
 ١
 

 
 

 مــرص ليــنز بغــداديال احلــافظ الــسكن ابــن عــثامن بــن ســعيد عــيل اأبــ أن حكــي
 قـد احلـديث يف الكتب إن :له فقالوا احلديث، أصحاب من قوم إليه اجتمع )هـ٣٥٣ت(

 .منها عليه نقترص ءيش عىل الشيخ دلنا فلو علينا، كثرت
 بعـض، عـىل بعـضها فوضـع رزم، أربـع فـأخرج بيتـه، إىل ودخـل عنهم، فسكت

 وكتـاب داود، أيب وكتـاب مـسلم، وكتـاب البخـاري كتـاب :اإلسالم قواعد هذه :فقال

 .)١(النسائي
 اهللا، رمحهـام )هــ٣٠٣ت( النسائي واإلمام السكن ابن وفاة بني ليس أنه ويالحظ

 .جمموعة األربعة الكتب هذه ذكر فيه فهذا .عاماً  مخسني من أكثر
 
ــك وبعــد ــد اشــتهر ذل ــامء عن ــا األربعــة هــذه اخلمــسة، الكتــب العل  ســنن ومعه

 .الرتمذي
 أّماو"  :داود أيب سنن مقدمة كتابه يف اهللا رمحه )هـ٥٧٦ت( السلفي طاهر أبو قال

 وحفـاظ الفقهاء من والعقد احلل أهل اتفق التي اخلمسة الكتب أحد فهو داود أيب كتاب
 ـ"أصوهلا بصحة حلكموا ،قبوهلا عىل النبهاء احلديث

 عـىل مثلـه يـرى وال ،اآلفـاق يف صـيت لـه فكتـاب الـسنن وأمـا"  :اهللا رمحه وقال
 علـامء عليهـا اتفـق التـي اخلمـسة الكتـب أحـد - تقـدم فـيام - ذكـرت كام وهو ،اإلطالق

                                     
 ).١/١٦٧(وانظر هتذيب الكامل ). ٥٨/٩٣(تاريخ دمشق )  ١(
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 ٢
 من صح ما رد من كلو ،احلرب بدار عنهم كاملتخلفني هلم واملخالفون ،والغرب الرشق
 عليــه كـان إذ ؛ وغــوى ضـل قــد بـالقبول يتلقـه ومل ســلم و عليـه هللا صــىل الرسـول قـول

 .)١(اهـ"اهلوى عن ينطق ال السالم و الصالة
 اهللا، رمحـه )هــ٥٢١ت()٢(الطرقـي حممـد بـن ثابـت بـن أمحـد العباس أبو صنع و
 )داود أبــو( و )مــسلم( و )البخــاري( وهــي )اخلمــسة الكتــب أطــراف( احلــافظ األزدي

 .)٣()ئيالنسا( و )الرتمذي(و
 ."اخلمسة األئمة رشوط" كتابه اهللا، رمحه )هـ٥٨٤ت( احلازمي ووضع
 الكتـب  يـذكران )هــ٦٧٦ت( والنـووي )هـ٦٤٣ت( الصالح ابن احلافظ وكذا

 .األصول اخلمسة
اْلُكُتـِب  ُمْلَتِحَقـةٍ  َغـْريُ  املَْـَسانِيدِ  ُكُتـُب " :اهللا رمحـه )هــ٦٤٣ت( الـصالح ابن قال  بِ

ي اْخلَْمَسةِ  تِ ِحيَحانِ  : ِهَي  الَّ َساِئيِّ  َوُسـنَنُ  ، َداُودَ  َأِيب  َوُسـنَنُ  ، الـصَّ ِمـِذيِّ  َوَجـاِمعُ  ، النـَّ ْ  ، الرتِّ
ا اِالْحتَِجاِج  ِيف  َجمَْراَها َجَرى َوَما ُكونِ  ِهبَ يَها ُيوَردُ  َما إَِىل  َوالرُّ   .)٤(اهـ"ُمْطَلًقا فِ

 اخلمـسة األصـول يفـت مل أنـه والـصواب " :اهللا رمحه )هـ٦٧٦ت( النووي وقال

 .)٥(اهـ"والنسائي والرتمذي، داود أيب وسنن الصحيحني، أعني اليسري، إال
 والنـووي الـصالح ابـن زمـن يف معروفـاً  كـان الـستة الكتـب اشتهار أن ويالحظ

                                     
) ١٤٦، ١٤٢-٨/١٤١مطبوعة يف آخر معامل السنن (مقدمة أيب الطاهر السلفي عىل سنن أيب داود ) ١(

  ).١/٣٨٠(ن بنكت الزركيش عىل ابن الصالح وقار

 .بالفتح للمهملة والسكون للراء بعدها قاف نسبة إىل طرق قرية من أعامل أصبهان )٢(

 .١٦٨، الرسالة املستطرفة ص)١/١٤٣(لسان امليزان ) ٣(

 .٣٨ -٣٧علوم احلديث ص)  ٤(

 ). طارق١/٩٩(التقريب والتيسري مع رشحه تدريب الراوي )  ٥(
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 ٣
 ."اخلمسة الكتب" "اخلمسة األصول" :قوهلام إىل عدال ذلك ومع ،)١(اهللا رمحهام

 
 ابـن سنن( وإدخال اخلمسة األصول هذه باعتامد )ستةال الكتب( مصطلح وظهر

 .املوطأ أو معها، )ماجة
 )هــ٥٣٥ت( األندلـيس العبـدري عامر بن معاوية بن رزين احلسن أبو جرى فقد

 دون اخلمـسة، الكتـب مـع املوطـأ عـد عـىل "الـستة للصحاح التجريد" كتابه يف اهللا رمحه
 .ماجه ابن سنن

ــه ــارك وتابع ــن املب ــد ب ــن حمم ــريا اب ـــ٦٠٦ت( ألث ــه يف اهللا رمحــه )ه  جــامع( كتاب
ــىل ،)األصــول ــث مجــع ع ــذه أحادي ــب ه ــسة الكت ــصحيحني : اخلم ــنن ال  داود أيب وس
 .املوطأ أحاديث عليها زادو والنسائي، والرتمذي

 .املوطأ بدل ماجه ابن سنن عدّ  اشتهر والذي
 وسـنن الرتمـذي وجـامع الـصحيحان :الـستة الكتـب": رمحه اهللاقال الزركيش 

  .ماجه وابن والنسائي داود أيب
 .)٢(اھـ"عليه  يقفوا  أن قبل ماجه ابن سنن عن عوضا مالك موطأ املغاربة وعند

ل من ضمَّ  أبـو هـو   الكتب اخلمسة ليكون سادسها  إىل سنن ابن ماجه وأوَّ
حممد بن طاهر بن عيل بـن أمحـد بـن أيب احلـسن الـشيباين احلـافظ املقـديس الفضل 

: كتابــه حيــث أدرجــه معهــا يف ،رمحــه اهللا) هـــ٥٠٧ ت(يــرساين املعــروف بــابن الق

                                     
 األصول يف ماجة ابن سنن املصنف يدخل مل"):  طارق١/١٠٢(ال السيوطي يف تدريب الراوي ق)  ١(

 اهـ"فيها بإدخاله ستة األصول جعل وبعده املصنف عرص يف اشتهر وقد

 ).املقدمة/١(بذخائر املواريث  وقارن ). ٣٨٠ – ١/٣٧٩(نكت الزركيش عىل ابن الصالح ) ٢(
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 ٤
 ."رشوط األئمة الستة": كتابهوكذا يف ، "أطراف الكتب الستة"

عيل بن احلسن بن هبة اهللا، أبو القاسـم، ثقـة الـدين ابـن عـساكر  احلافظ ثم
 ."اإلرشاف عىل معرفة األطراف"رمحه اهللا، يف كتابه ) هـ٥٧١ت (الدمشقي

الكـامل يف "يف كتـاب ه اهللا رمح) هـ٦٠٠ت( املقديس بد الغني  احلافظ عثم 
 وقدمـه عـىل رمحـه اهللا، ) هــ٧٤٢ت ( الـذي هذبـه احلـافظ املـزي،"أسامء الرجـال

 فتابعـُه ، يف الفقـههتبويبـوقـوة املوطـأ، اخلمـسة بخـالف ه عـىل املوطأ لكثرة زوائـد
جال والنَّاس  .)١(أصحاب األطراف والرِّ

 جعـل لـو :حجـر ابـن واحلافظ العالئي الدين صالح منهم احلفاظ من قوم وقال

 املنكـرة األحاديـث ووجـود ضـعفا أقـل رجالـه ألن ؛)٢(أوىل كان سادسا الدارمي مسند

 فيـه كـان وإن .)٣(البخاري ثالثيات من أكثر وثالثياته عالية أسانيد وله نادر فيه والشاذة

 .)٤(منه أوىل ذلك مع فهو وموقوفة مرسلة أحاديث
 ابـن و املوطـأ من كال اخلمسة عىل زيادة منها فعد سبعة األصول جعل من ومنهم

                                     
،  النكت البن حجر عىل ابن الصالح ٢٤١-٢٤٠بن كثري صاختصار علوم احلديث ال:  انظر )١(

، توضيح األفكار ) طارق١/١٣٨(، تدريب الراوي )١/١٠٢(، فتح املغيث )١/٤٤٦(
، توجيه النظر ١٢، الرسالة املستطرفة ص٤٠٠،  احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص)١/٢٢٤(
)١/٣٧٢.( 

 ). طارق ١/٢٥٤(، تدريب الراوي )٤/٣٤٧، ١/١٠٢(فتح املغيث ) ٢(

 .١٣، الرسالة املستطرفة ص٤١٠،  احلطة ص)١/١٠٢(فتح املغيث ) ٣(

 ).١/١٠٢(فتح املغيث )  ٤(
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 ٥
 .)١(أعلم واهللا ،الدارمي سنن  بدله وجعل املوطأ أسقط من ومنهم ماجة

 
 والعديـدة، املتنوعـة احلـديث كتـب مـن غريها دون الستة الكتاب اشتهار يأت مل
 العلـم، أهل كالم يف نتلمسها علمية، مسوغات عىل مبنيا ذلك كان بل  العبث، من رضبا
 :ييل ما األمور هذه أهم ولعل

