأ ً                            منهم، مبينا بأسئلته أيهم أث

 أصحاب، مث )٣(األعمش أصحاب، مث )٢(قتادة ، مث أصحاب)١(الزهري أصحاب

، )٧(إبراهيم أصحاب، مث )٦(الشعيب ، مث أصحاب)٥(دينار بن عمرو أصحاب، مث )٤(أيوب

، مث )١٠(سفيان أصحاب، مث )٩(منصور أصحاب، مث )٨(ِ        السبيعي إسحاق أيب مث أصحاب

: من عرف باسمهذكر فيه أسئلته البن معين ع: القسم الثاني؛ )١١(شعبة أصحاب

ً                                                                               فذكر يف هذا القسم من سئل عنهم ابن معني من الرواة املعروفني بأمسائهم، وكان له منهجا 
  : يف عرضه هلذه األمساء، تبينه الدراسة فيما يلي

فبدأ حبرف األلف، مث حرف الباء، وهكذا إىل :  رتبها على الترتيب الهجائي-أ

ظ، «: عربية غري حرفني، مهاأن ختمها حبرف الياء، ومل يهمل من أحرف ال

  .»ل

فكان يفصل بني كل حرف بعنوان : »...باب«: عنون لكل حرف بقوله -ب

: يضعه قبل كل حرف، مث يضمنه األمساء اليت تنتمي هلذا احلرف، كما يف قوله

: فقال حاله؟ ما ميسرة، بن إبراهيم: معني بن ليحىي قلت) األلف باب(«
                                                        

   .  ٤٤    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ١ (
   .  ٥٠    ، ص             املصدر السابق  ) ٢ (
   .  ٥٣    ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٥٦    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (
   .  ٥٨    ، ص          نفس املصدر  ) ٥ (
   .  ٥٩    ، ص          نفس املصدر  ) ٦ (
   .  ٦١    ، ص          نفس املصدر  ) ٧ (
   .  ٦٣    ، ص          نفس املصدر  ) ٨ (
   .  ٦٤    ، ص          نفس املصدر  ) ٩ (
   .  ٦٥    ، ص          نفس املصدر  ) ١٠ (
   .  ٦٩    ، ص          نفس املصدر  ) ١١ (



       
  

 

 
  ٦٠٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  .)١(»كالمها: فقال طاووس؟ ابن أو ،طاووس عن إليك أحب هو: قلت. ثقة

 عن وسألته«: فقال:  راعى الترتيب في الحرف األول فقط من االسم-ج

: ثقة، قلت: فقال وأبوه؟: قلت. ثقة: قال اجلرمي؟ الرمحن عبد بن أشعث

 عن وسألته«: مث قال بعد ذلك، »ثقة: فقال حاله؟ ما األسلع بن األسقع

  .)٢(»ثقة: فقال العجلي؟ أسلم

 بقوله ختم الكتاب حيث: أسئلته البن معين عمن عرف بكنيته: قسم الثالثال

  .»ذلك وغري بالكىن يعرف من باب«

  

من خالل االستقراء هلذا التدوين : سؤاالت هاشم بن مرثد البن معين: ً      رابعا

مجع فيه أقوال وأجوبة ابن  :أولهما : قسم تدوينه إىل جزئنيهاشم بن مرثدتبني أن 

 نت من مساعاته أو من أسئلته أو أسئلة غريه، وقد خصص هذا اجلزء البنمعني اليت كا

ً                               مجع فيه أقواال عن غري ابن معني من  :والثانيمعني فقط، ومل ينقل فيه عن غريه؛ 

  .مساعات وقعت له عن بعض األئمة

قوله الذي ذكره بعد أن انتهى من سياق ، نيومما يدلل على أنه قسم كتابه جزئ

 بعضه، حيىي من مسعته اجلزء هذا يف حيىي كالم من شيء كل« :كالم ابن معني

ومل ينقل بعد مجلته هذه أي قول البن ، )٣(»به يبتدينا كان وبعضه عنه، سألته وبعضه

  .معني، بل نقل عن غريه من األئمة كأيب خيثمة، الدورقي، وغريمها

                                                        
  .  ٧٠    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ١ (
   .         نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ١١٠    ، ص       الرجال   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٦١٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

نهج كتابه  مأجاد أبو داود في ترتيب: داود ألحمد بن حنبلسؤاالت أبي: ً     امساخ

  : يتبين فيما يلي

 قدم للكتاب بأبواب متهيدية عن علل الرجال وتارخيهم ومعرفتهم، ورتب هذه -أ

ت عن حتدثفجمع النصوص اليت األبواب بطريقة علمية متيز �ا تدوينه عن غريه، 

الرواة حتت  حتدثت عن تواريخ  اليتلنصوصا، )١(»حتت عنوان خاص �ا» العلل«

مجعه لنصوص حتدثت عن معرفة أمساء الرواة ، باإلضافة إىل )٢(»يخباب التار«عنوان 

باقي مادة الكتاب مرتبة على مجع ثم ، »باب األمساء«ونسبتهم حتت عنوان  مونسبه

ً                                                                                طبقات البلدان، مراعيا فيها الرتتيب على مراتب الرواة، فقدم ذكر الثقات مث الضعفاء، 
بقات، إال أن هذه هي السمة العامة يف  املراتب مل يطرد يف مجيع الطترتيبومع أن 

  قسم-ب؛ )٣(»وغريهم املدنيني ثقات ذكر باب«: عامة الطبقات؛ كما يف قوله

 مل يرتب أهل الطبقة الواحد على حروف -جالكتاب على الطبقات حسب البلدان؛ 

املعجم، بل رتب أهل الطبقة الواحدة على حسب مرتبتهم يف جانب العدالة فبدأ 

  . الضعفاء، على الغالب، وإال فقد اطرد هذا األمر يف بعض الطبقاتبالثقات مث

رواية أبي –سؤاالت المروذي وصالح والميموني ألحمد بن حنبل : ً      سادسا

متيزت هذه السؤاالت بأن أبا عوانة مجعها يف تدوين واحد بطريقة : -عوانة

متيز أبا علمية مل تقع لغريها من السؤاالت، ومما أبرزته الدراسة من مالمح 

   :عوانة يف منهجه الذي اتبعه يف اجلمع بني هذه الروايات

 مطردة، حيث وضح فيه بداية  عوانة في ترتيب كتابه، وفق منهج إجاد أبو-١

بعد انتهاءه من رواية يةفقال : كل رواية ومنتهاها بنص يفصل كل رواية عن األخرى

 عن ههنا إىل«: ه من رواية صاحل، وقال بعد انتهاء)٤(»املروذي عن ههنا إىل«: املروذي

                                                        
ًانظر منوذجا تطبيقيا لذلك  ) ١ ( ً                       ً    .  ٤٣    ، ص     حنبل    بن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت  : ً
   .  ٤٩    ، ص     حنبل    بن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت  ) ٢ (
   .  ٧١    ، ص             املصدر السابق  ) ٣ (
   .   ١٣٤    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦١١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

، مث فصل بني رواية صاحل ورواية امليموين، بسبعة نصوص عن  غري )١(»أمحد بن صاحل

 إىل«: مث شرع يف رواية امليموين، وقال بعد االنتهاء منهاا وقع مساعه أليب عوانة؛ أمحد مم

نصوص بلغت ، مث ختم أبو عوانة هذا التدوين مبجموعة من ال)٢(»امليموين عن ههنا

  .ً                                                         نصا مما وقع له مساعه من مشاخيه، وله ارتباط مبادة هذا التدوين) ٦٧(

:  عرف أبو عوانة بصاحب الرواية، بذكر اسمه ونسبه وكنيته في أول ذكر له- ٢

فعرف أبو عوانة ألصحاب الروايات الثالثة عند أول ذكر هلم، مث عرج على ذلك فكان 

ً                            ان امسا أو كنيته، أو لقبا؛ً                               يذكر الراوي مبا اشتهر به سواء ك ً : فقال يف أول رواية املروذي ً

 له وذكر: قال علينا، قراءة بطرسوس، بكر أبو املروذي احلجاج  بن حممد بن أمحد حدثنا«

 له وذكر األعمش، وذكر قوم، دلس قد: فقال اهللا، رمحه - حنبل بن ألمحد يعين-  التدليس

 صاحب حرة أبو كان: قال مث نعم،: قالف عنهما؟ يروي أنه جبري، بن وسعيد جماهد،

 حدثنا: بعضها يف يقول أحاديث، ثالثة عنه روى حيىي أن إال احلسن؛ عن تدليس،

 ابن كان: الركعتني، وقال يف عائشة حديث هشام، بن سعد حديث احلسن، منها

 مل وإذا حدثين،: قال مساعا كان إذا يبني سعد بن إبراهيم كتاب أن إال يدلس إسحاق

 بن يزيد كتاب يف وتنظر: قال: فالن قال: الزناد أبو قال: يقول: قال قال، مث: قال يكن

 بن أمحد بن صاحل حدثنا«: وقال يف أول رواية صاحل؛ )٣(كلها الزناد أبي عن هارون،

 سعيد بن حيىي حدثنا: قال عفان حدثنا: قال أيب حدثنا: قال بدمشق، الفضل، أبو حنبل

 ال الذى الرجل عن أنس بن عيينة ومالك بن سعيد وسفيان بن وسفيان شعبة سألت: قال

: وقال يف أول رواية امليموين؛ )٤(»أمره بني: ً     مجيعا قالوا احلديث؟ يف يتهم أو حيفظ،

 احلسن أبو مهران، بن ميمون بن احلميد عبد بن احلميد عبد بن امللك عبد حدثنا«

 ذكرت: معمر قال عن الرزاق عبد ناحدث: قال حنبل بن أمحد حدثنا: قال وسألته امليموين،

 قط، ً     شيئا هذا يف منه مسعت ما: فقال اإلباضية، تنتحله وما الشعثاء أبا دينار، بن لعمرو

                                                        
   .  ٤٥ ١      ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ٢١٢    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
  .  ٣٨    ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ٣ (
   .   ١٣٦    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦١٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 إيل فنظر كذا، يف يقول، الشعثاء أبو كان ما حممد، أبا يا: فقال رجل، فجاءه: قال

   .)١("أست شان ين أز إين: "فقال وتبسم،

من خالل االستقراء ملا دونه الربذعي عن : بي زرعةسؤاالت البرذعي أل: ً      سابعا

أيب زرعة الرازي من سؤاالت وأقوال ومساعات تبني أنه مل يقتصر يف تدوينه هذا على ما 

وقع له من السماعات املباشرة والعامة، بل قد ضم إليه ما حتمله عن طريق املناولة مما 

، وقد تبني » الضعفاء واملرتوكنيمجع ألقوال أيب زرعة يف«: له عالقة مبادة كتابه وهي

للدراسة هذا امللمح من خالل قوله الذي أورده بعد ترمجة موسعة عن حممد بن إسحاق 

 أسامي أخرج قد زرعة أبو وكان«: قال فيها) ٥١١(جاء ترقيمها حسب ترقيم احملقق 

 كتابه، إيل خيرج أن فسألته ذلك، يف وقال احملدثني، من فيهم تكلم ومن الضعفاء،

 الذي كتابه من األسامي هذه فنسخت يده، من إيل فدفعه خبطه، كتابه إيل فأخرج

، مث ساق أمساء هؤالء الضعفاء مرتبني على )٢(»منه أمسعه ومل خبطه، يده من ناولين

حروف املعجم، وبعد االنتهاء من األمساء ذكر أصحاب الكىن، وقد بلغت األمساء 

مث أعاد ، )٣(»األسامي آخر«ا، وقال يف آخرها ً   امس) ٣٨٨(اليت أوردها هذا التدوين 

الكالم يف الضعفاء واملرتوكني، وذكر مساعاته إلجابات وأقوال أيب زرعة الرازي يف 

   .الرجال

رتب أبو داود هذا التدوين على الطبقات : سؤاالت اآلجري ألبي داود: ً      ثامنا

 أهل دمشق فبدأ بأهل الكوفة، مث أهل مصر، مث أهل أيلة، مث: حسب األمصار

وغريها، مث أهل محص، مث أهل الثغور، مث أهل الرملة، مث أهل حران، مث أهل اجلزيرة، مث 

أهل املوصل، مث أهل بغداد، ومل يرتب النصوص داخل املصر الواحد على أي نسق من 

  .نسق الرتتيب عند احملدثني

  

                                                        
   .   ١٥٤      ، ص        وامليموين      وصاحل        املروذي       رواية     أمحد       لإلمام        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ٣٠٧    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ٣٧٤    ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  : سؤاالت عبد اهللا بن بكير للدارقطني: ً      تاسعا

