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 مصطلح الحدیث
 الرجوع إلى �تب المتأخر�ن مع وجود �تب المتقدمین

 
المتأخر�ن في الحكم ما الحاجة إلى الرجوع إلى �تب  :�من �قول -حفظكم هللا-ما رأ�كم  :السؤال

 مع وجود �تب المتقدمین وما ذ�روه من األحكام علیها؟ على األحادیث

ل  ؛األصل في األحكام على األحادیث �الم المتقدمین وأحكام األئمة :الجواب ألنهم هم المعوَّ
ر�ن إال من نتاج دراستهم لكالم المتقدمین ،علیهم في هذا الشأن المتأخرون  لكنِ  ،وما �الم المتأخِّ

الذین ُجلُّ فخالفوا في ذلك طرائق المتقدمین  ،تتبدل دوها ال تتغیر والردة ثابتة قعَّ اعتمدوا قواعد مطَّ 
فهم  ،نتیجة لحفظهم واطالعهم على األحادیث والطرق والشواهد والمتا�عاتأحكامهم على القرائن؛ 

ن یتمرَّ لتصلح لتمر�ن طالب العلم هي دوا قواعد وجروا علیها فالمتأخرون قعَّ و  ،�حكمون �القرائن
األسانید  الطرق ودراسةِ  وجمعِ  كثر من التخر�جِ و�ُ  ،تمر�نیحفظها و�طبقها على سبیل الف ،علیها

ثم �عد ذلك إذا تأهل لمحاكاة المتقدمین  ،ما توصل إلیه على أهل الخبرة علیها وعرضِ  واألحكامِ 
وهذا في غا�ة الصعو�ة لمن لم یتصف �صفاتهم من الحفظ والضبط واإلتقان -في أحكامهم 

نت لد�ه األهلیة لمحاكاة المتقدمین فإذا تكوَّ  -طرق والشواهدواإلحاطة �ما �مكن اإلحاطة �ه من ال
 .ن علیه ذلكتعیَّ 

تجد طالب العلم في أول األمر یدرس األحكام على طر�قة  ،الدراسة في األحكام :نظیر ذلك
في  معتمدٍ من المتون الفقهیة  في متنٍ رها ، و�درس هذه المسائل و�تصوَّ المتأخر�ن في المتون 

ثم ینظر فیمن وافق وخالف ودلیل المواِفق ودلیل  ،ثم �عد ذلك �ستدل لهارها، فیتصوَّ  ،بلده
وأكثر من  ،فإذا انتهى من �تاب �امل بهذه الطر�قة ،عمد إلى الترجیحثم �عد ذلك �َ  ،المخالف

ل ألن �صل الرجوع إلى المصادر التي هي أطول من هذا الكتاب الذي اعتمده فإنه حینئٍذ یتأهَّ 
وأما  ،و�هذا �خلع ر�قة التقلید ،و�كون هذا فرضه ،و�ستنبط األحكام من األدلة ،فسهإلى الحكم بن

وقل مثل  ،في أول األمر ففرضه التقلید وسؤال أهل العلم ومحاكاتهم في أحكامهم إلى أن یتأهل
 �هللا أعلم. ،في علوم الحدیث وغیرها من العلوم ،هذا في العلوم األخرى 

ثالثمائة سنة جعل  -رحمه هللا-�أن الحافظ الذهبي لمتأخر�ن وفي الحد بین المتقدمین وا
عنا قلیًال وعلى هذا �كون الدارقطني والبیهقي والحاكم من المتأخر�ن ،هي الفاصل  ، لكن لو توسَّ

ال �منع أن  ،-مثًال –لهم اطالع واسع مثل البیهقي ن لهم روا�ة �أسانیدهم و إن المتقدمین مَ  :وقلنا
وله أحكام نظیر أحكام المتقدمین �ابن المدیني و�حیى بن معین وأحمد بن حنبل وغیرهم  ،�كون 

 .ع الدائرة قلیًال توسَّ فال مانع أن  ة،من األئم
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