  النقــل جمــرد تعتمــد فلــم واالنتخــاب، االنتقــاء عــىل مبناهــا الكتــب هــذه أن ) ١
 .أبواهبا يف املرويات نقاوة تعترب بل ،والرواية

 م؛اإلسـال دواويـن عـن خارًجـا حـديًثا رأيـت مَتـى" :-اهللا رِمحـه- اجلـوزي ابن قال
 :فيه فانظر وَنحوها داود، أِيب  وسنن والصحيحني أمحد، ومسند كاملوطأ،

 يبـاين ورأيتـه فيـه ارتبـت وإن أمره، قرب واحلسان الصحاح من نظري له كان فإن
ــل األصــول، ــناده رجــال فتأم ــواَهلم واعتــرب إس ــا مــن أح ى كتابن ـــ املــسمَّ  الــضعفاء"ب
 .فيه القدح وجه تعرف فإنك "واملرتوكني
 جرى قد أو مقلوًبا، أو موضوًعا، احلديث ويكون ثقات، كله اإلسناد ونيك وقد

 .)٢(اهـ"النقاد إال ذلك يعرف وال ،األحوال أصعب وهذا تدليس؛ فيه
َّــا" :-اهللا رِمحــه- اْجلوزيــة قــيم ابــن وقــال  منــاكري مــن احلــديث هــذا أن عــىل يــدل وِمم

ْ  أنه :"الراوي"  أحـد  وال الـصحيح، أصـحاب ال املعتمـدة؛ الكتـب أهل من أحد يروه َمل

 . )٣( اهـ"البخاري رشط عىل الظاهر ِيف  وكونه إسناده، شهرة مع السنن؛ أهل من

                                     
 .١٣الرسالة املستطرفة ص) ١(

 )١٠٠-١/٩٩( املوضوعات، البن اجلوزي )٢(

 ). ٣/٢٥١( َهتذيب ُخمترص السنن )٣(
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 ٦
 .غريها إىل بالنسبة نقاوة الكتب هذه ألن إال ذاك وما
 .الستة الكتب هذه يف أخرجوه فيام واالنتخاب االنتقاء عىل األئمة نص وقد
 البخـاري اسـامعيل بن حممد سمعت :يقول البخاري رساين ابن الرمحن عبد عن

 حـديث ألـف سـتامئة مـن خرجتـه سـنة عرشة ست ]يف[ الصحاح كتايب صنفت" :يقول

 . )١("جل و عز اهللا وبني بيني فيام حجة وجعلته
 بـن مـسلم سـمعت :يقـول أيب سـمعت :يقـول املارسجـيس حممد بن احلسني عن

 .)٢("مسموعة حديث ألف ثالثامئة من الصحيح املسند هذا صنفت" :يقول احلجاج
 مـا منهـا انتخبـت اً حـديث ألـف مخـسامئة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول عن كتبت" :أبوداود قال

 الـصحيح ذكـرت حـديث، وثامنامئـة حديث آالف أربعة فيه مجعت الكتاب، هذا ضمنته

 .)٣(اهـ"يقاربه وما يشبهه وما
 عـىل رتضاعـ وقـد" :فقـال ،اهللا رِمحـه رجب ابن واالنتخاب االنتقاء رشط إَىل  أشار وقد
 غالًبـا، اإلسـناد الغريبـة باألحاديـث يبـدأ األبـواب غالـب ِيف  بأنـه  -اهللا رِمحه- الرتمذي
 .اإلسناد ِيف  الصحيح يبني ُثمَّ  العلل، من فيها ما يبني -اهللا رِمحه- فإنه بعيب، ذلك وليس

 ذكر العلـل، وِهلـذا َجتـد النـسائي إذا اسـتوعب طـرق -رِمحه اهللا-وكان مقصده 
 .دأ بِام هو غلط، ُثمَّ يذكر بعد ذلك الصواب املخالف لهاحلديث ب

 فكانــت عنايتــه بــاملتون أكثــر، وِهلــذا يــذكر الطــرق -رِمحــه اهللا-وأمــا أبــو داود 
واختالف ألفاظهـا، والزيـادات املـذكورة ِيف بعـضها دون بعـض، فكانـت عنايتـه بفقـه 

                                     
 ).٢/٨،١٤(، تاريخ بغداد )٢/١٨٥(اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع ) ١(

 ).٥/٤٩٥(تاريخ بغداد ) ٢(

 .٦٨ص) مع رشوط األئمة الستة أليب الفضل املقديس( رشوط أألئمة اخلمسة للحازمي )٣(
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 ٧
ـام َملْ يـذكر احلديث أكثر من عنايته باألسانيد، فلهذا يبدأ بالـصحيح مـن األ سـانيد، وُربَّ

 .اإلسناد املعلل بالكلية
تِـي ِيف كتـاب " :مكة أهل إَىل  رسالته ِيف  قال وِهلذا سألتم أن أذكـر لكـم األحاديـث الَّ

 السنن أهي أصح ما عرفت ِيف الباب؟
 إال أن يكون قد روي من وجهني صحيحني، وأحدُمها ،فاعلموا أنه كذلك كله
ام كتبـت ذلـك، وال أرى ِيف كتـاِيب مـن أقوى إسناًدا، واآلخر صاح به أقدم ِيف احلفظ فربَّ

كــان ِيف البــاب هــذا عــرشة أحاديــث، وَملْ أكتــب ِيف البــاب إال حــديًثا أو حــديثني، وإن 
ام هـو أحاديث صحاح، فإنه يكثر، وإذا أعدت احلديث ِيف الباب من  وجهني أو ثالثة، فـإنَّ

ام فيـه كلمـة زا ـام اختـرصت احلـديث من زيادة كالم فيه، وُربَّ ئـدة عـىل األحاديـث، وُربَّ
الطويل، ألينِّ لو كتبته بطوله َملْ يعلم بعـض َمـْن َسـمعه، وال يفهـم موضـع الفقـه منـه، 

 .فاخترصته لذلك
  وما كان ِيف كتاِيب من حديث فيه وهن شديد فقـد بينتـه، ومنـه مـا ال: أن قالإَىل 
ْ  وما مسنًدا، يصلح   ... ... ... .بعض من أصح وبعضها ح،صالِ  فهو شيًئا فيه أذكر َمل

فته وقد" :داود أِيب  سنن"بـ املعروف له "السنن" كتاب واصًفا  ويقول  مـا عـىل نـسًقا ألَّ
ي عن لك ذكر فإن ،عندي وقع بِ َّا ليس سنة ج النَّ جته ِمم  أن إال واٍه؛ حـديث أنه فاعلم خرَّ
ْ  فإينِّ  آخر طريق من كتاِيب  ِيف  يكون ج َمل  .املتعلم عىل يكرب ألنه رق؛الط ُأَخرِّ

 يـصح ال مـا ومنـه بينتـه، فقد شديد وهنٌ  فيه حديث من كتاِيب  ِيف  كان وما :قـال ُثمَّ 

ْ  وما سنده،  .)١(اهـ"بعض من أصح وبعضها صالِح، فهو شيًئا فيه أذكر َمل
 احلـافظ قـال الـستة، من تعد ومل االنتقاء عىل مصنفوها اعتمد كتب هناك :قيل فإن

                                     
 ).٢٧-٢٦ص ( وصف سننه ِيف  أهل مكة إَىل  داود أِيب  رسالة )١(
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 ٨
 فـأخرج صحاِيب  كل أحاديث انتقى املساند عىل صنف من وبعض" :-اهللا ِمحـهر- حجر ابن

ينا كام حديثه، من وجد ما أصح  مـا أصـح مـسنده ِيف  انتقـى أنه راهويه بن إسحاق عن ُروِّ
 .ُخيرجه فإنه الطريق، تلك من إال املتن ذلك جيد أالَّ  إال صحاِيب  كل حديث من وجده

 .ذلك من قريًبا البزار بكر أبو صنع وكذا ذلك، حونَ  مسنده ِيف  خملد بن بقي وَنَحا
ح وقد  فيـه الـذي اإلسـناد فيخـرج مـسنده مـن مواضـع عـدة ِيف  ذلك ببعض رصَّ

ْ  بأنه َخترْجيه عند ويعتذر علته، ويذكر مقال  .الوجه ذلك من إال يعرفه َمل
ا  ثـريةك أدلـة فيـه ذكـر كبـًريا جـزًءا املدينِي موسى أبو صنف فقد أمحد؛ اإلمام وأمَّ

ام الضعفاء عن فيه أخرجه ما وأن عنده، صحيح كله وأنه مسنده، انتقى أمحد أن تقتيض  إنَّ
 أن منـصف يـشك ال لكنـه ذلك، بعض ِيف  ينازع قد موسى أبو كان وإن املتابعات؛ ِيف  هو

 .انتخبه أنه عىل يدل وهذا ،غريه من رجاالً  وأتقن أحاديث أنقى مسنده
ــي األحاديــث بعــض عــىل يــرضب كــان أنــه هعنــ ابنــه حيكيــه مــا :هــذا ويؤيــد تِ  الَّ

 .يستنكرها
 أمحـد ومجعنـا :قـال إسحاق بن حنبل طريق من الكتاب هذا ِيف  موسى أبو وروى

 اختلـف فـام ألًفا، وَمخسني ألف سبعامئة من أكثر من انتقيته :وقال وصالِح، اهللا عبد وابناه

 .)١(بِحجة فليس وإال دمتوهوج فإن إليه فارجعوا ج اهللا رسول حديث من املسلمون فيه
                                     

ا ": هذا بقوله) ٥٧ص  ("التقييد واإليضاح" ِيف  تعقب احلافظ العراقي )١( ع ما  أن مجيِيف هذا ليس رصْحيً
 الصحيح ِيف عىل أن َثمَّ أحاديث صحيحة ُخمرجة ،  كتابه ليس بِحجةِيف بل فيه أنَّ ما ليس ، فيه حجة
 -رِمحه اهللا-ونقل ابن حجر : قلت. اهـ" قصة أم زرعِيف  مسند أمحد منها حديث عائشة ِيف وليست 

أجاب ": فقالعن بعضهم جواًبا عىل كالم العراقي ) ١/٤٥٠( النكت عىل كتاب ابن الصالح ِيف 
تِيبعضهم عن هذا بأن األحاديث الصحيحة   فيه أصول، أو َهلا خال عنها املسند البد أن يكون الَّ