 التدوين أن عبد اهللا بن بكير قدم له بمقدمة وضحت  مما تميز به هذا-١

وهي وإن كانت عبارة عن مجلة واحدة إال أ�ا أوضحت عن  :مضمون هذا التدوين

 وغريه، ، بكري بن اهللا عبد أبو سأله ما هذا«: مضمون الكتاب وما احتواه، فقد قال

َ      احلسن أبا ت عدة أمور وقد تبين أن هذه الجملة أفاد؛ )١(»احلافظ الدارقطين َ

دارقطين اليت أن هذا التدوين خاص بالسؤاالت، ومل يضمنه مساعاته من أقوال ال: أهمها

أن عبد اهللا بن بكري مل يقتصر يف تدوينه على سؤاالته هو مل تكن من السؤاالت، و

أن هذا التدوين خاص ؛ بل ضمنه سؤاالت غريه للدارقطين، باإلضافة إىل للدارقطين

  .منه سؤاالت غريه وال أقوال غريهبالدارقطين ومل يض

اإلمام خصه مبن ضعفهم : األول منهما:  تقسيمه لهذا التدوين إلى قسمين-٢

 البخاري أخرجهم أقوام ذكر«: وقد عنون له بعنوانالنسائي من رواة الصحيحني؛ 

 يف النسائي شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو وأخرجهم كتابيهما، يف احلجاج بن ومسلم

النصوص داخل وقد رتبهم على حروف املعجم، وقد بلغت . )٢(» »ضعفاءال كتاب«

ومل ين؛ خصه بأثبت أصحاب األئمة عند الدارقط: ثانيهماً      نصا؛ ) ٣١(هذا القسم 

القسم يعنون له بعنوان مستقل؛ إال أنه قال يف أول سؤال دونه بعد فراغه من نصوص 

َ      احلسن أبو ئلُ  س« :األول  من نفسه يف من أقوى عن، ارقطينالد عمر بن أمحد بن علي َ

َ     حيىي: فقال ؟الثوري سفيان أصحاب َّ        القطان َْ  بن الرمحن وعبد، املبارك بن اهللا وعبد، َ

 األثبات من عياض بن وفضيل، معاذ بن ومعاذ، نعيم وأبو، اجلراح بن ووكيع، مهدي

 أصحاب أقوى وعن«: مث عطف باقي السؤاالت على هذه الصيغة فقال، )٣(»الرفعاء

 بن الرمحن وعبد ،وهب بن اهللا وعبد، والقعنيب، معن: فقال ؟عنده أنس بن مالك

َ      وحيىي، القاسم َّ        القطان سعيد بن َْ قد رتب األئمة الذين ؛ )٤(»مهدي بن وعبدالرمحن، َ

                                                        
   .  ٣٨  ص   ،                       عبد اهللا بن بكري للدارقطين       سؤاالت  ) ١ (
   .  ٣٨   ، ص           نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ١٠٨              نفس املصدر، ص  ) ٣ (
   .  ٠٩ ١              نفس املصدر، ص  ) ٤ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 سفيان«أصحاب  :َ                                                   سئل عنهم الدارقطني أو سأله غيره عن أصحابهم كالتالي

َْ              أنس، مث شعبة بن الثوري، مث مالك  بن اهللا السختياين، مث، عبد احلجاج، مث، أيوب بن ُ

ُ                 عبيد، مث، سليمان بن ُ             عون، مث، يونس  بن دينار، مث، هشام بن األعمش، مث، عمرو ُ

   دعامة، مث، حيىي بن عروة، مث، قتادة
             َ َْ
 بن ُّ                              األنصاري، مث، الزهري، مث، القاسم سعيد بن ِ

ْ                جبـري، وآخرهم  بن ، مث، سعيدالرمحن عبد بن سلمة الصديق، مث، أيب بكر أيب بن حممد َُ
  .ً    نصا) ٢٥(: وقد بلغت النصوص داخل هذا القسم، »سريين أصحاب ابن

ً                                                               في القسم األول راعى ذكر قول النسائي في الراوي أوال ثم أتبعه قول  - ٣

ؤاالته هو له، أو الدارقطني فيه، سواء أقوال الدارقطني التي وقعت له عن طريق س

 بن يوسف بن إبراهيم: الرمحن عبد أبو قال«:  قول ابن بكريكما يفسؤاالت غيره له، 

 صاحل بن أمحد«: وقوله، )١(»ثقة: فقال ؟الدارقطين عنه سئل، بالقوي ليس، إسحاق أيب

َ      احلسن أبا  سألت.بثقة ليس، املصري   .)٢(»ثقة: فقال ؟عنه َ

من خالل دراسة هذا : سؤاالت أبي عبد اهللا الحاكم للدارقطني: ً      عاشرا

وين تبني أن احلاكم متيز يف تقسيمه وترتيبه هلذا التدوين عن غريه بعدة أمور، نبينها التد

   :فيما يلي

  : ن فصل بينهما بطريقة علمية دقيقةقسم الحاكم كتابه قسمي )١(

وقد اتبع فيه : خصه بذكر سؤاالته للدارقطين عن مشايخ أهل العراق: األولالقسم 

ً                       منهجا واضحا متثل يف أنه  ذكر«: عنون لهذا القسم بعنوان قال فيه) ١( :ً

 علقت والتعديل، اجلرح يف أحواهلم علي خفي العراق أهل من مشايخ أسامي

-  احلافظ الدارقطين عمر بن علي احلسن أيب شيخنا على وعرضته أساميهم،

                                                        
   .  ٣٩ ص  ،                       عبد اهللا بن بكري للدارقطين       سؤاالت  ) ١ (
   .  ٤٤            نفس املصدر، ص  ) ٢ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 سألته مث أحواهلم، من له صح ما أساميهم حتت خبطه فعلق - اهللا رمحه

  .)١(»�ا فشافهين

  :  هذا النص عدة فوائد منهاويظهر من

  . أن هذا القسم خصه احلاكم مبا خفي عليه علمه من أحوال بعض مشايخ العراق-أ

 أن إجابات الدارقطين على سؤاالت احلاكم وقعت له بأكثر من طريقة للتحمل، -ب

فأوهلا عرضه هذه األمساء على الدارقطين والتعليق الكتايب من الدارقطين عليها، 

  .شافهة واحملادثة، وقد أثبت احلاكم الطريقتني يف هذا التدوينوثانيها امل

 أن هذا القسم خاص بسؤاالت احلاكم للدارقطين، وليس فيه غري السؤاالت؛ فلم -ج

  .يضمنه مساعاته ألقوال الدارقطين اليت مل تكن من السؤاالت أو غري ذلك

بحرف األلف الرواة في هذا القسم على حروف المعجم فبدأ الحاكم رتب ) ٢(

  .ثم الباء وختمها بحرف الياء

 مضى يحيى، أخو صاعد، بن محمد بن يوسف«: ختم هذا القسم بقوله) ٣(

  .)٢(»أحمد أخيهما مع ذكرهما

ً            راويا، وفق ) ٢٥٢(بلغ عدد الرواة الذين تناولهم بسؤاالته في هذا القسم ) ٤(
 .ترقيم المحقق

ً                                   الستة، وقد اتبع فيه منهجا واضحا، خصة بسؤاالته عن رواة الكتب : القسم الثاني ً
  : متثل يف

  .أنه مل يعنون هلذا القسم بعنوان مستقل يفصل بينه وبني سابقه -١

                                                        
  .  ٥٨      ، ص                       عبد اهللا بن بكري للدارقطين       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١١٢    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ً                                                                         فصل بني هذا القسم والقسم السابق له بطريقة علمية دقيقة جدا، فبعد أن انتهى  -٢
، وانتهت )٢٥٣(ً              نصا بدأت عند ) ٢٠(من سياق سؤاالته عن أهل العراق، ساق 

مما وقع له عن طريق مساعه لسؤاالته وجهت للدارقطين من غريه ) ٢٧٣(عند 

ومسعها هو، ومما وقع له عن طريق مساعه ألقوال الدارقطين اليت مل تكن من 

وقد أوردها كحد  طريق املذاكرة والتحديث املباشر، السؤاالت، ومما وقع له عن

لعراق، وبني فاصل بني سؤاالته عن القسم األول الذي خصه بسؤاالته عن أهل ا

سؤاالته عن القسم الثاين الذي خصه بسؤاالته عن رجال الكتب الستة خاصة 

 الرجال املنتقدين من رجال الصحيحني على وجه وخباصةرجال الصحيحني منهم 

  .أخص، وقد تنوعت صيغ أدائه هلذه السماعات

ها رتب الرواة يف هذا القسم على حروف املعجم فبدأ حبرف األلف مث الباء وختم -٣

  .حبرف الياء

: قال اليمامي؟ عمر أبو القاسم بن فيونس: قلت«: ختم هذا القسم بقوله -٤

  .)١(»ثقة

ً                  راويا، وفق ترقيم ) ٢٥٢(بلغ عدد الرواة الذين تناوهلم بسؤاالته يف هذا القسم  -٥
  .احملقق

ختم هذا التدوين بنص من سماعاته ألقوال الدارقطني والتي لم تكن من  -٦

ه من ئقال احلاكم بعد انتها: خاتمة لهذا التدوينالسؤاالت، وقد جعله ك

 أبا مسعت«: سؤاالته عن رجال الكتب الستة واليت ختمها حبرف الياء بقوله

 أيب عن املأمون، بن موسى بن حممد عن الفضل، أبو الوزير حدثين: يقول احلسن

 نواب وسامل، القاسم، عن أنه ،»مالك موطأ« يف الذي :قال النسائي، الرمحن عبد

 عن الثقة،:  "كتابه " يف: يقول والذي؛ بكري بن خمرمة أحاديث يشبه شهاب،

 مل ضعيفا؛ خمرمة كان لو؛ وأعلم واهللا احلارث، بن عمرو يكون أن يشبه بكري،

 ضعيف إنسان عن روى نعلمه ال مالكا ألن شيئا، منه يأخذ أن مالك يرضه

                                                        
   .   ١٩١    ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ١ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 أيب بن عمرو وعن يثا،حد عنه روى فإنه اهللا، عبيد بن عاصم إال يضعف مشهور

 بن عمرو من أصلح وهو منر، أيب بن شريك وعن عاصم، من أصلح وهو عمرو،

 عبد غري حديثه يرتك أحد عن روى مالكا أن نعلم وال؛ احلديث يف عمرو أيب

 أمثل الباب هذا يف نعلم وال؛ أعلم واهللا البصري، أمية أيب املخارق أيب بن الكرمي

 رب هللا واحلمد الكتاب، آخر، »أعلم واهللا - اهللا رمحة- أنس  بن مالك من

  .)١(»العاملني

من خالل  :نوع الحاكم في تعبيره عن اسم الدارقطني عند أول كل قسم) ٦(

االستقراء ملا دونه احلاكم من سؤاالته للدارقطين، تبني أنه كان ينوع يف تعبريه عن اسم 

ت هذا النص ال عالقة له الدارقطين عند أول كل قسم، كإشارة منه أن ما سيأيت حت

: فقال الحاكم في القسم األول: مبا قبله، وقد جعل هذا منهجه يف كل الكتاب

 علقت والتعديل، اجلرح يف أحواهلم علي خفي العراق أهل من مشايخ أسامي ذكر«

 رمحه-  احلافظ الدارقطين عمر بن علي احلسن أيب شيخنا على وعرضته أساميهم،

�ا؛  فشافهين سألته مث أحواهلم، من له صح ما اميهمأس حتت خبطه فعلق - اهللا

: أصبهان نزيل البغدادي، العباس أبو الضيب املسيب بن يونس بن أمحد«: فمنهم

  .)٢(»صدوق ثقة

 بن حممد أبو وسأله احلسن، أبا ومسعت«: وقال في بداية الفاصل بين القسمين

 له يعرف ال: قالف بكر؟ أيب بن حممد والد املقدمي، بكر أيب اسم عن ماسي

  .)٣(»اسم

 ترك مل السكسكي، إبراهيم: عمر بن لعلي قلت«: وقال في بداية القسم الثاني

:  قلت.ضعيف هو: قال حبجة؟:  قلت.سعيد بن حيىي فيه تكلم: قال حديثه؟ مسلم

                                                        
   .   ١٩١    ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ١ (
  .  ٥٨    ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١١٢    ، ص             املصدر السابق  ) ٣ (
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

وقال في النص الذي ذكره كخاتمة لكتابه بعد ؛ )١(»ضرورة إليه حيتج مل مسلم لعل

 :االته عن رجال الكتب الستة المرتبين على حروف الهجاءانتهاء من سياق سؤ

 املأمون، بن موسى بن حممد عن الفضل، أبو الوزير حدثين: يقول احلسن أبا مسعت«

 وسامل، القاسم، عن أنه ،»مالك موطأ« يف الذي: قال النسائي، الرمحن عبد أيب عن

  .)٢(»بكري بن خمرمة أحاديث يشبه شهاب، وابن

أن سياق احلاكم ألمساء الدارقطين �ذه الطريقة ليست مصادفة،  ن ومما سبق يتبي

وإمنا أوردها �ذه الطريقة الدقيقة كمنهج له يف اإلشارة إىل الفصل بني األقسام وأن 

اختالف الصياغة يف تعبريه عن االسم داللة على أن ما تضمنه من نصوص خيتلف عن 

ادة الكتاب دارت يف جمال واحد وهو سابقتها من ناحية الرتتيب والتقسيم، وإال فم

بيان أحوال الرجال وبيان علل أحاديثهم وأسانيدهم، إال أن اختالف األقسام جاء 

  .اختالف تنويع وتقسيم

من خالل دراسة هذا التدوين تبني أن : سؤاالت السلمي للدارقطين: حادي عشر

قسم : ر، نبينها فيما يليالسلمي متيز يف تقسيمه وترتيبه هلذا التدوين عن غريه بعدة أمو