امفعىل هذا : -ابن حجر-قلت . نظائر أو شواهد، أو ما يقوم مقامها و وجد ل يتم النقض إن إنَّ
= 
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 ٩
 فـال واملنكرة؛ الضعيفة األحاديث فيه وقعت ولو ،انتقاه إنه قلناه فيام رصيح فهذا

ْ  أنه قلناه فيام كاف هذا بل نسبية، أمور هذه ألن الدعوى؛ هذه صحة ذلك َيمنع  يكتـف َمل

 .)١(اهـ"صحاِيب  كل حديث َمجع بِمطلق
 األبـواب عـىل الكتـب ترتيـب فـإن ملـساند،ا عـىل مرتبة كوهنا هبا تأخر : فاجلواب

 .التايل األمر وهو .تناوالً  أسهل
 الكتـب متيـزت فقـد ،فقهيـاً  نفعه وقوة هابتبوي وحسن وتناوهلا ترتيبها سهولة ) ٢

  .بذلك الستة
 خمتلفـو ألفوهـا و فيه مجعوها التي تصانيفهم يف والناس":اهللا رمحه األثري ابن قال
 . املقاصد متنوعو ، األغراض

 منـه ويـستنبط ، لفظـه ليحفظ مطلقاً  احلديث تدوين عىل مهته قرصت من فمنهم
 أئمـة مـن وغريمهـا  ،الطيالـيس داود وأبـو العبـيس، موسـى بـن اهللا عبيد فعله كام ، احلكم
 رواهتـا، مـسانيد يف األحاديـث أثبتوا فإهنم ، بعده ومن حنبل بن أمحد وثانياً  أوالً  احلديث
 عنـه، رووه مـا كـل فيه ويثبتون ، مثالً  - عنه اهللا ريض - الصديق بكر أيب مسند فيذكرون

 . النسق هذا عىل واحد بعد واحداً  الصحابة بعده يذكرون ثم
 لكـل فيـضعون ، عليهـا دليـل هـي التـي األمـاكن يف األحاديـث يثبت من ومنهم

 يف نكـا وإن »الـصالة بـاب« يف ذكـروه ، الـصالة معنى يف كان فإن ، به خيتص باباً  حديث
 أنـه إال »املوطـأ« كتـاب يف أنس بن مالك فعله كام ، »الزكاة باب« يف ذكروه ، الزكاة معنى

                                     
= 

 اهـ"أعلم املسند وإال فال، واهللا ِيف حديث َحمكوم بصحته ساِمل من التعليل ليس هو 

ص ( موسى املدينِي ألِيب خصائص املسند : وانظر). ٤٤٨-١/٤٤٧( النكت عىل كتاب ابن الصالح )١(
 )١ضمن املسند بتحقيق أمحد شاكر ج) (٢١
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 ١٠
 . أبوابه قلت األحاديث من فيه ما لقلة -

 . بعده من به اقتدى ثم
 يف املودعــة األحاديــث وكثــرت ، ومــسلم البخــاري زمــن إىل األمــر انتهــى فلــام

 . بعدمها جاء من هبام قتدىوا ، وأقسامهام أبواهبام كثرت ، كتابيهام
 :لوجهني األول من مطلباً  أسهل النوع وهذا

 يعـرف مل وإن ، ألجلـه احلديث يطلب الذي املعنى يعرف قد اإلنسان أن : األول 
 يتعلـق حـديثاً  أراد فـإذا . راويـه معرفـة إىل حيتـاج ال ربام بل ، هو من مسند يف وال ، راويه

 . - عنه اهللا ريض - بكر أبو راويه أن يعرف مل وإن ، »الصالة كتاب« من طلبه بالصالة
 ذلـك أن فيـه الناظر علم ، »الصالة كتاب« يف ورد إذا احلديث أن : الثاين والوجه

 ليـستنبط فيـه يتفكـر أن حيتـاج فـال ، الـصالة أحكـام مـن احلكـم ذلـك دليل هو احلديث

 . )١(اهـ"األول بخالف ، منه احلكم
َّا  ادعـى أنـه األبواب عىل يصنف من حال ظاهر أن[ ُيعلم أن هاهنا بِام تعلق له وِمم

ي املسألة ِيف  احلكم أن عىل تِ  ،دعـواه لـصحة مـستدل إَىل  فيحتاج ،به بوب ما عليها بوب الَّ
ام واالستدالل ا ،)به يستشهد أو( به حيتج أن يصلح بِام يكون أن ينبغي إنَّ  يـصنف مـن وأمَّ

 يـصلح أكـان سـواء ،حـدة عـىل صـحاِيب  كـل حـديث َمجـع قـصده ظاهر فإن املسانيد عىل
 .ال أم به لالحتجاج
 مـن كـل ِيف  املـصنفني مـن َمجاعـة لكن شك؛ بال الوضع أصل من ظاهر هو وهذا

 قـد األبـواب صـنف مـن بعـض فـإن ارتفـع؛ أو فـاْنحط موضوعه أصل خالف الصنفني
ا والباطلة بل الضعيفة األحاديث فيها أخرج ـا ضـعفها، عـن لـذهول إمَّ  معرفـة لقلـة وإمَّ

                                     
 ).٤٥-١/٤٣(جامع األصول ) ١(
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 ١١
 .)١(]بالنقد

تِـي اخلمسة بالكتب ملتحقة غري املساند كتب" :اهللا رِمحه الصالح ابن قال وملََّا  هـي الَّ
 ِيف  َجمراهـا جـرى ومـا الرتمـذي، وَجـامع النـسائي، وسـنن داود، أِيب  وسنن الصحيحان،
 ."مطلًقا فيها يورد ما إَىل  والركون ِهبا االحتجاج
 مـن رووه مـا صـحاِيب  كل مسند ِيف  ُخيرجوا أن" :ملساندا أصحاب عادة بأن ذلك علل

ـا حديًثا يكون بأن متقيدين غري حديثه ـت وإن- مرتبتهـا تـأخرت فلهـذا ،)٢(بـه ُحمتج   جلَّ

                                     
مقدمة تعجيل املنفعة : ، وانظر)٤٤٧-١/٤٤٦( النكت عىل ابن الصالح ِيف من كالم ابن حجر ) ١(

، كالمًا بمعناه اذكره ٣١-٣٠كم النيسابوري يف كتابه املدخل إىل كتاب اإلكليل صوللحا). ٣ص (
ذكر ما روي : الفرق بني األبواب والرتاجم أن الرتاجم رشطها أن يقول املصنف ": هنا قال رمحه اهللا

 ثم يرتجم عىل هذا املسند، فيقول ذكر ما روى قيس بن أيب r عن النبي tعن أيب بكر الصديق 
، فيلزمه أن خيرج كل ما روى قيس عن أيب بكر صحيحًا كان أو tعن أيب بكر الصديق حازم 

 يف أبواب الطهارة، أو rذكر ما صح وثبت عن رسول اهللا : سقيًام، فأما مصنف األبواب فإنه يقول
 اهـ"الصالة أو غري ذلك من العبادات

ة بمعنى أنه يف حيز القبول والثبوت، وإال مراده أن فيه داللة عىل ما بوب عليه، كام تقدم، ال أنه حج) ٢(
 ): ٤٤٩-١/٤٤٧النكت عىل كتاب ابن الصالح (يف  تعقبه ابن حجر بقولهفإن كالمه متعقب، 

تِي ِيف الكتب اخلمسة وغريها ُحيتج ِهبا َمجيعها، وليس كذلك؛ " وظاهر كالم املصنف أن األحاديث الَّ
 ِيف الزائدة من حديث املرتوكني، وليست األحاديث فإن فيها شيًئا كثًريا ال يصلح لالستشهاد به

مسند أمحد عىل ما ِيف الصحيحني بأكثر ضعًفا من األحاديث الزائدة عىل الصحيحني من سنن أِيب 
وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن َحيتج بِحديث من السنن، أو بأحاديث من  .داود، وجامع الرتمذي

سن خاصة، فهذا اْملحتج إن كان املساند واحد؛ إذ َمجيع ذلك َمل يش رتط من مجعه الصحة وال اْحلُ
متأهًال ملعرفة الصحيح من غريه، فليس له أن َحيتج بِحديث من السنن من غري أن ينظر ِيف اتصال 

وإن كان غري  .إسناده وحال رواته، كام أنه ليس له أن َحيتج بِحديث من املساند َحتَّى ُحييط علًام بذلك
ح أحد من األئمة متأهل لدرك ذل ك فسبيله أن ينظر ِيف احلديث إن كان خرج ِيف الصحيحني أو رصَّ

= 
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 ١٢
 عــىل املـصنفة الكتـب مــن ِهبـا التحـق ومــا اخلمـسة الكتـب مرتبــة عـن -مؤلفيهـا جلاللـة

 .)١(اهـ"أعلم واهللا األبواب،
 يف  ماجه ابن سنن عن تقارص صحته عىل املوطأ فإن ها،ومجع اتبويباهت شمول ) ٣
 تـوفر عنـدهم، مقصود أمر التبويبات شمول بأن يشعر مما .كذلك الدارمي سننو ذلك،

 .غريها من أقوى بصورة الستة الكتب يف
 بـن يزيد بن حممد اهللا عبد وأبو" :بقوله وصفه )ماجه ابن سنن( كثري ابن ذكر وملا

 بعــد األربعــة الــسنن :الــستة الكتــب هبــا ُكِمــل التــي الــسنن صــاحب القزوينــي، ماجــة
 املـزي احلـافظ شـيخنا وكـذلك عـساكر، ابـن احلـافظ بأطرافهـا اعتنى التي الصحيحني،

 ثـالث سنة وفاته كانت وقد ،الفقه يف التبويب قوي كتاب وهو وأطرافها، برجاهلا اعتنى

 .)٢(اهـ"اهللا رمحهم .ومائتني وسبعني
ــ مجعــت ) ٤  ــوا ، الفقهــاء هبــا واســتدل ، العلــامء هبــا أخــذ التــي ثاألحادي  وأثبت

                                     
= 

ْ َجيد أحًدا صححه وال حسنه فام له أن يقدم عىل االحتجاج به،  .بصحته فله أن يقلد ِيف ذلك وإن َمل
ْ  .فيكون كحاطب ليل فلعله َحيتج بالباطل وهو ال يشعر  -ابن الصالح: يعنِي-أر للمصنف   وَمل