فقسم أسماء الرواة الذين أوردهم في هذا التدوين على  :كتابه بطريقة منهجية دقيقة

بدأ بحرف األلف ً                                              األبواب جاعال كل باب مختص بحرف من حروف المعجم ف

 ومن«: ً                                                  ثم بعد فراغه من األسماء أفرد بابا لذوي الكنى، فقالوختمه بحرف الياء، 

ً                                                            ثم بعد فراغه من بيان حال ذوي الكنى، أفرد بابا لبعض الفوائد ، )٣(»بكنيته عرف
ً                                                                          التي وقع له سماعها عن الدارقطني، سواء عن طريق سؤاالته له أو سؤاالت غيره أو 

لم يزد في ، و)٤(»باب«: فقال. سماعاته ألقواله التي قالها ولم تكن من السؤاالت

                                                        
   .   ١٢٧      ، ص         للدارقطين       احلاكم       سؤاالت  ) ١ (
  .   ١٩١    ، ص             املصدر السابق  ) ٢ (
  .   ٣٣٦      ، ص         للدارقطين        السلمي       سؤاالت  ) ٣ (
   .   ٣٥٦      ، ص    قطين     للدار        السلمي       سؤاالت  ) ٤ (
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 أبا الشيخ وسمعت«: قوله: ي أوردهاومن هذه الفوائد الت، )١(عنونته على هذه الكلمة

  .الكالم من إلي أبغض شيء الدنيا في ما: يقول الحسن

من خالل دراسة هذا التدوين تبني : سؤاالت السهمي للدارقطني: ثاني عشر

   :أن السهمي متيز يف تقسيمه وترتيبه هلذا التدوين عن غريه بعدة أمور، نبينها فيما يلي

ين فيه معتقد السهمي ويدلل به على اعتقاده  قدم لهذا التدوين بنص ب-١

 القاسم أيبً                                                 وقد ظهر واضحا من قوله فيما نقله عنه راوي النسخة : عقيدة أهل السنة

 حاضر وأنا السهمي، يوسف بن محزة القاسم أيب الشيخ علي قرئ«: قال اإلمساعيلي

 جيعل امللقب نوكا ،)خسروا فنا( شجاع أيب األمري أيام يف ببغداد كنت: له أمسع، قيل

 مجاعة أن املنام يف فرأيت به، املتفقه من كثري افتنت وقد لالعتزال، الناس يدعو املعتزيل

 كل إىل وأشار البيت ذلك  النيب فدخل جمتمعني بيت يف واملتفقهة الفقهاء من

 دليل هذا: فقلتالطهارة،  على ليس وفالن الطهارة، على فالن: يقول منهم واحد

 أكرر وكنت الطهارة، على هو ليس ومن الطهارة، على هو من يعلم ، نبوته على

 ليس: يقول الذي أن املنام يف يل ووقعورسالته،  نبوته على دليل هذا وأقول القول،

  .)٢(»السنة على هو الطهارة على ومن معتزيل، إنه الطهارة على

الذين  قسم أمساء الرواة - أ: قسم تدوينه بطريقة منهجية دقيقة كما يلي -٢

 حبرف من حروف املعجم ً  اً                                                أوردهم يف هذا التدوين على األبواب جاعال كل باب خمتص

وقد يقسم نصوص احلرف الواحد على حسب بدأ حبرف األلف وختمه حبرف الياء، ف

من امسه «:  مث قال)٣(»األلف باب«: فقال: األمساء فيبوب لكل اسم بعنوان مستقل

   )٥(»من امسه إبراهيم«، مث )٤(»أمحد

                                                        
   .   ٣٥٦ً                                       ًانظر منوذجا هلذه الفوائد، سؤاالت السلمي، ص  ) ١ (
  .  ٨١                    السهمي للدارقطين، ص       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١٢٠                    السهمي للدارقطين، ص       سؤاالت  ) ٣ (
   .   ١٢٠     ، ص         نفس املصدر  ) ٤ (
   .   ١٣٥     ، ص         نفس املصدر  ) ٥ (



       
  

 

 
  ٦٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

أمساء مل ، غري أن تقسيم احلرف إىل )٢(»بقية األلف«، مث )١(»من امسه إسحاق«مث 

بنصني سأل الدارقطين فيهما عن غري أنه بدأ الكتاب  -بيستطرد يف باقي األمساء؛ 

فقال : سأله فيه عن مراده من بعض ألفاظ التجريح: فاألول: بعض القضايا احلديثة

 تريد أيش ، لني فالن: قلت إذا: له قلت قطين،الدار احلسن أبا سألت«: السهمي

 عن يسقط ال بشيء جمروحا يكون ولكن ، احلديث مرتوك ساقطا يكون ال: قال؟به

 عمن وسألته«: قال السهمي: سأله فيه حكم الراوي كثري اخلطأ: والثاين؛ )٣(»العدالة

؛ )٤(»سقط يرجع مل وإن يسقط، فال عنه ورجع عليه نبهوه إن: قال؟اخلطأ كثري يكون

، كما دأب عليه ً                       تيمنا باسم النيب حممد »محمد« خصه مبن امسه ً  ابابمث ذكر  -ج

كثري من احملدثني فيمن صنف يف علم الرجال، وقد مشل هذا القسم ثلث الكتاب 

مث ساق أبواب الكتاب مبا حوته من  -د؛ »أحمد«األول وضمنه بعض من امسه 

أحوال مرويا�م، مرتبني على حروف املعجم، كما تراجم وسؤاالت عن الرواة وأحواهلم و

ه من حرف الياء ساق جمموعة من السؤاالت ئبعد انتها -هـ؛ )أ(: أشارت الدراسة يف

  .والسماعات اليت وقعت له، غري مرتبة وأكثرها من باب الكىن

  

تميزت بعض كتب السؤاالت عن غيرها في طريقة : السمة الثانية

  : معرض أعمار الرواة ووفياته

  

متيز ابن حمرز يف سؤاالته باملقارنة بني أعمار : سؤاالت ابن محرز البن معين: ً    أوال

 كرب من من، وكم بينهم من العمرذكر من أفالرواة ووفيا�م، 
                             َ
سؤاالت : ً      ثانيا؛ )٥( ِ

                                                        
   .   ١٣٨                     السهمي للدارقطين ، ص       سؤاالت  ) ١ (
   .   ١٤١     ، ص         نفس املصدر  ) ٢ (
   .  ٨٢     ، ص ر        نفس املصد  ) ٣ (
  .  ٨٢     ، ص         نفس املصدر  ) ٤ (
   .  ٥٣  /  ٢   (   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخً                ًانظر منوذجا لذلك   ) ٥ (



       
  

 

 
  ٦٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ته في عرض مواليد ووفيات العلماء تميز الدوري في طريق: الدوري البن معين

وأهم ما ذكره يف هذا  :ذكر وفيات الرواة من كالمهأن ي :األولى: على طريقتين

ر وفيات الرواة أن يذك :الثانية ؛)١( ده الوقت الذي مات فيه ابن معني، وابن حنبلحتدي

قال أبو : حدثنا حجاج األعور، قال: حدثنا حيىي، قال«: من كالم ابن معني كقوله

: ومات يف تلك السنة .هلك أبو هريرة يف خالفة معاوية، يف سنة مثان ومخسني: معشر

  .)٢(»سعيد بن العاص، وعائشة أم املؤمنني، وسعد بن مالك

تميز بعض السائلين في تدوينهم عن اإلمام بما لم : السمة الثالثة

  : يهتم به السائلون األخرون لإلمام

متيز ابن حمرز يف سؤاالته البن معني عن  :سؤاالت ابن محرز البن معين: ً    أوال

اهتمامه جبوابات ابن معني اليت  : من أهمهاالبن معني بعدة أمور منها،باقي السائلني 

فقد بينت الدراسة أن ابن معني قد ال  :مل يصرح فيها ابن معني باإلجابة الصرحية

يصرح يف إجابته عما سئل عنه، ويشري جلوابه إما بإقرار السائل على قوله، أو بالتلميح 

 أنه قد جييب على السائل -أ :فيما يليباجلواب ضمن كالم يذكره، وبيان ذلك 

 وسمعت«: كما في قول ابن محرز: بالتأكيد على ما قاله من غري ذكر ألفاظ منه

: وكما في قوله؛ )٣(»نعم نعم: قال ضعيف؟ حرب بن بشر: له وقيل يحيى

 بن خازم اسمه: له قلت .ضعيف: قال الميسي اسحاق أبي عن يحيى وسألت«

 أن تكون اإلجابة ضمنية، أي يتضمنها الكالم الذي -ب؛ )٤(»نعم: قال حسين؟

 وقيل يحيى وسمعت«: كما في قول ابن محرز :ذكره يف اجلواب دون تصريح منه

 عنها وحدث غراب، بن علي جدة هي: قال، غراب؟ أم عن وكيع حدث: له

 غراب؟ بن علي عنها وحدث: خيثمة أبو له فقال .للفزاريين موالة وهى الفزاري،

                                                        
   .   ١٠٤  /  ١   (      الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .  ٧٤  /  ١ (                                         التاريخ والعلل عن حيىي بن معني رواية الدوري   ) ٢ (
   .  ٧٠  /  ١   حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ٣ (
   . ١ ٧  /  ١       املصدر    نفس   ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

فالسؤال هنا هل حدث وكيع عن ؛ )١(»جدته هي عنها حدث قد أراه منع: فقال

 وقد تضمنإلخ؛ ...هي جدة: أم غراب؟ وإذ بالجواب يأتي بالتعريف بنسبها فقال

إقرار الكالم، فلو لم يحدث : أوهلما: هذا الكالم اإلجابة عن السؤال وذلك بأمرين

رح بنفي التحديث، فهذا عنها للزم أن يصرح ابن معين بهذا، وما دام أنه لم يص

وحدث «: في قوله: ثانيهماث وكيع عن أم غراب؛ إقرار منه على إثبات تحدي

ً            شيئا سابقا، فالعطف يفيد أن هناك »عنها الفزاري  عطف عليه، وهو إقراره ً

  .ً                                                          لتحديث وكيع عنها، ويكون معنى الكالم وحدث عنها الفزاري أيضا

متيز ابن اجلنيد يف سؤاالته البن معني  :سؤاالت ابن الجنيد البن معين: ً      ثانيا

ني الزمان الذي سأل ابن يتع: عن باقي السائلني البن معني بعدة أمور منها، من أمهها

 يف معني، بن حيىي سألت«: قال ابن اجلنيد :النموذج األول:  ابن معني فيهاجلنيد

 بأس ال: فقال نباتة؟ بن حشرج عن ومئتني، وعشرين تسع سنة األول ربيع شهر

 األول ربيع شهر يف معني، بن حيىي سألت«: قال ابن اجلنيد :النموذج الثاني؛ )٢(»به

 فىت به، بأس ال: فقال موسى؟ بن أسد بن سعيد عن ومئتني، وعشرين تسع سنة

  . )٣(»صدوق صدق،

متيز ابن مرثد يف سؤاالته البن معني  :سؤاالت هاشم بن مرثد البن معين: ً      ثالثا

أنه مل يورد يف الكتاب أي  :من أهمها البن معني بعدة أمور منها، عن باقي السائلني

صيغة لسؤال وجهه هاشم بن مرثد ليحىي بن معني، فأغلب مادة الكتاب من مساعاته 

 وسئل معني، بن حيىي زكريا أبا مسعت« :ومنوذجه قول ابن مرثد: اليت مسعها من ابن معني

  .)٤(»منه أوثق ىيعل: فقال امسه؟ أحفظ ال املشايخ، بعض: عن

                                                        
   .   ١٤٢  /  ١     حمرز     ابن       رواية  -     معني     ابن       تاريخ  ) ١ (
   .   ١٥٢    ، ص    معني    بن    حيىي       لإلمام       اجلنيد     ابن       سؤاالت  ) ٢ (
   .   ١٦٦    ، ص             املصدر السابق  ) ٣ (
   .  ٤٨    ، ص    معني    بن    حيىي    عن        الطرباين      مرثد    بن      هاشم       تاريخ  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

متيز ابن الدارمي يف سؤاالته البن معني عن  :سؤاالت الدارمي البن معين: ً      رابعا