ًفا ِيف أن َمجيع ما صنف عىل األبواب ُحيتج به مطلًقا، ولو كان اقترص عىل الكتب اخلمسة لكان سل
فيدخل ِيف عبارته غريها من . "وما جرى َجمراها": أقرب من حيث األغلب لكنه قال مع ذلك

الكتب املصنفة عىل األبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أِيب شيبة، وعبد الرزاق وغريهم، 
 اهـ"عليه ِيف إطالق ذلك من التعقب ما أوردناه، واهللا أعلمف

 ).٣٥-٣٤ص ( مقدمة ابن الصالح، َحتقيق العرت )١(

 .٢٤١-٢٤٠اختصار علوم احلديث البن كثري ص)  ٢(
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 ١٣
 .)١(اإلسالم مباين ادواش و ، األحكام
 اخلطـأ بمواضـع وأعـرفهم ، حفظاً  وأكثرهم ، احلديث علامء أشهر مصنفوها ) ٥

 .)٢(املوقف وعندهم ، املنتهى وإليهم ، والصواب
 تبويبات هلا شيبة، أيب ابن ومصنف عبدالرزاق، مصنف مثل املصنفات :قيل فإن
 الكتـب شـهرة تـشتهر مل فلـم كبـار، أئمة وأصحاهبا الفقه، أبواب عيمج وشملت وترتيب
 الستة؟

 املوقــوف تــورد كانــت بــل هلــا، أصــال املرفــوع جتعــل مل أهنــا هبــا قــرص : فــاجلواب
 .التايل األمر هو وهذا معه، واملقطوع
 احلـديث علامء تصنيف وكان  احلديث، من للمرفوع أفردت الستة الكتب أن ) ٦

 جتمع ، ونحومها )املصنفات( و )املساند( و )اجلوامع( :الستة الكتب أصحاب زمان قبل
 .وأدًبـا ومـواعظ ، وقصـًصا أخبـاًرا : )األحكـام( و )الـسنن( من فيها ما إىل  الكتب تلك
 تلــك أثنـاء مـن واستخالصـها إفرادهـا مـنهم أحــد يقـصد فلـم ، املحـضة »الـسنن« فأمـا

 هـذا َت حّلـ ولـذلك ،والنـسائي وللرتمـذي داود أليب اتفـق مـا لـه اتفـق وال ، ثاألحادي
بت ، العجب َحمَلَّ  األثر وعلامء احلديث أئمة عند الكتب  ورامـت اإلبـل، أكباد اإليه فُرضِ

 .)٣(الرحل إليه
 .والتهذيب االختصار،  ) ٧

 غريها؛ ويف كتبهم، أسامء يف عليه، نصوا أمر وهذا

                                     
 ).١/٤٩(مقدمة جامع األصول ) ١(

 ).١/٤٩(مقدمة جامع األصول ) ٢(

 ).١/٧(معامل السنن ) ٣(
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 ١٤
  اهللا رسول أمور من املخترص  الصحيح املسند اجلامع(  : يالبخار صحيح اسمف

 .)١()وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صىل
 العدل عن العدل بنقل السنن من املخترص الصحيح املسند( :مسلم صحيح اسم

 .)٢()وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن
  .)٣()املسندة السنن يف املجتبى( :النسائي كتاب واسم

 عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول عـن السنن من املخترص اجلامع( الرتمذي كتاب واسم

 .)٤()العمل عليه وما واملعلول الصحيح ومعرفة وسلم
 وسـبق سـننه، وصـف يف مكة أهل إىل رسالته يف اختصاره عىل داود أبو نص وقد

 .ذلك يف عبارته نقل
  .خمترص كتاب ماجه ابن وسنن
 الذي الواقع ويف " :ماجه ابن سنن عن ،اهللا رمحه )هـ١٣٠٧ت( خان صديق قال

 مـن أحـد يف لـيس تكـرار غـري مـن باالختـصار األحاديـث ورسد الرتتيـب حسن من فيه

 .)٥(اهـ"الكتب
 عـام خارجة مذاهب هلم يكن ومل الصحة، أصل يف العلم أهل عليه بام التزموا ) ٨

 .احلديث أهل مجاعة عليه

                                     
   .٩٤ فهرست ابن خري ص)١(

   .٩٨ فهرست ابن خري ص)٢(

  .١١٧ – ١١٦فهرست ابن خري ص) ٣(

   .١١٧ فهرست ابن خري ص)٤(

 .٤٠٠احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص)  ٥(
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 ١٥
 .احلديث أهل مجهور عليه ما غري لاالتصا ثبوت ويف الرواة حال يف هلم يكن فلم

 .حبان وابن اهللا رمحه خزيمة ابن عليه وما السنن أصحاب بني باملقارنة ذلك ويظهر
َّن وُمها " :حبان ابن وتلميذه خزْيمة ابن عن حجر ابن قال  احلـسن نـوع يفرد ال ِمم

 .)١(اهـ"صحيًحا يسمى عندهم القبول دائرة َحتت يدخل ما كل بل الصحيح، من
 :نوعان احلسن عن يفرده من عند والصحيح :تقل

 الـضبط مـن العليـا املرتبـة ِيف  يكونـوا أن رواتـه ِيف  الـرشط الـذي :لذاته الصحيح
 .األول النوع وهذا .واإلتقان

 أن واتفـق ،مـنهم -واإلتقـان الـضبط مـن العليـا املرتبـة :يعنِـي- عنهـا قرص فمن
ي ،املتابعةب القصور ذلك اْنجرب فوقه؛ أو مثله هو من وافقه  وهـذا .لغـريه صـحيًحا وُسـمِّ

 .)٢(الثاِين  النوع
 إذا الرجـل أن مـن حبـان ابـن إليـه ذهـب الـذي وهـذا" :اهللا رمحه حجر ابن وقال

                                     
وقارن باليواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن حجر . ١٥كشف السرت عن حكم الصالة بعد الوتر ص)  ١(

)٣٩١ -١/٣٩٠.( 

وهذا األمر خالف ما استقر عليه احلال عند . ١٨ - ١٧كشف السرت عن حكم صالة الفجر ص)  ٢(
 يف النكت عىل ابن قال ابن حجر رمحه اهللاجلمهور، وإن كان كثري من أهل احلديث عليه قبل ذلك، 

ما : إن أكثر أهل احلديث ال يفردون احلسن عن الصحيح، فمن ذلك ": )١/٤٨٠(كتاب الصالح 
 هو أن يكون متصًال غري r الذي ثبت عن النبي احلديث": رويناه عن احلميدي شيخ البخاري قال

و ال جيوز االحتجاج إال باحلديث ": وروينا عن حممد بن حيي الذهيل قال. "منقطع معروف الرجال
فهذا تعريف يشمل الصحيح . "املتصل غري املنقطع، الذي ليس فيه رجل جمهول و ال رجل جمروح

يف صحيحيهام مل يتعرضا فيه ملزيد أمر آخر، عىل ما واحلسن معًا، وكذا رشط ابن خزيمة وابن حبان  
 اهـ"ذكرناه عن الذهيل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦
 عـىل واجلمهـور عجيـب، مذهب جرحه؛ يتبنيَّ  أن إَىل  العدالة عىل كان عينه َجهالة انتفت
َّن خلًقا يذكر فإنه ،فهأل الذي الثقات كتاب ِيف  حبان ابن مسلك هو وهذا خالفه،  نـص ِمم
م عىل وغريه حاتم أبو عليهم  .َجمهولون أهنَّ

 مـذهب وهـو مـشهور، واحـد بروايـة ترتفع العني جهالة أن حبان ابن عند وكان
 بقاعدتـه، حبـان ابـن أفـصح وقـد غريه، عند باقية حاله جهالة ولكن خزْيمة؛ ابن شيخه
ْ  من العدل" :فقال ْ  فمن ،التعديل ضد التجريح إذ اجلرح؛ فيه ُيعرف َمل  عـدل فهـو ُجيرح َمل
ْ  إذ جرحه؛ يتبني َحتَّى  .عنهم غاب ما الناس يكلَّف َمل

 أو َجمروًحـا، يكـون أن من راويه تعرى إذا :به ُحيتج الذي احلديث ضابط ِيف  وقال
 هكـذا .منكـًرا املـتن كان أو منقطًعا، أو مرسالً  سنده كان أو َجمروح، دونه أو َجمروح فوقه

 تـرصف وقـد تصنيفه، من )١("املنكي الصارم" ِيف  اهلادي عبد  الدين َشمس احلافظ نقله

 .)٢(اهـ"بِمقصده أتى لكنه حبان؛ ابن عبارة ِيف 
 بخــالف اجلمهــور، عليــه مــا حبــان وابــن خزيمــة ابــن فيهــا خــالف أمــور فهــذه

 .ذلك مثل عندهم فليس السنن أصحاب
 ن؟احلس يف خاص اصطالح له الرتمذي :قيل فإن

 اجلمهـور عليـه عـام فيه خيرج مل فإنه الصحة، أصل يف ليس اصطالحه : فاجلواب
 !احلديث أهل من

 .الزمني التقدم ) ٩
 :التالية هيو ذلك، عىل تدل ووفياهتم للرواية، الذهبي العرص يف فهم

                                     
 )١٤١- ١٣٨ص (الصارم املنكي )  ١(

 ).١/١٤(لسان امليزان   )٢(
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 ١٧
 )هـ ٢٥٦ ت( الصحيح صاحب البخاري اإلمام . ١
 ).هـ ٢٦١ ت( الصحيح صاحب احلجاج بن مسلم اإلمام . ٢
 ).هـ ٢٧٣ ت( السنن صاحب ماجة بنا . ٣
 ).هـ ٢٧٥ ت( السنن صاحب داود أبو . ٤
 ).هـ ٢٧٩ ت( املحمدية والشامئل السنن صاحب الرتمذي . ٥
  ).هـ ٣٠٣ ت( السنن صاحب النسائي . ٦

ــرواة يف واملتــأخر املتقــدم بــني الفاصــل احلــد أن ومعلــوم  مــدار علــيهم الــذين ال
 عـىل بـل الرواة، عىل ليس ذلك بعد العمدة إذ  ، ئةثامثال سنة رأس هو والرواية، األسانيد

  .)١(السامعني أسامء ضبط يف وصدقهم عدالتهم عرفت والذين واملقيدين املحدثني
  .واألفراد الغرائب وتركوا العمل، عليه جرى ما إال احلديث من خيرجوا مل ) ١٠