أن الدارمي حيكم على بعض الرواة مما : باقي السائلني البن معني بعدة أمور، من أمهها

 ما - أ :سأل عنه ابن معني أو مسع فيه كالم ابن معني، وله يف ذلك حاالت، منها

 مروان بن يزيد: يقول يحيى سمعت«: كما في قوله:  ابن معنييوافق به حكم

 قريب ضعيف، وهو مروان، بن يزيد أدركت وقد: عثمان  قال.كذاب الخالل،

: قلت«: كما في قوله:  ما يعارض به حكم ابن معني- ب؛ )١(»يحيى قال مما

 فالزنجي؟: له قلت. ثقة: فقال فالقداح؟: قلت. ثقة: فقال األحول؟ فسليمان

 في بذاك ليسا: والقداح الزنجي في يقال: الدارمي عثمان قال.ثقة: قالف

عثمان  قال«: كما في قوله:  ما مل حيكم عليه ابن معني-ج؛ )٢(»الحديث

  .)٣(»حديث صاحب ثقة، الجرجسي، ربه الحمصي عبد بن ويزيد: الدارمي

ألمحد متيز أبو داود يف سؤاالته :  داود ألحمد بن حنبلسؤاالت أبي: ً      خامسا

 ذكر فيه سؤاله ألمحد عن بعض - ١ :عن باقي السائلني ألمحد بعدة أمور، من أمهها

 بن علي عنها روى محمد الذي أم: ألحمد قلت«: كما في قول أبي داود: النساء

حييل السائل  اهتمامه ببيان أن من منهج أمحد أنه - ٢؛ )٤(»عمته أراه هذا: قال زيد؟

 بن عتاب: ألحمد قلت«: كما في قول أبي داود: على من هو أعلم حبال الراوي

 حدثه الخطابي أن ذاك: )٥(الحسين قال، حديثه عن كف الرحمن عبد كان بشير،

  قلت. أحمد سماه فالن وعن ً       منكرا، حديثا الملك عبد عن روى بأحاديث، عنه

                                                        
   .   ٢٠٤    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ١ (
   .   ١١٣    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ٢٠٤    ، ص          نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٦٤    ، ص     حنبل    بن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت  ) ٤ (
   .                       راوي السؤاالت عن أيب داود  ) ٥ (



       
  

 

 
  ٦٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

:  قال.نعم:  قلت.- النفيلي يعني-  عنه يحدث جعفر أبو: قال تراه؟ كيف: ألحمد

  .)١(»به أعلم فرجع أبو

متيز صاحل يف سؤاالته ألمحد عن باقي السائلني : سؤاالت صالح ألبيه: ً      سادسا

خلو تدوينه من صيغ السؤاالت، فلم تقف الدراسة فيها : ألمحد بعدة أمور، من أمهها

على أي سؤال وجه صاحل ألبيه، وإمنا هي مساعات حدثه �ا أبيه عن بعض مشاخيه، 

  .ومل تكن من السؤاالت

متيز عبد اهللا بني بكري يف  :سؤاالت عبد اهللا بن بكير للدارقطني: ً      سابعا

اختصاص  -١: سؤاالته للدارقطين عن باقي السائلني للدارقطين بعدة أمور، من أمهها

ع له من مساعات ألقوال الدارقطين؛ تدوينه بذكر السؤاالت فقط، ومل يتطرق فيه ملا وق

، وبإخراج أراء الدارقطين  والتلخيصتدوين بالدقةاتسم منهج ابن بكري يف هذا ال -٢

يف الرواة جمردة دون أي إضافات منه، فجاء التدوين عبارة عن السؤال واجلواب وفقط، 

ومن مظاهر دقة ابن بكري يف تدوينه هذا بعض األمور اليت تلمحتها الدراسة يف 

الرجال وأحواهلم؛ ل بالسؤاالت حول  اختصاص القسم األو- أ: استقراءها هلذا التدوين

ني الرواة ومن منهم أثبت يف  اختصاص القسم الثاين بالسؤاالت حول املفاضلة ب- ب

 اختصاص هذا التدوين بالسؤاالت احلديثية فقط، وعدم تضمينه مساعاته - جشيخه؛ 

لتدوين على إجابات  اختصاص هذا ا- داألقوال اليت مل تكن من السؤاالت؛ من 

ص هذا التدوين جبزء من القضايا احلديثية وعدم تطرقه ألي  اختصا-هـالدارقطين فقط؛ 

  .من فروع العلوم األخرى

  

                                                        
   .   ١١٠    ، ص     حنبل    بن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت  ) ١ (



       
  

 

 
  ٦٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

كالم بعض في طريقة عرضهم لتميز بعض السائلين : السمة الرابعة

   اآلخرين المقرون أقوالهم بكالم األئمة المجيبيناألئمة 

  : ويتضح ذلك في العرض التالي

الدوري يف منهجه يف عرض األقوال اليت متيز  :سؤاالت الدوري البن معين: ً    أوال

ذكرها عن غري ابن معني بأنه ذكرها ليستدل �ا على صحة ما أجاب به ابن معني، 

ليدلل : ً                                           أن يذكر كالم غري ابن معني مقرونا بكالم ابن معني :األولى: طريقتينعلى 

 خيثمة وأبا معني، بن حيىي مسعت«: على عدم تفرد ابن معني مبا قاله، كما يف قوله

أن بذكر دليل من  :الثانية؛ )١(»كذابا وكان اخللد، عند ينزل صبيح كان: يقوالن

 معني بن حيىي مسعت«: يف قولهكما : مساعاته يدلل به على ما أجاب به ابن معني

 الدهن: الرطاء حيىي  قال.الرطاء يدهنون  اهللا رسول أصحاب كان: يقول

: عمر قال: قال الثقفي، اهللا عبد بن سفيان: يقول حيىي مسعت«: مث قال؛ )٢(»الكثري

 صاحب هو هذا وسفيان: حيىي  قال.يده على الراعي �ا جاء وإن بالشاة، احتسبوا

 حدثنا«: مث استشهد ملا ذكره بقوله، )٣(»اخلطاب بن لعمر عمل ولكنه ، النيب

 أن«: أنس عن الرقاشي يزيد عن صبيح بن الربيع عن الثوري سفيان حدثنا قال قبيصة

 هذا نسمع مل: العباس  قال.»باملاء حليته ويسرح رأسه دهن يكثر كان  النيب

 دكني، بن الفضل نعيم أبو حدثنا«: مث قال؛ قبيصة غري إنسان من الدنيا يف احلديث

 النيب كان«: قال مالك، بن أنس عن الرقاشي، يزيد عن صبيح، بن الربيع حدثنا: قال

 فهذا تعقيب من الدوري ؛ )٤(»زيات كأنه إزاره شييتحا ينظر إىل حىت التقنع يكثر

                                                        
   .   ١٣٣  /  ٢        الدوري       رواية     معني    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ  ) ١ (
   .  ٨٣  /  ١      ملصدر     نفس ا  ) ٢ (
   .  ٨٣  /  ١   (         نفس املصدر  ) ٣ (
  .  ٨٣  /  ١   (         نفس املصدر  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 يستدل فيه على صحة - رضي اهللا عنهم–على ما ذكره ابن معني من فعل الصحابة 

  .قول ابن معني بفعل النيب 

عن تميز الدارمي في عرضه لألقوال : سؤاالت الدارمي البن معين: ً      ثانيا

: وكان له يف ذلك حاالت ،غير ابن معين، في تنوع طريقة عرضه واستشهاده بها

كما : موضع االستشهاد واالستئناس لكالم ابن معنييف أن يذكرها  :الحالة األولى

 يقع أين: له  قلت.ثقة: فقال الزهري؟ يف حاله ما األوزاعي عن وسألته«: قال الدارمي

 األوزاعي روى ما أقل ما ثقة، واألوزاعي الزهري، عن أسند يونس: فقال يونس؟ من

 يف نقدم ال حنن: يقول صاحل بن أمحد مسعت: مث قال عثمان الدارمي، زهريال عن

 فوجدت الزهري، عن يونس أحاديث مسعت: أمحد قال، ً     أحدا يونس على الزهري

 نزل أيلة قدم إذا الزهري وكان: أمحد قال، ً      مرارا الزهري من مسعه رمبا الواحد احلديث

موضع يف أن يذكرها  :الحالة الثانية؛ )١(»يونس زامله املدينة إىل سار وإذا يونس، على

 بكر أيب عن سألته«: كما قال الدارمي: التعقب واملعارضة البن معني فيما ذهب إليه

 أبو كان: يقول يونس بن أمحد مسعت: الدارمي مث قال عثمان؛ ثقة: فقال النهشلي؟

 يقدر، وال للصالة يثب مات حني مرضه يف وكان ً      مغفال، ً     صاحلا ً     شيخا النهشلي، بكر

الحالة ؛ )٢(»صحيفيت طي أبادر: فيقول ضعيف، أنت عذر، يف إنك: له فيقال

كما : موضع بيان ما مل يعرفه ابن معني من األمر املسئول عنهيف أن يذكرها  :الثالثة

: مث قال الدارمي؛ بشيء ليس: فقال العاتكة؟ أيب بن فعثمان: له قلت«: قال الدارمي

 كان: ويقول عليه، ويثين الصدق، إىل العاتكة أيب بن عثمان ينسب ً      دحيما مسعت

   .)٣(»دمشق أهل معلم

                                                        
   .  ٤٧    ، ص    معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ١ (
  .   ٢٠٨    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
   .   ١٥٦  ،    ١٥٥   ، ص   معني    بن    حيىي       زكريا    أيب    عن         الدارمي      سعيد    بن       عثمان       تاريخ  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٦٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

يف عرضه بن أمحد  دقة عبد اهللا تظهر :سؤاالت عبد اهللا بن أحمد ألبيه: ً      ثالثا

الحالة : غري أبيه عن غريه بطريقة منهجية متميزة تظهر يف احلاالت اآلتيةألقوال 

ل عنه أباه، وجيمع ما بني اإلجابتني يف سياق أنه كان يسأل غري أبيه فيما سأ :األولى

 أيب اسم ما مالك أيب عن والسدي حصني: أليب قلت«: كما يف قول عبد اهللا: واحد

 غزوان امسه قال هذا؟ مالك أيب اسم عن معني بن حيىي سألت. أدري ال: مالك؟ قال

د مما وقع له أنه كان يتعقب إجابة غري أمحد بكالم أمح :الحالة الثانية؛ )١(»الغفاري

 أنه يذكر ما - ١: مساعه أو روايته، وقد تعدد منهجه يف عرضه هذا، وبيانه كما يلي

 عتاب عن حيىي سألت«: كما يف قول عبد اهللا: ً                                 مسعه من أبيه معقبا به على كالم غريه

 معتمر كان: يقول حيىي مسعتحكيم،  بن �ز عن حدث بأس، به ليس فقال املثىن بن

 الكرب من بعمامة وسطه يشد كبريا شيخا وكان اجلمعة يوم انك إذا سليمان بن

 نعم: قال مجة؟ ملعتمر رأيت: له قلتفيصلي،  اجلامع املسجد إىل ويروح والضعف،

 عن إال حيدث أال فحلف معتمرا يوما أضجروا يقول النرسي عباسا مسعت صغرية مجة

 كان: يقول أيب تمسعالرزاق،  وعبد املبارك وابن عيينة ابن عن فحدث حي، رجل

 مث ناس إليه اجتمع ختمته يوم كان فإذا القرآن مجعة كل خيتم وكان مجة له معتمر

كما يف :  أنه يذكر سؤاله ألبيه عقب كالم غريه- ٢، )٢(»اخلتمة من فرغ إذا يدعو

. هانئ بن اهللا عبد امسه فقال الزعراء أيب عن كهيل بن سلمة ليحىي قلت«: قوله

ً                                       أنه يذكر كالم أبيه معقبا به على جواب - ٣، )٣(»هانئ بن اهللا عبد: فقال أيب سألت
 به ليس فقال اهللا عبيد بن معقل عن حيىي سألت«: كما يف قول عبد اهللا: من سأله

 احلديث ضعيف فقال القطان عمران عن حيىي سألت«: وقوله، )٤(»ثقة أيب قال بأس

                                                        
  .   ٣٨٨  /  ١    اهللا     عبد   ه   ابن       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
  .  ٢٠  /  ٣           نفس املصدر  ) ٢ (
   .  ٢٠  /  ٣           نفس املصدر  ) ٣ (
   .  ٢٥  /  ٣           نفس املصدر  ) ٤ (



       
  

 

 
  ٦٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

، )١(»احلديث صاحل يكون أن أرجو: أيب قالالعوام،  أبو داور بن عمران هو قال مث

 قاال معني بن وحيىي أيب حدثين«: كما يف قوله:  أو يقرن مساعه ألبيه بسماع غريه-٤

 بضع بن وهو وقتل عشرة ست بن وهو الزبري أسلم قال هشام عن أسامة أبو حدثنا

  .)٢(»وستني

متيز الربذعي عن غريه من السائلني يف  :سؤاالت البرذعي ألبي زرعة: ً      رابعا

جيمع بني سؤال أيب زرعة وسؤال غريه يف سياق رضه ألقوال غري أيب زرعة أنه كان ع

: كما يف قوله: جيمع بينهما يف السؤال :الحالة األولى: وله يف ذلك حاالتواحد، 

َ       زرعة أبا سألت« َّ      حممد بن صاحل واقد أيب عن حامت وأبا ، ُْ : فقاال ؟زائدة بن َُ

: كما يف قوله: بع سؤال أيب زرعة بسؤال غريهأن يت :الحالة الثانية؛ )٣(»ضعيف

 وكان - عنه حامت أبا وسألت، احلديث ضعيف: َ    قال؟املكي علقمة موىل محيد: ُ    قلت«

 :الحالة الثالثة؛ )٤(» النيب عن ، هريرة أيب عن ، عطاء لزم قد إنه: قال؟- ً      حاضرا

أي أيب – وسألتهما«: كما يف قوله: يفصل بدقة بني ما سأله أليب زرعة وما سأله لغريه

َ       زرعة أليب ُ    قلت، فضعفاه األزرق، إمساعيل  عن-زرعة وأيب حامت  ، دينار علي بين جد: ُْ