 األخـذ يـرى مالـك كـان احلديث، من املدينة أهل عمل خالف ما هذاومن أجل 

  .)٢(".باحلديث أخذوا واألكثرون .املدينة أهل ملبع

                                     
عىل الرواة إىل رأس سنة ثالثامئة، وقال فيه ) ميزان االعتدال(ولذلك اقترص الذهبي يف كتابه    )١(

 ما يدرون ال كثراأل إذ القليل، إال هم من سلم ملا لبابا هذا تليني نفيس عىل فتحت ولو"): ١/٤(
 فالعمدة الكرب، يف سندهم علو إىل واحتيج الصغر، يف سمعوا إنام الشأن، هذا يعرفون وال يروون،

 وبه املوفق، واهللا احلديث، علوم يف مبسوط هو كام هلم، السامع طباق أثبت من وعىل هلم، قرأ من عىل
وبعض الناس محل كالم الذهبي ما ال حيتمل، عىل طريقة منهج . اهـ"به إال قوة وال االستعانة،

مصطلح منهج املتقدمني واملتأخرين مناقشات " كتاب – إن شئت -فانظر . املتقدمني واملتأخرين
 ."وردود

 .٥٧بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف ص) ٢(
ن كان احلديث عىل خالفه؛ فإن ذلك منه ومالك رمحه اهللا حينام كان يأخذ بعمل أهل املدينة وإ: قلت  

اجتهاد يف متابعة السنة واحلديث، إذ كان يرى أن ترك أهل املدينة العمل هبذا احلديث إنام كان لعلة 
= 
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 ١٨
 

 الــسنن كتــاب ِيف  وضــعتها الَّتِــي واألحاديــث" :ســننه واصــفاً  أبــوداود قــال وقــد
 عليـه يقـدر ال َمتييزها أن إال األحاديث، من شيًئا كتب من كل عند وهي مشاهري، أكثرها
ا ِهبا والفخر الناس، كل  روايـة مـن كـان ولـو ريـب،غ بِحـديث حيـتج ال فإنه ،مشاهري أهنَّ

                                     
= 

فهو رمحه اهللا من أجل مراعاة األصل املقرر وهو متابعة الصحابة رضوان اهللا . فيه متنع العمل به
قال ابن أيب زيد القريواين . يقدم عمل أهل املدينة عىل النصعليهم فيام جاء عنهم كان اإلمام مالك 

سن رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال عمر بن عبدالعزيز: قال مالك": ١١٨- ١١٧يف جامعه ص
وسلم ووالة األمر من بعده سننًا اآلخذ هبا تصديقًا بكتاب اهللا واستكامالً لطاعة اهللا وقوة عىل الدين 

من اقتدى هبا مهتد ومن استنرص هبا . و التغيريها، وال النظر فيام خالفهااهللا، ليس ألحد تبديلها 
قال    .ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصرياً . منصور
إنه يصعب : قال من أقتدي به. والعمل أثبت من األحاديث: قال مالك .أعجبني عزم عمر: مالك

حدثني فالن عن فالن، وكان رجال من التابعني تبلغهم عن غريهم فيقولون :  ذلكأن يقال يف مثل
ِملَ َملْ : وكان حممد بن أيب بكر بن حزم ربام قال له أخوه . ما نجهل هذا، ولكن مىض العمل عىل خالفه

لو رأيت الصحابة يتوضؤون إىل : قال النخعي .مل أجد الناس عليه: تقض بحديث كذا؟ فيقول
 وذلك ألهنم ال يتهمون يف ترك السنن، وهم ﴾إىل املرافق﴿وأنا أقرأها .  لتوضأت كذلكالكوعني

أرباب العلم، وأحرص خلق اهللا عىل اتباع رسول اهللا عليه السالم، فال يظن ذلك هبم أحد إال ذو 
ل ابن قا .السنة املتقدمة من سنة أهل املدينة خري من احلديث: قال عبدالرمحن بن مهدي  .ريبة يف دينه

يريد أن غريهم قد حيمل شيئًا عىل ظاهره، وله تأويل من حديث  .احلديث مضلة إال للفقهاء: عيينة
قال  .غريه، أو دليل خيفى عليه، أو مرتوك أوجب تركه غري يشء مما ال يقوم به إال من استبحر وتفقه

ذنا باملك والليث كل صاحب حديث ليس له إمام يف الفقه فهو ضال، ولوال أن اهللا انق: ابن وهب
فهو إنام . واملقصود بيان مأخذ اإلمام مالك فيام ذهب إليه من عمل أهل املدينة: قلت اهـ"لضللنا

ومسألة حجية عمل أهل املدينة فيها تفصيل بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه . قدم العمل من أجله
 ). ٣١١-٢٠/٣٠٣(اهللا انظر جمموع الفتاوى 
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 ١٩
 مـن وجدت غريب بِحديث احتج ولو العلم، أئمة من والثقات سعيد، بن وَحيَيى مالك،
ا، غريًبـا احلـديث كـان إذا بـه احـتج قـد الـذي باحلـديث حيـتج وال فيـه، يطعن  فأمـا شـاذ 

 .أحد علينا يرده أن يقدر فليس الصحيح املتصل املشهور احلديث
 .احلديث من الغريب يكرهون نواكا :النخعي إبراهيم وقال
 عـرف، فـإن الضالة، تنشد كام فاْنُشده احلديث َسمعت إذا :حبيـب أِيب  بن يزيد وقال

 .)١(اهـ"فدعه وإال
 )٢("الناس لضل والليث مالك لوال" :قال ،وهب ابن عن

 أن أظـن كنـت هللكـت، سـعد بـن والليـث أنس بن مالك لوال :قال وهب، ابن عن 

يالنَّ  عن جاء ما كل  .)٣("به ُيعمل  ج  بِ
 بـه، يؤخـذ مـا منـه فآخـذ احلـديث ألَسـمع إينِّ  :قـال إبـراهيم، عن األعمش، عن

 .)٤("سائره وأدع
 هــذا يف مــا مجيــع " ):الــسنن( كتابــه وصــف يف اهللا، رمحــه الرتمــذي قــال ولــذلك

 حديث حديثني خال ما العلم أهل بعض به أخد وقد به معمول فهو احلديث من الكتاب
 واملغــرب باملدينــة والعــرص الظهــر بــني مجــع ســلم و عليــه اهللا صــىل النبــي أن سعبــا بــن

 إذا قال أنه سلم و عليه اهللا صىل النبي وحديث مطر وال سفر وال خوف غري من والعشاء
ــدوه اخلمــر رشب ــإن فاجل ــاقتلوه الرابعــة يف عــاد ف ــد ف ــا وق ــا احلــديثني علــة بين  يف مجيع

                                     
 .٣٠-٢٩ألهل مكة يف وصف سننه صرسالة أيب داود )  ١(

  ).٣٠/٣٥٩(، تاريخ دمشق ) ١٣/٧(تاريخ بغداد ) ٢(

  ).٣٠/٣٥٩(، تاريخ دمشق ) ١٣/٧(تاريخ بغداد ) ٣(

). ٦٢٧-٢/٦٢٥(رشح علل الرتمذي، البن رجب : ،  وانظر )٢/٦٠٧( املعرفة والتاريخ للفسوي )٤(
 .من قول األعمش) ٦/٢٣٤(وذكره يف سري أعالم النبالء 
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 ٢٠
  .)١(اھـ"الكتاب

 الـضعيف مجع مقصده فإن الدارقطني، سنن الستة، الكتب يف السمة هذه ويقابل
 .األحكام يف به االستدالل وقع مما علة فيه وما

 عليـه اهللا صـىل النبـّي  عـن املـأثورة الـسنن مـن املُْجَتنَـا" :اسمه الدارقطني وسنن

م بيه ، وسلَّ نْ قيم منها الصحيِح  عىل والتَّ اقلني واختالف ، والسَّ  .)٢("ألفاظها يف هلا النَّ
 يف إمامتـه إمتـام مـع )الـدارقطني :يعنـي( احلـسن أبـو و" :اهللا رمحـه تيمية ابن قال
 وجيمـع الفقـه يف املـستغربة األحاديـث فيهـا يذكر كي السنن هذه صنف إنام فإنه احلديث
 وغريمها الصحيحني يف املشهورة األحاديث فأما مثله إىل فيها حيتاج التي هي فإهنا طرقها
 جهـال يـورث البـاب هـذا يف بكتابـه االكتفاء جمرد كان فلهذا ذلك يف هاعن يستغني فكان

 .)٣(اهـ"اإلسالم بأصول عظيام
 وهـو ليعـرف السنن يف هذا يذكرون وأمثاله يالدارقطن عادة من" :تيمية ابن قال

 .)٤(اهـ"ذلك من الضعيف ضعف يبينون وغريه
 فيـه يـروى وهلـذا نالـسن غرائـب به قصد وهو يالدارقطن كتاب" :اهللا رمحه وقال

 جمـرد أن عـىل باحلـديث العلـم أهـل تفـقا وقـد غـريه يرويه ماال واملوضوع الضعيف من

                                     
 ).٥/٧٣٦(العلل الصغري يف آخر السنن )  ١(

، واسم بن عبد العزيز الزيد عبد الوهاب استفدت معرفة اسم سنن الدارقطني من موقع الشيخ )٢(
 :حتت هذا الرابط). جامع أهل السنة واحلديث(موقعه 

(http://www.hdeeth.net/publish/article_٧٩.shtml) 
  ."االسم الصحيح لسنن الدارقطني": وذلك عن طريق مقال يف موقع ملتقى أهل احلديث، عنوانه

  ).٦/٦١٥(الفتاوى الكربى ) ٣(

  )٢٦/١٤٩(جمموع الفتاوى ) ٤(
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 ٢١
 ذلـك يف يـروى فـيام باحلـديث العلـم أهـل من كتب ومن عليه عتامداال يبيح ال إليه العزو

  .)١(اهـ"صحيح حديث فيها ليس أنه يبني
 غرائـَب  كتابـه يف جيمـع ذيالـ الـدارقطني مثـل رواه إنام بل" :عبداهلادي ابن قال

 علـةَ  ويبـني ، واملوضـوعة بـل ، واملنكرة الضعيفة األحاديث رواية من فيه ويكثر ، السنن

 . )٢(اهـ"املواضع بعض يف وإنكاره ضعفه وسبب احلديث
 

 . اعتمد يف نقله عىل الرواية)٣(الكتاب احلديثي بجميع أنواعه
 :يثي هي ورواية الكتاب احلد

الكتاب عن مصنفه بواسطة أحد تالمذته، بطريقة من  عليها  اهليئة التي ينقل
 .طرق الرواية

 : ورشح هذا التعريف
أن صاحب الكتاب بعدما يصنفه فإنه ُحيمل عنه، بطريقة من طرق الروايـة 

 .السابقة أو أكثر
وقد حيصل للكتاب أن حيمله عن الشيخ تالميـذ آخـرون غـري األولـني، يف 
أوقات خمتلفة، وعىل أحوال خمتلفة، فيزيد يف الكتاب أو ينقص، أو يقدم أو يؤخر، 

                                     
  )٢٧/١٦٦(ما سبق ) ١(

  .٣١الصارم املنكي ص) ٢(

احلطة يف ذكر الصحاح "انظر  كتاب . ني يف تصنيفها مقاصدالكتب احلديثية عىل أنواع، وللمحدث) ٣(
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة "، و١٢٦-١١٢ لصديق خان القنوجي ص"الستة
 . ملحمد بن جعفر الكتاين"املرشفة
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 ٢٢
 .فينقل هؤالء التالميذ الكتاب عن مصنفه بعد حتملهم له

 : فتحصل لنا هيئتان للكتاب 
 .اهليئة األوىل التي نقلها التالميذ األولون عن الشيخ
 .يخواهليئة الثانية التي نقلها التالميذ اآلخرون عن الش
 .وتسمى كل هيئة منقولة للكتاب عن الشيخ رواية

وتتعدد هـذه اهليئـات وتـسمى روايـات، ومـن هنـا جـاء التعريـف الـسابق 
 .لرواية الكتاب

كان مالك بن أنس رمحـة اهللا عليـه، ": قال حيي بن عبداهللا بن بكري رمحه اهللا
 و ال يعبـث إذا ُعرض عليه املوطأ هتيأ، ولـبس ثيابـه وعاممتـه ثـم أطـرق ال يتـنخم

 .)١(" r حلديث رسول اهللا إعظامابيشء من حليته، حتى نفرغ من القراءة 
 ."إذا عرض عليه املوطأ": قوله: والشاهد

فالشيخ مالك رمحه اهللا كان ُيقرأ عليه كتابه املوطـأ، وهـذا العـرض لكتـاب 
املوطأ الذي حرضه ابن بكري، ونقله عن مالـك ُيعـرف بروايـة ابـن بكـري للموطـأ، 

. ي رواية ختتلف عن رواية حممد بن احلـسن الـشيباين للموطـأ عـن مالـك مـثالوه
 .ا العرض عليه لكتابه، زاد وأنقص، وقّدم وأخرألن مالكًا خالل هذ

وحيي بن عبداهللا بن بكري أحد رواة املوطأ املـشهورين، عنـد العلـامء، مـن أهـل الثقـة 
شهورة للموطـأ عـن مالـك والضبط، وهو غري حيي بن حيي الليثي صـاحب الروايـة املـ

 .رحم اهللا اجلميع

                                     
 .٤٣إحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك البن نارص الدين املشقي ص)  ١(
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 ٢٣
 :والكتب الستة هلا روايات، وبياهنا هو التايل

 .رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ـ صحيح اإلمام البخاري  ١
سمع كتاب الصحيح ملحمـد بـن "): هـ٣٢٠ت(قال حممد بن يوسف الفربري 

ألــف رجــل، فــام بقــي أحــد يــروي عنــه ) تــسعون: ويف روايــة(إســامعيل ســبعون 
 .)١(هـا"غريي

وعـىل الفربـري العمـدة "): هــ٥٤٢ت(قال أبو حممد عبداهللا بن عيل الرشاطي 
 .)٢(اهـ"يف رواية كتاب البخاري
ــري ــول الفرب ــه غــريي": وق ــه عن ــي أحــد يروي ــام بق ــييل "ف ــه اخلل ــه علي ، تابع

وتعقبـه فيـه ابـن حجـر . )٣("اإلرشاد يف معرفة علـامء احلـديث": يف كتابه) هـ٤٤٦ت(
ذلك بناء عىل ما يف علمه، وقد ) الفربري: يعني(اطلق ": فقال) هـ٨٥٢ت(العسقالين 

تأخر بعده بتسع سنني أبوطلحة منصور بن حممد بن عـيل بـن قرينـة البـزدوي، وكانـت 
 .)٤(اهـ"وفاته سنة تسع وعرشين وثالثامئة

وعىل كل حال فإن رواية الفربري هي التي اتـصلت بالـسامع إىل عـرص احلـافظ 
 حـسب -، بل وإىل عـرصنا هـذا؛ فاإلجـازات املقرونـة بالـسامع )٥(هابن حجر، وما قبل

 . مدارها عىل رواية الفربري، واهللا اعلم-علمي 
 ).هـ٣٥٣ت(فرواية أيب عيل سعيد بن عثامن بن السكن 

                                     
 .١٨، إفادة النصيح ص )١/١٣١(رواة السنن واملسانيد التقييد ملعرفة )  ١(
 .١٥إفادة النصيح ص)  ٢(
)٣/٩٥٨)  (٣.( 
 ).٢/٢٥٩(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد : وانظر. ٤٩١هدي الساري مقدمة فتح الباري ص)  ٤(
 .٤٩٢-٤٩١هدي الساري ص)  ٥(
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 ٢٤
 ).هـ٣٧١ت(ورواية أيب زيد املروزي 

 ).هـ٣٧٣ت(ورواية أيب أمحد حممد بن حممد بن موسى اجلرجاين
 ).هـ٣٧٦ت(املستميل ورواية أيب إسحاق 

 ).هـ٣٨١ت(ورواية أيب حممد الرسخيس 
 .)١()هـ٣٨٩ت(ورواية أيب اهليثم الكشميهني 

 .)٢(كلهم يروون صحيح البخاري من طريق الفربري
                                     

 .٧٣- ٧٢التنبيه عىل األوهام ص) ١(
عض أهل العلم إىل أن جيعل رواية هؤالء لكتاب البخاري الصحيح، وما بينها من  ببحداهذا الواقع ) ٢(

 "التعديل والتجريح"قال الباجي رمحه اهللا يف كتابه ! االختالف، من باب اختالف النسخ ال الرواية
إسحاق املستميل إبراهيم بن  أخربنا أبوذر عبدالرمحن اهلروي احلافظ رمحه اهللا ثنا أبو"): ١/٣١١(

صله، كان عند حممد بن يوسف الفربري فرأيته مل يتم بعد، أانتسخت كتاب البخاري من : د، قالأمح
وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثرية منها تراجم مل يثبت بعدها يشء، ومنها أحاديث مل يرتجم 

 .عليها، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض
 إسحاق املستميل ورواية أيب حممد أن رواية أيب: ومما يدل عىل صحة هذا القول:] قال الباجي[  

 - وقد نسخوا من أصل واحد - الرسخيس، ورواية أيب اهليثم الكشميهني، ورواية أيب زيد املروزي 
فيها التقديم والتأخري، وإنام ذلك بحسب ما قدر كل منهم يف ما كان يف طّرة أو رقعة مضافة أنه من 

.  وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديثموضع ما فأضافه إليه، ويبني ذلك أنك جتد ترمجتني
وإنام أوردت هذا ملا عني به أهل بلدنا من طلب معنى جيمع بني الرتمجة واحلديث :] قال الباجي[

 .اهـ"الذي يليها، وتكلفهم يف تعسف التأويل ما ال يسوغ
وهذه قاعدة ": بعد نقله لكالم الباجي املتقدم) ١/٨ ("هدي الساري"قال ابن حجر رمحه اهللا يف   

ثم . ... حسنة يفزع إليها حيث يتعرس وجه اجلمع بني الرتمجة واحلديث، وهي مواضع قليلة جداً 
ظهر يل أن البخاري مع ذلك فيام يورده من تراجم األبواب عىل أطوار إن وجد حديثًا يناسب ذلك 

 .إىل آخر كالمه يرمحه اهللا ....الباب
= 
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 ٢٥
نعم هناك روايات اتصلت باالجازة ال السامع عن البخاري لكتابه اجلامع، من 

 :غري طريق الفربري، منها
، حـّدث )هــ٢٩٥ت(بن معقل بن احلجـاج النـسفي رواية أيب إسحاق إبراهيم 

 .بصحيح البخاري عنه، وفاته منه قطعة من آخره رواها باإلجازة
ث األنـدلس يف وقتـه) هــ٤٩٨ت(قال أبوعيل الغـساين  ينـا عـن أيب ": حمـدِّ وروِّ

إن البخاري أجـاز لـه آخـر : الفضل صالح بن شاذان األصبهاين عن إبراهيم بن معقل
كتـاب األحكـام إىل آخـر مـا رواه النـسفي مـن اجلـامع؛ ألن يف روايـة الديوان مـن أّول 

إبراهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن روايـة الفربـري، قـد أعلمـت عـىل 
                                     

= 
 مل يرتض هذا التوجيه الذي ذكره الباجي رمحه اهللا لرتاجم أن بعض أهل العلم) ١: (ويالحظ ما ييل  

 - عندي -أن الظاهر ) ٢. (٢٦انظر  إفادة النصيح البن رشيد الفهري ص. أبواب كتاب البخاري 
أن االختالف الواقع بني رواية املستميل والكشميهني والرسخيس واملروزي عن الفربري عن 

 اختالف النسخ؛ وذلك إذا الحظنا أن البخاري صنف البخاري هو من باب اختالف الرواية ال
ستاذي هؤالء مل يفهموا كيف صنفت ألو نرش بعض : قال البخاري": جامعه الصحيح ثالث مرات

ويتأكد هذا إذا ) ٣. (٤٨٧ هدي الساري ص"صنفته ثالث مرات: ثم قال. البخاري، وال عرفوه
نرص  قال أبو.  مرات أو أكثرعلمت أن الفربري سمع صحيح البخاري من البخاري ثالث

مرة بـفربر، يف سنة ثامن وأربعني : كان سامع الفربري من حممد بن إسامعيل مرتني": الكالباذي
سمع اجلامع ": وقال الفربري نفسه أنه . "ومائتني، ومرة ببخارا يف سنة اثنتني ومخسني ومائتني