 احلديثني؟ هذين غري فيسند: ُ    قلت، نعم: َ    قال؟األزرق إمساعيل هو احلنفية، ابن عن

  .)٥(»ً     أيضا الطائر يف: هذا وغري الطائر، َ      أنس يف عن نعم: َ    قال

متيز السهمي يف منهجه يف عرض  : للدارقطنيسؤاالت السهمي: ً      خامسا

األقوال اليت ذكرها عن غري الدارقطين بأنه ذكرها ليستدل �ا على صحة ما أجاب به 

 حممد بن حممد عن احلافظ عمر بن علي احلسن أبا سألت«: كما يف قوله: رقطيناالد

                                                        
   .  ٢٥  /  ٣    اهللا     عبد      ابنه       رواية     ألمحد        الرجال        ومعرفة       العلل  ) ١ (
   .   ٥٩٣  /  ٢           نفس املصدر  ) ٢ (
  .   ١٦٩    ، ص       الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ٣ (
   .   ١٠٢    ، ص          نفس املصدر  ) ٤ (
   .   ١٦٩    ، ص          نفس املصدر  ) ٥ (



       
  

 

 
  ٦٢٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 بن محزة قال، حكاية حنزابة بن الفضل أيب الوزير عن فحكى الباغندي؟ سليمان بن

 الباغندي عن الفضل، بن جعفر الفضل أبا الوزير وسألت مصر، دخلت مث: يوسف

 الباغندي حلقت: الوزير يل فقالالدارقطين،  من مسعت كنت ما له وحكيت هذا؟

 للوزير وكان شيئا، منه مسعت أكن ومل سنني، مخس ابن وأنا سليمان بن حممد بن حممد

 أبو لليزيدي قال واألخرى له، ويقرأ يوما جييئه للباغندي إحدامها حجرتان، املاضي

 بكر أيب كتب يل يقرأ احلجرة يف الباغندي مع يوما كنت: يقول أيب مسعت: الفضل

 بكر أيب حديث من جزء إىل يدي فمددت الطهارة، إىل الباغندي فقام شيبة، أيب بن

 ورأي غندي،البا فرجع حمكوك، والباقي مربع، مكتوب ظهره على فإذا شيبة، أيب بن

 له، أفطن ومل ذلك، فغري مربع، هذا أيش: فقال وسألته؟وجهه،  فتغري يدي، يف اجلزء

 بن حملمد الكتاب فإذا عنه؟ سألت مث احلديث، كتبه يف دخلت كنت ما أول ألين

 فربد مربع، وبقي إبراهيم، بن حممد فحك شيبة، أيب بن بكر أيب من مسع مربع، إبراهيم

  .)١(»شيئا عنه أخرج ومل قليب، على

  : تميز بعض السائلين عن غيرهم بإطالق: السمة الخامسة

متيزت بعض كتب السؤاالت عن غريها يف عرضها لبعض املسائل اليت مل تشارك 

  : فيها وانفردت �ا حىت أصبحت مسة بارزة هلا، ومن هذه الكتب

عن داود أليب آلجري يف سؤاالته متيز فيه ا :سؤاالت اآلجري ألبي داود: ً    أوال

ً                        اهتم اهتماما بالغا، بأنهباقي السائلني   يف إجاباته اعتمادهبيان أن من منهج أيب داود بً

، وهذه قد تقع يف غري سؤاالت اآلجري أليب على سؤاالته هو ملشاخيه ومساعا�م منهم

داود، ولكن هلا يف أيب داود شبه اختصاص، وذلك لكثرة اعتماد أيب داود يف إجاباته 

قال  :النموذج األول: ته لألئمة النقاد، ويتبني ذلك فيما يلي من مناذجعلى سؤاال

                                                        
   .  ٩٣     ص ،      الرازي      زرعة    أليب        الربذعي       سؤاالت  ) ١ (



       
  

 

 
  ٦٣٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

: فقال، هريرة أيب عن أبيه، عن اهللا، عبيد بن حيىي عن داود، أبو سئل«: اآلجري

 ال وأبوه مناكري، أحاديثه: فقال اهللا؟ عبيد بن حيىي ترك مل: حنبل بن أمحد سألت

 بن حيىي القطان سعيد بن حيىي ترك: يقول معني بن حيىي مسعت: داود أبو قال، يعرف

 داود أبا ومسعت«: اآلجريقال  :النموذج الثاني؛ )١(»لذلك أهال وكان اهللا، عبيد

 أخو ربيعة بن نوح حدثنا: يقول وكيعا مسعت: يقول حنبل بن أمحد مسعت: يقول

  .)٢(»ويعجب يتبسم يكلم داود أبو  وجعل.أبان بن احلكم

  

من خالل االستقراء ملا دونه ابن  : شيبة البن المدينيسؤاالت ابن أبيً       ثانيا 

عن  ابن أيب شيبة متيز فيهن هذا التدوين أتبني » سؤاالته البن املديين«أيب شيبة من 

ً                                                        عن غري ابن املديين إال قوال واحدا نقله عن أبيه، هو قال ابن غريه يف أنه مل ينقل فيه  ً

 إىل فجئنا حازم، أيب بن العزيز عبد من السماع أردت: يقول أيب مسعت«: أيب شيبة

 فلم عنها �يناه أحاديث أبيه عن روى قد: فقال عنه؟ فسألناه دكانه، يف وهو حامت

التعقيب على كالم ابن املديين يف : ومناسبة ذكره له، )٣(»عنه نكتب فلم: قال. ينته

 كان: لفقا حازم؟ أيب ابن وذكر عليا، مسعت«: عبد العزيز بن أيب حازم، فقد قال

فذكر كالم أبيه للتأكيد ؛ »أبيه عن �ا حدث أحاديث يف عليه يطعن إمساعيل بن حامت

ومل تقف الدراسة على غري هذا القول لغري ابن  كالم ابن املديين يف هذا الراوي، على

املديين، وهذا مما متيزت به سؤاالت ابن أيب شيبة فقد خصها بسؤاالت ابن املديين 

  .ا سؤاالت غريهفقط، ومل يضم إليه

                                                        
   .  ٧٤    ، ص         السجستاين      داود    أيب       لإلمام       اآلجري      عبيد    أيب       سؤاالت  ) ١ (
   .  ٨٢    ، ص          نفس املصدر  ) ٢ (
   .  ٥١    ، ص      املديين    بن      لعلي      شيبة    أيب    بن       عثمان    بن     حممد       سؤاالت  ) ٣ (



       
  

 

 
  ٦٣١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

 مع عرض أهم يبنيوبذلك حاول البحث عرض أهم املالمح املنهجية للسائلني وا�

ً                                                                      املالمح املتفق عليها بني كتب املصنفات مجيعا؛ باإلضافة إىل رصد ما متيزت به بعض 

  .كتب السؤاالت عن غريها

  

ا وا  
  

  



       
  

 

 
  ٦٣٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

   وأهم النتائج والتوصياتاخلامتة

: يلة من وسائل تلقي احلديث وعلومه، وهي ما أطلق عليهاوسالبحث تناول 

ً                                         حث لتعريفها تعريفا عاما شامال ملوضوعا�ا عرض البحيث ؛ »السؤاالت احلديثية« ً ً

، كما نبه على »السؤاالت احلديثية« على التتبع التطبيقي واستقراء مصنفات ً      بناءا

قيقا�م، وتتبع البحث قصور كثري من تعريفات احملققني اليت جاءت يف مقدمات حت

 يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، ويف عصر »السؤاالت احلديثية«وتطور شأة ن

حيث أصل القرآن الكرمي  بعدهم إىل عصر التصنيف وازدهاره؛ الصحابة والتابعني ومن

 عن عدالة الرواة وضبطهم »السؤال احلديثي«ضرورة التثبت من الرواة، وأوضح أمهية 

ري مرويا�م، مما اعتمد عليه علماء احلديث يف تقرير قواعد وعلوم احلديث وتأصيل وحت

لغراء، واليت مقام السنة وأصول الشريعة اجرح الرواة وتعديلهم، وضرورته الشرعية حلفظ 

 من »السؤال احلديثي«واتسم منهج القرآن باحلث الضمين على أصلها القرآن بوضوح، 

 من حال الراوي، منظومة تقعيد علوم اجلرح والتعديل تبنيالتثبت والخالل احلث على 

  .بصفة عامة

 عليه البحث مرحلة التقعيد والتأصيل للسؤال احلديثي، وهي مرحلة وهذا ما أطلق

 »السؤال احلديثي«النشأة الشفهية ذات السمة الواضحة، وهي احلث الضمين على 

ً                مباشرة تفصيال  أكثر، وكانتكما أصلت السنة النبوية للسؤال احلديثيبصفة عامة، 

ً                                                                            من القرآن الكرمي الذي اكتفى باإلشارة الضمنية، خالفا ملا تضمنته السنة من السؤال 

واتسعت منهجية  مبعناه العام، »السؤال احلديثي«عن حال الراوي واملروي مع تقعيد 

ً                              ، وأصبح منهجا وسلوكا عاما ل»السؤال احلديثي« اعتمدوا على نالصحابة الذي لوصول ًً

عند الصحابة  »السؤال احلديثي«وقد اشتمل ، »السؤال احلديثي«لصحة املرويات عن 

ويؤكد طرق التحمل واألداء والتثبت منها، على التثبت من الراوي ومن املروي مع إيراد 

عام وسلوك مبنهج  »السؤاالت احلديثية«البحث أن عصر الصحابة هو عصر نشأة 

إحسان على هذه املنهجية إىل عصر ازدهار تدوين مطرد، واستمر التابعون هلم ب



       
  

 

 
  ٦٣٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

لسؤاالت اجة يف عصر التابعني وتابعيهم ل مع ازدياد احل»السؤاالت احلديثية«مصنفات 

  . لكثرة الفنت وظهور الوضع وانتشار الوضاعني،احلديثية

 »السؤاالت احلديثية«وعرض البحث يف مبحثه الثاين ألنواع املصنفات يف 

فقسم البحث  احلديثية بفروع العلوم املختلفة؛ السؤاالتتها وعالقة وموضوعا�ا وأمهي

 إىل عدة أنواع يندرج حتت كل نوع أقسام خمتلفة »السؤاالت احلديثية«مصنفات 

 يف »السؤاالت احلديثية«مصنفات أفردت  :فكان النوع األول: باعتبارات متعددة

 متعددة كاعتبار املطبوع مصنفات مستقلة، وقسم الباحث هذا النوع حبسب اعتبارات

مصنفات مجعت  :أما النوع الثانياعتبار املسمى، وباعتبار احملتوى؛ وغري املطبوع، وب

 :والنوع الثالث يف مصنف واحد؛ »السؤاالت احلديثية«بني ماد�ا املستقلة وبني 

وعرض البحث علمية اليت احتو�ا كتب السؤاالت، مصنفات اعتمدت على املادة ال

 باملفهوم العام، الذي حيتوي على علوم »السؤاالت احلديثية« املصنفات يف ملوضوعات

كما عرض البحث ألمهية  تقتصر على جرح الرواة وتعديلهم، احلديث املتعددة، واليت مل

 وعالقة املصنفات احلديثية بفروع العلوم املختلفة »السؤاالت احلديثية«املصنفات يف 

 الطبية، أخالق حىت يف اآلراءسري وتواريخ وتربية و ووقراءات وتفسري من فقه وعقيدة

 بعلوم احلديث بصفة »السؤاالت احلديثية«إىل جانب عالقة وحتديد األماكن، وغريها، 

وينتهي البحث بعرض مناهج ، »السؤاالت احلديثية«خاصة، مما يثبت مشولية تعريف 

يها بني مصنفات ، وأهم املالمح املتفق علالسائلني وأهم مالمح مناهج ا�يبني

 ُّ         ومل خيل كلبعض كتب السؤاالت عن بعضها البعض، السؤاالت كلها، وما متيزت به 

 ِّ                            تدلل على استقراء البحث كل تطبيقية مناذج تفصيليةِ         من ذكرٍ         ومسألةٍ        ومطلبٍ     مبحث

  .السؤاالت احلديثية، واهللا املستعان، واحلمد هللا رب العاملني«مصادر 



       
  

 

 
  ٦٣٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

   :جــم النتائــأه

خالل ما سبق نظهر مجموعة من نتائج هذا االستقراء في هذا البحث، ومن 

   : وهي كما يلي

مصطلح خاص بالسؤاالت احلديثية،  »السؤاالت احلديثية«أن مصطلح  -١

الت فن موجود يف أغلب فروع العلوم املختلفة، منها العقيدة والفقه وغريمها، افالسؤ

، »السؤاالت«القضايا احلديثية بـ ولكن غلب على تسمية السؤاالت اليت اختصت ب

  .»املسائل« اختصت بفروع العلوم األخرى بـ اليتالتاوالسؤ

 على علم اجلرح والتعديل، بل مشلت فروع علوم  »السؤاالت احلديثية« مل تقتصر -٢

من سؤاالت عن املتون وعللها ومعرفة املشكل من ألفاظها، احلديث املختلفة 
 

                                                  
ُ

ً                                                 ا السؤاالت عن الرجال ومعرفة أحواهلم جرحا وتعديال، واملستغرب من معانيها، وكذ ً
بالتمييز بني الرواة والتفرقة بني املتفق واملفرتق،  »السؤاالت احلديثية«كما اهتمت 