 ثالث سنني يف سنة ثالث ومخسني الصحيح من أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري بفربر يف
 ).١/١٣٢( التقييد "وأربع ومخسني، ومخس ومخسني ومائتني

وعليه فإن األصل الذي عند الفربري عرض عىل البخاري أكثر من مرة، ومقيد فيه كل ما جيد يف   
هذه السامعات الثالث أو اخلمس، ويكون كل واحد من هؤالء الرواة عن الفربري قد نسخ من 

 .، واهللا اعلمأصالربري بحسب السامع الذي اعتمده  الفأصل
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 ٢٦
 ﴾يريـــدون أن يبـــدلوا كـــالم اهللا﴿: املوضـــع يف كتـــايب، وذلـــك يف بـــاب قولـــه تعـــاىل

بعض حديث عائشة : روى النسفي من هذا الباب تسعة أحاديث آخرها. )١٥:الفتح(
وهـو التاسـع مـن أحاديـث البـاب . يف اإلفك، ذكر منـه البخـاري كلـامت استـشهد هبـا

خّرجه عن حجاج عن النمـريي عـن يـونس عـن الزهـري، بإسـناده عـن شـيوخه عـن 
وروى الفربري زائدًا عليه من أول حديث قتيبة عن مغرية عـن أيب الزنـاد عـن . عائشة

 " إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فالتكتبوها عليه" :  r األعرج عن أيب هريرة عن النبي
 .)١(اهـ"إىل آخر مارواه الفربري عن البخاري من الديوان وهو تسع أوراق من كتايب

، وابـن )٢(رواية النـسفي اتـصلت باإلجـازة إىل أيب عـيل الغـساين: وهذه الرواية
 .، رمحهام اهللا تعاىل)٣(حجر

 .) ٥(، اتصلت باالجازة أيضاً )٤()ـه٣١١ت(وهناك رواية محاد بن شاكر 
 .)٦ (وهناك رواية مهيب بن سليم

، وهـو آخـر مـن حـدث بكتـاب )هــ٣٢٩ت(وهناك منصور بن حممـد النـسفي 
 .)٧(اجلامع الصحيح عن البخاري

                                     
 .٢١-١٩إفادة النصيح ص)  ١(
 .٧٤التنبيه عىل األوهام ص)  ٢(
 .٤٩١هدي الساري ص)  ٣(
 ).١/٣١٤(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )  ٤(
 .٤٩١هدي الساري ص)  ٥(
عني من سري أعالم النبالء ومهيب وجدت له ذكرًا يف ترمجة حيي بن م). ٣/٩٥٩(اإلرشاد )  ٦(

 .هـ٢٣٣وذكر عن نفسه أنه ولد سنة ) ١١/٩٠(
 ).٢/٢٥٩(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )  ٧(
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 ٢٧
 .رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(ـ صحيح اإلمام مسلم ٢

 هـذا الكتـاب مـع شـهرته التامـة، صـارت روايتـه": قال ابن الـصالح رمحـه اهللا
بإسناد متصل بمسلم مقصورة عىل أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد بـن سـفيان، غـري أنـه 

 .) ١(اهـ"يروى يف بالد املغرب مع ذلك عن أيب حممد أمحد بن عيل القالنيس عن مسلم
ونبه رمحه اهللا إىل أن رواية املغاربة لصحيح مـسلم مـن طريـق القالنـيس شـاملة 

مــن آخــر الكتــاب، أّوهلــا حــديث اإلفــك جلميــع صــحيح مــسلم، حاشــا ثالثــة أجــزاء 
الطويل، يف كتاب التوبة، بـاب يف حـديث اإلفـك، وقبـول توبـة القـاذف، فـإهنم كـانوا 

 .)٢(يرووهنا من طريق ابن سفيان عن مسلم
ونبه رمحه اهللا إىل أن إلبراهيم بن سـفيان يف سـامعه للكتـاب عـن مـسلم فائتـًا مل 

 .ا بطريق اإلجازة، وإما بطريق الوجادةيسمعه من مسلم، ورواية ابن سفيان له إم
 .)٣(ثم بني رمحه اهللا موضع هذا الفائت

، ذكر ما وقع له ممن روى عن مـسلم بـن )هـ٦٤٣ت(وقد أفرد الضياء املقديس 
 .) ٤(احلجاج يف جزء مفرد، اشتمل عىل عرشة رواة

 .رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت (ـ سنن الرتمذي  ٣
 كلهـا مـن طريـق أيب - التي وقفـت عليهـا -لكن النسخ املطبوعة . له رواة كثر 

 ).هـ٣٤٦ت(العباس املحبويب حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي 
                                     

 .١٠٣صيانة صحيح مسلم ص)  ١(
 .١١٠-١٠٩صيانة صحيح مسلم ص)  ٢(
 ).١٥/٣١١(وانظر سري أعالم النبالء . ١١٤-١١١صيانة صحيح مسلم ص)  ٣(
اإلمام مسلم ورواة صحيحه للذهبي من سري أعالم النبالء، بتحقيق وتعليق أيب حيي طبع مع ترمجة )  ٤(

 .هـ١٤١٦عبداهللا الكندري، خّرج أحاديثه أبوأمحد هادي املري، طبع دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
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 ٢٨
هـــ، حــني رحــل إىل أيب عيــسى، ٢٦٥وكــان ســامعه مــن الرتمــذي برتمــذ ســنة 

 . )١(وسامعاته صحيحة مضبوطة، بخط خاله أيب بكر األحول
 . )٢(اهليثم بن كليب عنه: ومن رواة سنن الرتمذي أيضاً 

 .)٣(وأبوحامد التاجر أمحد بن عبداهللا املروزي
 .وأبوذر حممد بن إبراهيم بن حممد الرتمذي

 .)٤(وأبوحممد احلسن بن إبراهيم القطان
 .)٥(وأبواحلسن الفزاري

 ).هـ٢٧٥ت( ـ سنن أيب داود السجستاين ٤
 :له روايات كثرية منها

لـؤي ـ رواية اللؤلـؤي أيب عـيل حممـد بـن أمحـد بـن عمـرو اللؤ١    
وهـي مـن أصـح الروايـات؛ ألهنـا مـن آخـر مـا أمـىل أبـوداود، ). هــ٣٣٣ت(البرصي 

 إطالقهـموهي املقصودة غالبًا عنـد . وهي الرواية الرائجة يف أكثر البالد. وعليها مات
، وعليهــا "خمتـرص الــسنن": وهــي التـي عمــل عليهــا املنـذري كتابــه. "سـنن أيب داود"

                                     
 ).١/٣٢(التقييد )  ١(
 .٤٠ثبت الكزبري ص)  ٢(

 الرتمذي، وصوابه اهليثم بن كليب عن احلافظ وقع فيه اهليثم عن كليب عن احلافظ أيب عيسى: تنبيه  
 .١١٩وانظر فهرست ابن خري اإلشبييل ص. أيب عيسى

 .١٢٠-١١٩فهرست ابن خري ص)  ٣(
 .١٢١فهرست ابن خري ص)  ٤(
 .، نقال عن برنامج أيب جعفر بن الزبري١٧٨مقدمة حتفة األحوذي ص)  ٥(
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 ٢٩
 .)١(هتذيب ابن القيم رحم اهللا اجلميع

): هــ٤١٤ت(قال القايض أبوعمر القاسم بن جعفر بـن عبدالواحـد اهلاشـمي 
كان أبوعيل اللؤلؤي قد قـرأ هـذا الكتـاب عـىل أيب داود عـرشين سـنة، وكـان يـسمى "

وذكر القايض . وكان هو القاريء لكل قوم يسمعونه. والوراق عندهم القاريء. وراقه
أبوداود آخرًا، ليشء كان يريبـه يف إسـناده، أن الزيادات التي يف رواية ابن داسة حذفها 

 .)٢(اهـ"فلذلك تفاوتا
ماذكره عن رواية ابن داسة مل أجده لغريه، والعلامء عىل اعتامد روايـة ابـن : قلت

ويبدو أن أليب عيل اللؤلؤي أكثر مـن عـرض لكتـاب . داسة رحم اهللا اجلميع وغفر هلم
: ب السنن املطبوع يقول عقب حديث السنن عىل أيب داود، فقد رأيته يف موضع من كتا

ابَِعــةِ : َقـاَل َأُبـو َعــِيلٍّ " ـِديُث َملْ َيْقــَرْأُه َأُبـو َداُوَد ِيف اْلَعْرَضـِة الرَّ وقـال عقــب . )٣("َهـَذا اْحلَ
 .)٤("َوَملْ َيْقَرْأُه َأُبو َداُوَد ِيف اْلَعْرَضِة الثَّانَِيةِ : َقاَل َأُبو َعِيلٍّ " :حديث آخر

ــ روايــة ابــن٢      داســة أيب بكــر حممــد بــن بكــر بــن حممــد بــن ـ
ــرصي  ــتامر الب ــدالرزاق ال ـــ٣٤٦ت(عب ــات)ه ــل الرواي ــه أكم ــي . )٥(، وروايت وه

ــديم  ــا بالتق ــف عنه ــؤي، وختتل ــسخة اللؤل ــالد املغــرب، وتقــارب ن مــشهورة يف ب
كتاب اجلنـائز بعـد كتـاب الـصالة، وقبـل [وقع فيها . والتأخري، والزيادة والنقص

                                     
 ).٤/٥٤٧(انظر عون املعبود )  ١(
 .)١/٣٣(التقييد )  ٢(
 ).٩١١(يف كتاب الصالة، باب السجود عىل األنف، عقب احلديث رقم ) ٣(
 ) .٣٠٤٠(يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف أخذ اجلزية، عقب احلديث رقم ) ٤(
 .١٠٦فهرست ابن خري ص)  ٥(
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 ٣٠
ويف  .واية اللؤلؤي كتاب اجلنائز بعـد كتـاب اخلـراج واإلمـارةويف ر. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة، ثم اللقطة، ثم الصيام، ثم املناسـك، ثـم الـضحايا، : رواية ابن داسة
كتـاب الزكـاة، : ويف رواية اللؤلـؤي .ثم اجلهاد، ثم اإلمارة، ثم البيوع، ثم النكاح