اة وغري ذلك من القضايا احلديثية اليت وت الراواملؤتلف واملختلف، ومعرفة مساع

  .؟»السؤاالت احلديثية«تناولتها موضوعات املصنفات يف 

السائل من اإلمام  يتلقاه ٍ             تلقي أو تلقنيمقتصرة على  »السؤاالت احلديثية« مل تكن-٣

الناقد، فللسائلني مكانتهم العلمية، فقد أبرزت الدراسة بعض جوانب هذه املكانة 

العلمية لدى السائلني، وأن تدوينهم إلجابات وأقوال األئمة النقاد، اشتمل على 

  .م بل وخمالفتهم لبعض إجابات وأقوال األئمة النقاداجتهادات السائلني وانتقادا�

  .بني علوم احلديث النظرية والتطبيقية »السؤاالت احلديثية«املصنفات يف مجعت  -٤

ً                             تصورا عن أساليب التعليم عند  »السؤاالت احلديثية«املصنفات يف  أعطت -٥
 ذلك مما بينته وغري)  السؤال-  التعقيب-  املناقشة- احلوار(حملدثني، واليت منها ا

  .الدراسة فيما سبق من مباحث



       
  

 

 
  ٦٣٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

أن عامة املصنفات يف علوم احلديث اعتمدت يف ماد�ا العلمية على املصنفات  -٦

  .»السؤاالت احلديثية«يف 

  : من خالل ما سبق يوصي البحث بما يلي  : توصيات الدراسة

بات العامة، كتاليت ما زالت حبيسة امل »السؤاالت احلديثية«ضرورة طباعة كتب  -١

 بالغة األمهية يف ضبط أقوال األئمة، والوقوف على صحيح أقواهلم، ملا هلا من إفادة

ن خاصة وأن هذه املخطوطات معلوم أماكنها، وقد يسر اهللا لنا ما مل ييسر لغرينا م

  .ة تساعد يف هذه األموراألئمة السابقني من وسائل حديث

جد فيما دونه من سؤاالته لإلمام، وإمنا نقلت  أمهية تتبع سؤاالت الراوي اليت مل تو-٢

  .إلينا بواسطة يف كتب التواريخ والرجال والعلل

ال�م يف تصنيف مستقل، مث ترتيبها ا أمهية تتبع سؤاالت الرواة الذين مل تدون سؤ-٣

  .ودراستها دراسة مستوفاة

  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

ً                                وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراحمد وأصلي وأسلم على سيدنا م ً  

ورضي اهللا عن صحابة النبي صلى اهللا عليه وسلم ومشايخنا وعلمائنا 

  ومن لهم حقوق علينا



       
  

 

 
  ٦٣٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  املصادر واملراجعأهم 

  

  :                                 فريــــد األنــــصاري، منــــشورات الفرقــــان، ط :                               أجبــــديات البحــــث يف العلــــوم الــــشرعية د - ١

   . م    ١٩٩٧    هـ،     ١٤١٧                              األوىل، الدار البيضاء ذو القعدة 

   .       اإلسالمية        اجلامعة   ،     اهلامشي      سعدي   ،       النبوية       السنة   يف        وجهوده      زرعة     أبو - ٢

          الـسيد أمحـد   :       ، حتقيـق           القاضـي عيـاض                                          اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد الـسماع  - ٣

  -   هـــــ     ١٣٧٩      األوىل،   :  ط  ،     تــــونس  ،           القــــاهرة -               املكتبــــة العتيقــــة    ،         دار الــــرتاث  ،    صــــقر

   . م    ١٩٧٠

  ،             أمحــد حممــد شــاكر  :  ق يــ ق          ابــن كثــري، حت    يث   احلــد      علــوم        اختــصار    إىل       احلثيــث        الباعــث - ٤

   .       الثانية  :    ، ط       لبنان–                        دار الكتب العلمية، بريوت   :       الناشر

   .          دار اهلداية  ،               جمموعة من احملققني  :  ق ي ق          الزبيدي، حت           تاج العروس  - ٥

       البحــث      مركــز      ســيف،     نــور     حممــد     أمحــد  .  د  :     حتقيــق  )       الــدوري       روايــة   (   معــني     ابــن       تــاريخ - ٦

    ،     ١٩٧٩  –      ١٣٩٩       األوىل،  :          املكرمة، ط     مكة  -        اإلسالمي       الرتاث        وإحياء        العلمي

        املــأمون          حــسن، دار    بــن     أمحــد    بــن    اهللا     عبــد  :             الــدوري، حتقيــق       روايــة     معــني     ابــن       تــاريخ - ٧

     .  هـ      ١٤٠٠   سنة      األوىل  :                                            بريوت، ودار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط       للرتاث

ـــة-     معـــني     ابـــن       تـــاريخ - ٨ ـــدارمي       عثمـــان       رواي           ســـيف، دار     نـــور     حممـــد     أمحـــد  :       ، حتقيـــق-       ال

   .    دمشق  –       للرتاث        املأمون

    نـصر   :     حتقيـق  »                                                        تاريخ أيب سعيد هاشم بن مرثد الطرباين عن أيب زكريـا حيـىي بـن معـني - ٩

    .            حممد الفريايب

      األوىل،   :  ط        بــريوت، –                   دار الغــرب اإلســالمي                اخلطيــب البغــدادي،             تــاريخ بغــداد،  -   ١٠

   . م    ٢٠٠٢  -   هـ     ١٤٢٢

       لطباعـــة            دار الفكـــر ل   ،                       عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي  :       ، حتقيـــق                     تـــاريخ دمـــشق ابـــن عـــساكر  -   ١١

   . م    ١٩٩٥  -      هـ     ١٤١٥  :    ، ط               والنشر والتوزيع



       
  

 

 
  ٦٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

     عمــر     أبــو  :          معــني، حتقيــق    بــن    حيــىي       زكريــا    أيب    عــن         الــدارمي      ســعيد    بــن       عثمــان       تــاريخ -   ١٢

    .        القاهرة  –        والنشر         للطباعة        احلديثة                 األزهري، الفاروق     علي    بن     حممد

     علـي    بـن     حممـد     عمـر       أبـو :            الدوري، حتقيق            معني، رواية    بن    حيىي    عن        والعلل         التاريخ -   ١٣

  -    هــــــــ      ١٤٣٤       األوىل،  :          والنـــــــشر، ط         للطباعـــــــة        احلديثـــــــة         الفـــــــاروق         ري، دار    األزهـــــــ

٢٠١٣     .    

      شــكور     حممــد  :              ابــن حجــر، حتقيــق         املنثــورة         واألجــزاء         املــشهورة       الكتــب        أســانيد      جتريـد -   ١٤

   . م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨       األوىل،  :        بريوت، ط  –         الرسالة                املياديين، مؤسسة

ـــــذهيب،             تـــــذكرة احلفـــــاظ  -   ١٥ ـــــريوت       ال ـــــة ب ـــــب العلمي ـــــان-                      دار الكت       األوىل،   :  ة     الطبعـــــ  ،      لبن

   . م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩

              عبــد العزيــز بــن   .                                                      التــصنيف يف الــسنة النبويــة وعلومهــا يف القــرن اخلــامس اهلجــري د -   ١٦

   .                                                             عبد اهللا اهلليل، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

    دار   ،                                         ضـــبطه وصــححه مجاعـــة مــن العلمـــاء بإشــراف الناشـــر        اجلرجــاين،           التعريفــات  -   ١٧

   م    ١٩٨٣-   هـ     ١٤٠٣     األوىل   :  ط  ،      لبنان–                    الكتب العلمية بريوت

       منـصور     أبـو       حممـود،    بـن     حممـد    بـن     حممـد    ،  )     الـسنة     أهل        تأويالت   (        املاتريدي     فسري ت -   ١٨

         العلميـة       الكتـب           ط دار-       باسلوم      جمدي  .  د         ، حتقيق  )  هـ   ٣٣٣  :      املتوىف   (        املاتريدي

   )   ١٢١ / ٨  (   م       ٢٠٠٥  -    هـ      ١٤٢٦       األوىل،  -      لبنان        بريوت،  -

           دار الكتـــاب   ،               حممــد عثمــان اخلــشت  :           قيــق وتعليـــق  وحت        النــووي،          والتيــسري         التقريــب -   ١٩

   . م    ١٩٨٥  -     هـ     ١٤٠٥      األوىل،   :       الطبعة  ،            العريب، بريوت

              عبــد الــرمحن حممــد   :              للعراقــي، حتقيــق       الــصالح     ابــن       مقدمــة     شــرح         واإليــضاح         التقييــد -   ٢٠

  . م    ١٩٦٩ /  هـ    ١٣٨٩      األوىل،   :    ، ط                             املكتبة السلفية باملدينة املنورة  ،      عثمان

      اهلنـــد،            النظاميـــة،        املعـــارف       دائــرة         ، مطبعـــة               ابـــن حجــر العـــسقالين         التهـــذيب      �ــذيب -   ٢١

   .  هـ    ١٣٢٦       األوىل،   ط  :  ط

              مؤسـسة الرسـالة   ،                بشار عـواد معـروف  .  د       ، حتقيق                          �ذيب الكمال يف أمساء الرجال -   ٢٢

   . م    ١٩٨٠  –      ١٤٠٠      األوىل،   :    ، ط      بريوت–



       
  

 

 
  ٦٣٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  –                      دار إحيــاء الــرتاث العــريب   ،             حممــد عــوض مرعــب  :              اهلــروي، حتقيــق          �ــذيب اللغــة -   ٢٣

   . م    ٢٠٠١        ط األوىل  ،     بريوت

                             وزارة املعــــارف للحكومــــة العاليــــة   :           طبــــع بإعانــــة  ،  )   ٤٥٤  /  ٨ (               لثقــــات ابــــن حبــــان  ا -   ٢٤

                                 الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير   :          حتت مراقبة  ،       اهلندية

                  حبيـدر آبـاد الـدكن -                           جملس دائرة املعارف العثمانيـة   ،                         اجلرح والتعديل ابن أيب حامت -   ٢٥

  . م      ١٩٥٢     هـ     ١٢٧١      األوىل،   :    ، ط      بريوت–                      دار إحياء الرتاث العريب   ،       اهلند–

       مـسائل   يف       شـيوخه    عـن      شـيبة    أيب    بـن       عثمـان    بـن     حممـد      جعفـر    أيب       مـسائل     فيه     جزء -   ٢٦

  –         اإلســــالمية         البــــشائر          صـــربي، دار     حــــسن      عــــامر  :       بتحقيـــق  »         والتعــــديل      اجلـــرح   يف

   . م    ٢٠٠٤     هـ،    ١٤٢٥      األوىل،   :        بريوت، ط

  :    ، ط                                           دائـــرة املعـــارف العثمانيـــة حبيـــدر آبـــاد الـــدكن اهلنـــد  ،                       دائـــرة املعـــارف العثمانيـــة -   ٢٧

   . م    ١٩٧٣    =      ه    ١٣٩٣    وىل،   األ

  :       ، حتقيـق     الـذهيب  ،                                                   ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلـق مـن ا�هـولني وثقـات فـيهم لـني -   ٢٨

   هــ     ١٣٨٧         الثانيـة،   :    ، ط     مكـة–                    مكتبة النهـضة احلديثـة   ،                   محاد بن حممد األنصاري

     . م    ١٩٦٧  -

  –      صـيدا          العـصرية،               احلميـد، املكتبـة     عبد       الدين     حميي     حممد  :                  سنن أيب داود، حتقيق -   ٢٩

   .    بريوت

        البــــاقي،      عبــــد      فــــؤاد            شــــاكر، وحممــــد     حممــــد       أمحــــد :      وتعليــــق      حتقيــــق            ســــنن الرتمــــذي،  -   ٣٠

       مـصطفى        ومطبعـة       مكتبـة              الـشريف، شـركة       األزهر   يف       املدرس     عوض      عطوة          وإبراهيم

   . م    ١٩٧٥  -    هـ      ١٣٩٥          الثانية،  :       مصر، ط  –      احلليب       البايب

                                                                الـــــسؤال يف القـــــرآن الكـــــرمي مـــــنهج معـــــريف وتعليمـــــي، عمـــــران نـــــزال، جملـــــة املعرفـــــة  -   ٣١

             وزارة الرتبيـــــة                    جملـــــة شـــــهرية تـــــصدر عـــــن   م،     ٢٠٠٩  /  ٩ /  ٢٩    هــــــ،     ١٤٣٠  /   ١٠ /  ١٠

   .                    تعىن بالثقافة الرتبوية  ،                          يف اململكة العربية السعودية  ،         والتعليم

  ،                        أمحــد بــن عبــد الفتــاح ضــليمي                                               الــسؤال يف القــرآن الكــرمي وأثــره يف الرتبيــة والتعلــيم -   ٣٢

  -     ١١١        العــدد -    ثــون                    الــسنة الثالثــة والثال  :  ط  ،                              اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة

   . م    ٢٠٠١ /  هـ    ١٤٢١



       
  

 

 
  ٦٣٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  .    ســيف     نــور     حممــد     أمحــد  :     حتقيــق  »    معــني    بــن    حيــىي       زكريــا    أليب       اجلنيــد     ابــن       ســؤاالت -   ٣٣

    .  م    ١٩٨٨     هـ،    ١٤٠٨       األوىل،  :  ط  .       املنورة        املدينة  -       الدار       مكتبة

                                  أبـو عمــر حممــد األزهــري، مطبعــة الفــاروق   :                            سـؤاالت ابــن حمــرز ال بــن معــني حتقيــق -   ٣٤

     .      احلديثة

     جمـــدي  :       وتعليـــق                والتعـــديل، حتقيـــق      اجلـــرح   يف          للـــدارقطين      ربقـــاين  ال     بكـــر    أىب       ســؤاالت -   ٣٥

   .        والتوزيع        والنشر       للطبع        القرآن                إبراهيم، مكتبة       السيد

     عمــر     أبــو   :         معــني، حتقيــق    بــن    حيــىي       لإلمــام       اجلنيــد    بــن         إبــراهيم       إســحاق    أيب       ســؤاالت -  ٣٦

       األوىل،  :  ط  .        القـــاهرة        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة         الفـــاروق  .       األزهـــري     علـــي    بـــن     حممـــد

    .  م      ٢٠٠٧  -    هـ      ١٤٢٨

    بـن     حممـد     عمـر     أبـو  :           حنبل، حتقيـق    بن     أمحد    اهللا     عبد    أليب       األثرم     بكر    أيب       سؤاالت -   ٣٧

      ١٤٢٨       األوىل،  :           القــاهرة، ط  –        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي

    .  م    ٢٠٠٧  -  هـ

     حممــد     عمــر     أبــو  :               الــدارقطين، حتقيــق      احلــسن    أيب       لإلمــام        الربقــاين     بكــر    أيب       ســؤاالت -   ٣٨

       األوىل،  :           القـــــاهرة، ط  –        والنـــــشر         للطباعـــــة        احلديثـــــة         الفـــــاروق        األزهـــــري،      علـــــي    بــــن

     . م      ٢٠٠٦  -    هـ      ١٤٢٧

  :               وتعـديلهم، حتقيـق        الـرواة     جـرح   يف      حنبـل    بـن     أمحد       لإلمام          السجستاين      داود    أيب       سؤاالت -   ٣٩

  :           القـــاهرة، ط  –        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو

    .  م    ٢٠١٠  -     هـ      ١٤٣١       األوىل،

      زيـــاد  .  د  :               وتعـــديلهم، حتقيـــق        الـــرواة     جـــرح   يف      حنبـــل    بـــن     أمحـــد       لإلمـــام      داود    أيب       ســـؤاالت -   ٤٠

    .     هـ    ١٤١٤      األوىل،   :          املنورة، ط        املدينة  -        واحلكم        العلوم              منصور، مكتبة     حممد

     عمــر     أبــو  :       ، حتقيــق     احلــوزي     علــي    بــن     مخــيس       الكــرم     أبــا        الــسلفي      طــاهر    أيب       ســؤاالت -   ٤١

       األوىل،  :           القــاهرة، ط  -   نــشر   وال         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد

   . م      ٢٠١٠  -    هـ      ١٤٣١



       
  

 

 
  ٦٤٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  :               الـــدارقطين، حتقيـــق      احلـــسن    أيب       لإلمـــام            النيـــسابوري       احلـــاكم    اهللا     عبـــد    أيب       ســـؤاالت -   ٤٢

         القــاهرة،   –        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد     عمــر     أبــو

   . م    ٢٠٠٦  -    هـ      ١٤٢٧       األوىل،  :  ط

  :               الــدارقطين، حتقيـــق      احلــسن    أيب    ام   لإلمـــ          البغــدادي     بكــري    بـــن    اهللا     عبــد    أيب       ســؤاالت -   ٤٣

         القــاهرة،   –        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد     عمــر     أبــو

   . م    ٢٠٠٦  -  هـ      ١٤٢٧       األوىل،  :  ط

          علـي احللـيب،   :               الدارقطين، حتقيق      احلسن         وغريه أليب     بكري    بن    اهللا     عبد    أيب       سؤاالت -   ٤٤

   . م    ١٩٨٨    هـ،     ١٤٠٨  :                 دار عمار، ط األوىل

ــــا      آلجــــري ا      عبيــــد    أيب       ســــؤاالت -   ٤٥   :     حتقيــــق  ،         والتعــــديل      اجلــــرح   يف          السجــــستاين      داود     أب

        املدينـــة          اإلســـالمية،         باجلامعـــة        العلمـــي       البحـــث               العمـــري، عمـــادة      قاســـم     علـــي     حممـــد

   .        جملد واحد  ،               السعودية، األوىل         العربية        اململكة         املنورة،

     حممــد     عمــر     أبــو  :               السجــستاين، حتقيــق      داود    أيب       لإلمــام       اآلجــري      عبيــد    أيب       ســؤاالت -   ٤٦

       األوىل،  :           القـــــاهرة، ط  –        والنـــــشر         للطباعـــــة        احلديثـــــة             ري، الفـــــاروق    األزهـــــ     علـــــي    بــــن

    .  م      ٢٠١٠  -    هـ      ١٤٣١

                البـــستوي، مكتبـــة        العظـــيم     عبـــد        العلــيم     عبـــد  :           داود، حتقيـــق    أليب       اآلجـــري       ســؤاالت -   ٤٧

    هـ      ١٤١٨    سنة        األوىل، :           االستقامة، ط     دار

     أبـــو  :              الـــضعفاء، حتقيـــق       أســـامي      كتـــاب      ومعـــه        الـــرازي      زرعـــة    أليب        الربذعـــي       ســـؤاالت -  ٤٨

  :           القــاهرة، ط  –        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق     علــي    بــن    مــد حم     عمــر

   . م    ٢٠٠٩       األوىل،

     أمحــد     حممــد        الــرحيم     عبــد  :          عنــه، حتقيــق        الكرجــي       روايــة          للــدارقطين        الربقــاين       ســؤاالت -   ٤٩

   .  هـ    ١٤٠٤       األوىل،  :           باكستان، ط       الهور،  -      مجيلي      خانه              القشقري، كتب

                 رتمــذي يوســف بــن حممــد                                          ســؤاالت الرتمــذي للبخــاري حــول أحاديــث يف جــامع ال -   ٥٠

   . )  ٨٥  /  ١ (ّ              ّالدخيل النجدي 



       
  

 

 
  ٦٤١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

ِالــسلفي       احلــافظ       ســؤاالت -  ٥١ ِ      ِ   :     حتقيــق  ،  »    واســط     أهــل    مــن      مجاعــة    عــن  َ     َاحلــوزي      خلمــيس  ِ

     هــــــ،    ١٤٠٣       األوىل،  :        دمـــــشق، ط  –       الفكـــــر     دار  :      النـــــشر                الطرابيـــــشي، دار      مطـــــاع

   . م    ١٩٨٣

     عبـــد    بــن    اهللا     عبــد    بـــن      موفــق  .  د  :               للـــدارقطين، حتقيــق            النيــسابوري       احلــاكم       ســؤاالت -  ٥٢

   .    ١٩٨٤  –      ١٤٠٤       األوىل،  :          الرياض، ط  –        املعارف          ر، مكتبة     القاد

                  خالـــد بـــن عبـــد الـــرمحن   .                       ســـعد بـــن عبـــد اهللا احلميـــد ود  .                        ســـؤاالت الـــسلمي للـــدارقطين د -   ٥٣

   .    هـ    ١٤٢٧     األوىل  :   ، ط ) ٦  :  ص (       اجلريسي 

                  األزهــري ، الفــاروق     علــي    بــن     حممــد     عمــر                                ســؤاالت الــسلمي للــدارقطين، حتقيــق أيب -  ٥٤

  ،                        ســؤاالت الــسلمي للــدارقطين .  هـــ    ١٤٢٧     ســنة     رة،      بالقــاه        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة

  /  د   و       احلميـــد    اهللا     عبـــد    بـــن     ســـعد  /  د        وعنايـــة        بإشـــراف         البـــاحثني    مـــن      فريـــق  :     حتقيـــق

   .  هـ    ١٤٢٧       األوىل،  :          اجلريسي، ط       الرمحن     عبد    بن      خالد

        العلـــوم     دار            آتـــش، مكتبـــة        ســـليمان         الـــدكتور                             ســـؤاالت الـــسلمي للـــدارقطين، حتقيـــق -   ٥٥

   .  هـ ٨   ١٤٠     سنة          بالرياض،        والنشر         للطباعة

     دار              الـــسيد، مكتبـــة      فتحـــي     جمـــدي   :      وتعليـــق                             ســـؤاالت الـــسلمي للـــدارقطين، حتقيـــق -  ٥٦

   .  هـ    ١٤١٣     سنة      مصر،  -     بطنطا        للرتاث،         الصحابة

ـــدالقادر،     بـــن    اهللا     عبـــد    بـــن      موفـــق  :       ، حتقيـــق »      الـــسهمي      يوســـف    بـــن     محـــزة       ســـؤاالت -   ٥٧            عب

    بــــــن     محــــــزة       ســــــؤاالت  .     ١٩٨٤  –      ١٤٠٤       األوىل،  :          الريــــــاض، ط  –        املعــــــارف       مكتبــــــة

     علــــي    بـــن     حممــــد     عمـــر     أبــــو  :               الــــدارقطين، حتقيـــق      احلـــسن    أيب     مــــام  لإل        الـــسهمي      يوســـف

ــ      ١٤٢٧       األوىل،  :           القــــاهرة، ط  –        والنــــشر         للطباعــــة        احلديثــــة                 األزهــــري، الفــــاروق   -     هـــ

   . م      ٢٠٠٦

                                                                 سؤاالت عثمان بن طالوت  البصري لإلمـام أيب زكريـا حيـىي بـن معـني، وهـو تـاريخ  -   ٥٨

          مـــد بـــن علـــي          أبـــو عمـــر حم  :                                     هاشـــم بـــن مرثـــد الطـــربي عـــن حيـــىي بـــن معـــني حتقيـــق

  -    هـــ      ١٤٢٨       األوىل،  :  ط  .        القــاهرة  –        والنــشر         للطباعــة        احلديثــة                 األزهــري، الفــاروق

٢٠٠٧    .   
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

    اهللا     عبــد      موفــق  :           املــديين حتقيــق    بــن      لعلــي      شــيبة    أيب    بــن       عثمــان    بــن     حممــد       ســؤاالت -   ٥٩

    بـــن     حممـــد       ســـؤاالت  .     ١٤٠٤       األوىل،  :          الريـــاض، ط        املعـــارف               القـــادر، مكتبـــة     عبـــد

        األزهـري،      علـي    بـن     حممـد     عمـر     أبـو  :       ، حتقيـق     املـديين    بـن      لعلـي      شـيبة    أيب    بـن       عثمان

   . م    ٢٠٠٦       األوىل،  :           القاهرة، ط  -      والنشر         للطباعة        احلديثة         الفاروق

        الـــرواة       أحـــوال    عـــن           البغـــداديني       أســـئلة    مـــع (       الـــسجزي      علـــي    بـــن       مـــسعود       ســـؤاالت -  ٦٠

  ،  » )  هــ   ٤٠٥  :             النيـسابوري ت       احلاكم    اهللا     عبد    بن     حممد    اهللا     عبد    أيب       احلافظ       لإلمام

  –        اإلســالمي       الغــرب     دار  :      النــشر             القــادر، دار     عبــد    بــن   هللا ا     عبــد    بــن      موفــق  :     حتقيــق

   . م    ١٩٨٨     هـ،    ١٤٠٨       األوىل،  :        بريوت، ط

  :      املتـــوىف  ،           النيـــسابوري       احلـــاكم    اهللا     عبـــد    أليب        الـــسجزي     علـــي    بـــن       مـــسعود       ســـؤاالت -   ٦١

  –        والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :     احملقـــق

   . م ٦   ٢٠٠  -    هـ      ١٤٢٧       األوىل،  :           القاهرة، ط

             بإشـــراف الـــشيخ                  ، جمموعـــة مـــن احملققـــني  )   ٢٧٠ /  ١٣ (      الـــذهيب                ســـري أعـــالم النـــبالء  -   ٦٢

   . م    ١٩٨٥  /     هـ    ١٤٠٥         الثالثة،   :    ، ط             مؤسسة الرسالة  ،              شعيب األرناؤوط

                                 جمموعــة مــن احملققــني بإشــراف الــشيخ شــعيب   :            الــذهيب، حتقيــق               ســري أعــالم النــبالء  -   ٦٣

   . م    ١٩٨٥  /      هـ     ١٤٠٥          الثالثة ،    :   ، ط             مؤسسة الرسالة  ،         األرناؤوط

ـــــسيوطي  ا            طبقـــــات احلفـــــاظ  -   ٦٤ ـــــب العلميـــــة    )   ٢٦١  :  ص (       ل ـــــريوت–                  دار الكت   :    ، ط      ب

   .  هـ    ١٤٠٣      األوىل، 

   .      بريوت–           دار املعرفة   ،               حممد حامد الفقي  :     حتقيق  ،            ابن أيب يعلى              طبقات احلنابلة  -   ٦٥

   .          دار املعرفة  ،               حممد حامد الفقي  :                  ابن أيب يعلى، حتقيق              طبقات احلنابلة  -   ٦٦

    عبـــد   .                   حممـــود حممـــد الطنـــاحي د  .  د  :       ، حتقيـــق     لـــسبكي ا                     طبقـــات الـــشافعية الكـــربى  -   ٦٧

    .   هـ    ١٤١٣           الثانية،  :   ، ط                           هجر للطباعة والنشر والتوزيع      ، دار                الفتاح حممد احللو

  ،                                    د أمحـد عمـر هاشـم، د حممـد زيـنهم حممـد عـزب  :     حتقيـق         ابـن كثـري،                طبقات الـشافعيني  -   ٦٨

   . م    ١٩٩٣  -      هـ     ١٤١٣  :    ، ط                     مكتبة الثقافة الدينية
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           عبــد الغفــور   :                      الــشيخ األصــبهاين، حتقيــق  أيب                                    طبقــات احملــدثني بأصــبهان والــواردين عليهــا  -   ٦٩

  –      ١٤١٢         الثانيــــــة،   :    ، ط      بـــــريوت–              مؤســـــسة الرســــــالة   ،                    عبـــــد احلــــــق حـــــسني البلوشــــــي

١٩٩٢    ،     

                       أبـــو هـــاجر حممـــد الـــسعيد بـــن   :     حتقيـــق  )    ٣٩١ / ١ (      الـــذهيب                 العـــرب يف خـــرب مـــن غـــرب  -   ٧٠

   .      بريوت–                  دار الكتب العلمية   ،            بسيوين زغلول

  ،  »      وغــريه        املــروذي  :      روايــة-            مــد بــن حنبــل  حم    بــن              عــن اإلمــام أمحــد        الرجــال        ومعرفــة       العلــل -   ٧١

  :        اهلنــــد، ط  –        بومبــــاى          الــــسلفية،             عبــــاس، الــــدار     حممــــد    بــــن    اهللا     وصــــى         الــــدكتور  :     حتقيــــق

   م،     ٢٠٠٦    هـــ،     ١٤٢٧                            م، وعنهــا دار اإلمــام أمحــد مبــصر،       ١٩٨٨  -     هـــ      ١٤٠٨       األوىل،

        املــروذي  :       بروايــة-             حممــد بــن حنبــل     بــن              عــن اإلمــام أمحــد        الرجــال        ومعرفــة       العلــل «  :     باســم

   .                  وصي اهللا بن حممد عباس  :       حتقيق-                 بن أمحد وامليموين    وصاحل

ِاملــروذي       روايــة  -       حنبــل    بــن     أمحــد    اهللا     عبــد    أيب       لإلمــام        الرجــال        ومعرفــة       العلــل -   ٧٢ ُّ
َ

      ِ ُّ
َ

    بــن      وصــاحل  

     علـي    بـن     حممـد     عمـر     أبـو  :              وغـري ذلـك، حتقيـق   ،       وحكايـات             وفيـه أحاديـث         وامليمـوين     أمحد

ــ      ١٤٣٠       األوىل،  :  ط         القـــــــاهرة،   -       والنــــــشر         للطباعـــــــة        احلديثــــــة                 األزهــــــري، الفـــــــاروق   -     هــــــ

   . م    ٢٠٠٩

          الثانيـة،  :          الريـاض، ط       اخلـاين،           عباس، دار     حممد    بن    اهللا     وصي   :            الرجال، حتقيق        ومعرفة       العلل -   ٧٣

   .  هـ    ١٤٢٢

    صــاحل                         وأثــر ذلــك يف حفــظ الــسنة،                                         عنايــة العلمــاء باإلســناد وعلــم اجلــرح والتعــديل -   ٧٤

                                 جممــــع امللــــك فهــــد لطباعــــة املــــصحف الــــشريف   ،                        بــــن حامــــد بــــن ســــعيد الرفــــاعي ا

   .           دينة املنورة   بامل

      بـريوت،   ،       املعرفـة                      بـن حجـر  العـسقالين، دار ا  :                             فتح الباري بشرح صحيح البخاري -   ٧٥

     .  هـ    ١٣٧٩

  :       الناشـر  ،            علـي حـسني علـي  :                    احلـديث الـسخاوي، حتقيـق       ألفيـة      بـشرح       املغيـث     فتح -   ٧٦

   . م    ٢٠٠٣  /    هـ     ١٤٢٤      األوىل،   :    ، ط     مصر–            مكتبة السنة 

             ياسني السواس                                                فهرس جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية  -   ٧٧

  . هـ١٤١٤ - الثالثة : ، ط بريوت–دار صادر ابن منظور، لسان العرب  - ٧٨
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 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  ،                    دار البــشائر اإلســالمية  ،                   عبــد الفتــاح أبــو غــدة  :              ابــن حجــر، حتقيــق            لــسان امليــزان  -  ٧٩

   .   م    ٢٠٠٢      األوىل،   :  ط

  –            دار البـــشائر   ،                   عبـــد الفتـــاح أبــو غـــدة  :              الـــسخاوي، حتقيــق                  املتكلمــون يف الرجـــال  -   ٨٠

   . م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠         الرابعة،   :  ط  ،     بريوت

ـــــواعي  -   ٨١ ـــــراوي وال          حممـــــد عجـــــاج   .  د  :       ، حتقيـــــق         لرامهرمـــــزي ا                              احملـــــدث الفاصـــــل بـــــني ال

   .  هـ    ١٤٠٤         الثالثة،   :    ، ط      بريوت–         ار الفكر     ،  د     اخلطيب

        الـــدار -                               يوســـف الــشيخ حممـــد، املكتبـــة العـــصرية   :                         خمتــار الـــصحاح الـــرازي، حتقيـــق -   ٨٢

   . م    ١٩٩٩  ،    هـ     ١٤٢٠        اخلامسة،   :          صيدا، ط–                النموذجية، بريوت 

                                الـشيخ بيـت اهللا بيـات، ومؤسـسة النـشر   :                            الفـروق اللغويـة العـسكري احملقـق     معجم  -   ٨٣

  :    ، ط »  قــــم «                                                   اإلســـالمي، مؤســــسة النــــشر اإلســـالمي التابعــــة جلماعــــة املدرســـني بـــــ 

   .  هـ    ١٤١٢      األوىل، 

      شـيبة    أيب    بـن     بكـر     وأيب       املـديين    بـن     علـي    عـن      وفيه     معني    بن    حيىي    عن        الرجال       معرفة -  ٨٤

     حمــرز،     بــن        القاســم    بــن     حممــد    بــن     أمحــد      وايــة ر  /      وغــريهم    منــري    بــن    اهللا     عبــد    بــن      وحممــد

    حممــد   : ً                             ًالقــصار، وحقــق اجلــزء الثــاين كــال مــن      كامــل     حممــد  :         األول منــه          حقــق اجلــزء

     هــ،    ١٤٠٥       األوىل،  :  ط  .     دمـشق  –         العربية       اللغة                             مطيع احلافظ، وغزوة بدير، جممع

   . م    ١٩٨٥

  –                  دار الكتـب العلميـة   ،              لسيد معظم حسني  :            احلاكم، حتقيق                 معرفة علوم احلديث  -   ٨٥

   . م    ١٩٧٧  -   هـ     ١٣٩٧         الثانية،   :  ط  ،    ريوت ب

  .املفصل يف علوم احلديث، على نايف الشحوذ - ٨٦

  ،             نــــور الــــدين عــــرت  :            احلــــديث، حتقيــــق      علــــوم       أنــــواع       معرفــــة    =      الــــصالح     ابــــن       مقدمــــة -   ٨٧

ــــــريوت–                          ســــــوريا، دار الفكــــــر املعاصــــــر -         دار الفكــــــر  :       الناشــــــر ــــــشر  -      ب   :          ســــــنة الن

  . م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦

     حممـد    بـن     أمحـد    اهللا     عبـد     أبـا       األثـرم    نئ  هـا    بـن     حممـد    بـن     أمحد     بكر    أيب       سؤاالت    من -   ٨٨

  :        بـريوت، ط  –         اإلسالمية         البشائر          صربي، دار     حسن      عامر  .  د  :           حنبل، حتقيق    بن

     . م    ٢٠٠٤  -    هـ    ١٤٢٥       األوىل،
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     دار        الـــــشريف    اهللا    خـــــري   :      بتحقيـــــق  »    أمحـــــد       لإلمـــــام       األثـــــرم     بكـــــر    أيب          مـــــن ســـــؤاالت -   ٨٩

   .  هـ    ١٤٢٢          العاصمة،

     أمحـد  .  د  :       ، حتقيـق » )     طهمـان     ايـة  رو   (      الرجـال   يف     معـني    بـن    حيـىي       زكريـا    أيب     كـالم    من -   ٩٠

   .    دمشق  –       للرتاث        املأمون          سيف، دار     نور     حممد

        الـدقاق،        طهمـان    بـن       اهليـثم    بـن              الرجال، يزيـد   يف     معني    بن    حيىي       زكريا    أيب     كالم    من -   ٩١

-      والنـــشر         للطباعـــة        احلديثـــة                 األزهـــري، الفـــاروق     علـــي    بـــن     حممـــد     عمـــر     أبـــو  :     حتقيـــق

   .       القاهرة

  ، -                  روايـــة املـــروزي وغـــريه–       الرجـــال       عرفـــة  وم       احلـــديث     علـــل   يف      حنبـــل    بـــن     أمحـــد     كـــالم    مـــن -   ٩٢

      ١٤٠٩       األوىل،  :          الريــــاض، ط  –        املعــــارف                  الـــسامرائي، مكتبــــة        البــــدري      صــــبحي  :     حتقيـــق

   .  هـ

ـــروي يف خمتـــصر علـــوم احلـــديث النبـــوي  -   ٩٣ ـــدين بـــن مجاعـــة، حتقيـــق                                     املنهـــل ال   :                        بـــدر ال

   .  هـ    ١٤٠٦         الثانية،   :    ، ط      دمشق–          دار الفكر   ،                          حميي الدين عبد الرمحن رمضان / د

                   دار املعرفـــــة للطباعـــــة   ،                علـــــي حممـــــد البجـــــاوي  :     حتقيـــــق       الـــــذهيب،      تـــــدال          ميـــــزان االع -   ٩٤

   .   م    ١٩٦٣  -     هـ     ١٣٨٢      األوىل،   :    ، ط       لبنان–             والنشر، بريوت 

       حممـود -   ي              طاهر أمحـد الـزاو  :                   ابن األثري، حتقيق                          النهاية يف غريب احلديث واألثر -  ٩٥

   . م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩        بريوت، -               املكتبة العلمية   ،            حممد الطناحي

                   أمحـد األرنـاؤوط وتركـي   :       ، حتقيـق                        صالح الدين بن أيبـك الـصفدي                الوايف بالوفيات -   ٩٦

   . م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٢٠ :   ، ط      بريوت–                دار إحياء الرتاث   ،      مصطفى

  . بريوت-دار صادر ، حسان عباس: ، حتقيقبن خلكاناوفيات األعيان  -٩٧





       
  

 

 
  ٦٤٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضـــوع

 ٤٨٩  ةــالمقدم  

  ٤٨٩  وأمهيته موضوع البحث

  ٤٩٠ ار املوضوعأسباب اختي

  ٤٩١ أهـداف الدراســة

  ٤٩١  الدراسـات السابقـة 

  ٤٩٣  منهــج الدراســة

  ٤٩٤ خطــة الدراســة

 نشأتها - تعريف السؤاالت الحديثية: المبحث األول

  ومراحل تطورها إلى عصر المصنفين

  

٤٩٦  

 تعريف السؤاالت احلديثية لغة :المطلب األول

  .ً        واصطالحا

  

٤٩٧  

 السؤاالت احلديثية النشأة والتطور إىل :لثانيالمطلب ا

  .عصر املصنفني

  

٥٠٢  

  ٥١٩   المصنفات في السؤاالت الحديثية: المبحث الثاني

  ٥٢٠  . أنواع املصنفات يف السؤاالت احلديثية:المطلب األول

 موضوعات املصنفات يف السؤاالت :المطلب الثاني

  .احلديثية

  

٥٦٣  

  ٥٦٦  . نفات يف السؤاالت احلديثية أمهية املص:المطلب الثالث

 عالقة املصنفات يف السؤاالت احلديثية :المطلب الرابع

  .بفروع العلوم املختلفة

  

٥٧٨  



       
  

 

 
  ٦٤٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  
 

 »النشأة والتطور ومناهج املصنفني« دراسة يف  السؤاالت احلديثية 

  الصفحة  املوضـــوع

  ٥٩٠  مناهج كتب السؤاالت الحديثة : المبحث الثالث

  ٥٩١  . أهم مالمح مناهج السائلني:المطلب األول

  ٥٩٧  .ا�يبني أهم مالمح مناهج :المطلب الثاني

 أهم مالمح املناهج املتفق عليها بني :المطلب الثالث

  .كتب السؤاالت احلديثية

  

٦٠٥  

 أهم ما متيزت به بعض كتب السؤاالت :المطلب الرابع

  .عن غريها

  

٦٠٧  

  ٦٣٢  الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

  ٦٣٦  أهم المصادر والمراجع

  ٦٤٦  فهرس الموضوعات

 