جلهاد، ثم الـضحايا، والـصيد، ثم اللقطة، ثم النكاح، ثم الطالق، ثم الصيام، ثم ا
ثم الوصايا، ثم الفرائض، ثم اخلراج واإلمارة، ثم اجلنائز، ثم األيامن والنذور، ثم 

 .)١(]وقس عىل هذا غري ذلك من الكتب الباقية .كتاب البيوع
 .ـ رواية الرميل إسحاق بن موسى بن سعيد، وراق أيب داود٣    

 .)٢(وروايته تقارب رواية ابن داسة
واية ابن األعرايب أيب سعيد أمحد بن حممد بـن زيـاد بـن بـرش ـ ر٤    

وروايته سقط منها كتاب الفتن واملالحـم، واحلـروف، واخلـاتم، ونحـو  ).هـ٣٤٠ت (
النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضًا مـن كتـاب الوضـؤ والـصالة، والنكـاح، أوراق 

ثرها عـن أيب أسـامة وفيها أحاديث خّرجها من روايته عن شيوخه، وروى أك .)٣(كثرية
 .)٤(حممد بن عبدامللك الروايس عن أيب داود

ــد، ٥     ــن العب ــن احلــسن ب ــد، عــيل ب ــن العب ــة أيب احلــسن ب ــ رواي ـ
 .) ٥(حدث عن أيب داود بكتاب السنن ).هـ٣٢٨ت(أبواحلسن الوراق 

                                     
 )٤/٥٤٧(انظر عون املعبود )  ١(
 .١٠٦فهرست ابن خري اإلشبييل ص)  ٢(
 ).٤/٥٤٧(عون املعبود )  ٣(
 .١٠٦-١٠٥فهرست ابن خري ص)  ٤(
 ).١/٤٤١(، بواسطة تعليق حمقق النكت عىل ابن الصالح البن حجر )١١/٣٨٢(تاريخ بغداد )  ٥(
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 ٣١
 .، رمحه اهللا تعاىل)هـ٣٠٣ت ( ـ سنن النسائي ٥

 :مجاعة من احلفاظ، منهمروى كتاب السنن الكبري عن مصنفها النسائي 
 . )١ ( ابنه أبوحممد عبدالكريم-
، ) هـــ٣٦٤ت( أبــوبكر أمحــد بــن حممــد بــن إســحاق الــدينوري، ابــن الــسني -

، وروايته للمجتبـى مـن أشـهر الروايـات، "املجتبى من السنن"ويروي عنه أيضًا كتابه 
نسائي يف مرص وكان سامعه هلا عن ال.  )٢(وهو آخر من روى السنن الكبري عن النسائي

 .)٣(هـ٣٠٢سنة 
 . )٤( الوليد بن القاسم الصويف-
 ). هـ٣٨٥ت( أبوبكر أمحد بن حممد بن املهندس -
 ).هـ٣٦١ت( أبوعيل احلسن بن اخلرض بن عبداهللا األسيوطي -
 ).هـ٣٥٨ت(، )ابن األمحر( أبوبكر حممد بن معاوية القريش األندليس -
 .)٥()هـ٣٥٧ت(لعباس الكناين  أبوالقاسم محزة بن حممد بن عيل بن ا-

إن رواة هـذا الكتـاب ختتلـف ": رمحـه اهللا) هــ٧٠٨ت (قال أبوجعفر بن الزبري 

                                     
 .، عىل روايته للمجتبى١١٧نص ابن خري يف فهرسته ص)  ١(
 ).٤٣٧- ١/٤٣٦(اإلرشاد )  ٢(
 ).١/١٩٤(التقييد )  ٣(
 .١١٧هرسته صنص عىل روايته للمجتبى ابن خري يف ف)  ٤(
، عىل رواية هؤالء للسنن عن ٧-٦نص احلافظ السخاوي رمحه اهللا يف كتابه بغية الراغب املتمني ص)  ٥(

النسائي رمحه اهللا، وسياق الكالم يدل عىل أن مراده السنن الكبري، وقد نبهت عىل  من ثبت لدي 
 . املوفقروايته للمجتبى كذلك، وزدت ذكر الوليد بن قاسم فإنه مل يذكره، واهللا
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 ٣٢
 .)١(اهـ"اختالفًا كثرياً 

وبــني روايــاهتم اخــتالف يف اللفــظ ": رمحــه اهللا) هـــ٩٠٢ت(وقــال الــسخاوي 
 .)٢(اهـ"وأكربها وأتقنها رواية ابن األمحر. والتقديم والتأخري، والزيادة والنقص

 .واآلخر املجتبى. السنن الكبري:  للنسائي كتابان، أحدمها:فائدة
إن الذي جّرد املجتبى من الكبري هو أحد رواته، وهو احلافظ : وقد قال بعضهم

 .ابن السني
لكن وقفت عىل كالم حيرر املسألة، ويبني أن الـذي جـّرد املجتبـى هـو النـسائي 

 .نفسه
كتـاب اإليـامن والـصلح ليـسا مـن ":  اهللارمحه) هـ٤٩٨ت(قال أبوعيل الغساين 

املــصنف، إنــام مهــا مــن كتــاب املجتبــى لــه، بالبــاء يف الــسنن املــسندة، أليب عبــدالرمحن 
النسائي اخترصه من كتابه الكبري املصنف، وذلك أن بعض األمراء سـأله عـن كتابـه يف 

نع املجتبى، ؛ فص] جمرداً [فاكتب لنا الصحيح منه : قال. ال: أكله صحيح؟ فقال: السنن
 .)٣(اهـ"...فهو املجتبى من السنن

: رمحه اهللا بعد إيراده لعبارة أيب عيل الغساين) هـ٩٠٢ت(قال احلافظ السخاوي 
 .)٤(اهـ"احلافظ أبوبكر بن السني: إن املجرد هو أحد رواته: وهو أصح مما قاله غريه"

كتبـه كــ الترصيح يف بعـض ) سنن النسائي(يف بعض األصول ": وقال رمحه اهللا

                                     
 .٢٤القول املعترب يف ختم سنن النسائي برواية ابن األمحر ص)  ١(
 .٨بغية الراغب ص) ٢(
 .١١٧-١١٦فهرست ابن خري ص)  ٣(
 .٩بغية الراغب ص)  ٤(
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 ٣٣
 أنه سمعه من لفظـه، ويف بعـض كتبـه أنـه قـرأه عليـه وهـو يـسمع "البيعة" و "اإليامن"

مـا يف كتـاب ": بمرص، بل يف بعض ما وقع الترصيح لفظًا بأنه لـيس يف الـسنن، كقولـه
 . )١(اهـ"القصاص من املجتبى، مما ليس يف السنن

 .رمحه اهللا) هـ٢٧٣ت(ـ سنن ابن ماجة ٦
إبراهيم بن سلمة بن بحـر القطـان، أبواحلـسن القزوينـي يرويه عنه عيل بن 

 . رمحه اهللا)هـ٣٤٥ت(
قــال ابــن نقطــة حــّدث بكتــاب الــسنن أليب عبــداهللا حممــد بــن يزيــد بــن ماجــة 

 . )٢(اهـ"القزويني، وله فيها زيادات عن مجاعة من شيوخه
 
 اسـمه كتاب اهللا رمحه )ـه٣٥٣ت( بغداديال السكن ابن عثامن بن سعيد حافظلل

 ســنن فيــه مجــع" : وقــال ،) ٣()فهرســته( يف خــري ابــن ذكــره ،)ورةاملــأث الــصحاح الــسنن(
  اهـ،"النسائي و داود أبى و ومسلم البخاري كتاب : األربعة املصنفات

 .والنسائي داود أيب سنن عىل الصحة اسم إطالق ففيه
 منـدة نب حيي بن حممد بن سحاقإ بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ منواله عىل وجرى

 وميـزوا الـصحيح، أخرجـوا الـذين األربعـة األئمـة" :قـال حيث اهللا، رمحه )هـ٣٩٥ت(
 :الصواب من واخلطأ املعلول، من الثابت

                                     
بغية الراغب املتمني يف ختم النسائي برواية ابن السني  اجلزء الذي بتحقيق مجال صاويل، بخط اليد )  ١(

 .٧ص
 ).٢/١٨٦(البن نقطة التقييد )  ٢(
 .١٧٠ص)  ٣(
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 ٣٤
 .البخاري إسامعيل بن حممد اهللا عبد أبو
 .القشريي احلجاج بن مسلم احلسني وأبو

 :وبعدمها
 . لسجستاينا إسحاق نب األشعث بن سليامن أبوداود
 .)١(اھـ"النسائي شعيب بن أمحد عبدالرمحن وأبو
حيح اجلامع :الرتمذي سنن عىل )هـ٤٠٤ت( احلاكم طلقأو  .الصَّ

 .)٢(الصحيح اسم النَّسائي وعىل عليه )هـ٤٦٣ت( اخلطيب وأطلق
 رمحـه )هـ٥٣٥ت( األندليس العبدري عامر بن معاوية بن رزين احلسن أبو كذا و

ــصحاح جريــدالت" كتابــه يف اهللا ــق فقــد "الــستة لل ــصحة اســم أطل  داود أيب ســنن عــىل ال
  . والنسائي والرتمذي

 .)٣(اخلمسة الصحاح سامها اهللا رمحه )هـ٥٧٦ت( السلفي طاهر أبو وتابعه
 جــامع( كتابــه يف اهللا رمحــه )هـــ٦٠٦ت( األثــري ابــن حممــد بــن املبــاركو

 .)٤()األصول
 .)٥(احلديث أصول يف هخمترص يف اهللا رمحه )هـ٨١٦ت( اجلرجاين وكذا

 كـالم مـن معلـوم وذلـك صـحيح، فيهـا مـا كـل لـيس  ربعةاأل السنن أن والواقع
                                     

 .٤٢ص/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل / دار املسلم/ حتقيق الفريوائي/ رشوط األئمة )  ١(

،  تدريب الراوي )١/١٠٠(، فتح املغيث رشح ألفية احلديث ٤٠ معرفة أنواع علوم احلديث ص )٢(
   ). طارق١/١٦٥(

 .١٤الوجيز يف ذكر املجاز واملجيز ص)  ٣(

)٢٦٣ ،١/٤٩()  ٤.( 

 .٧٣ص)  ٥(
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 ٣٥
 الكتب؛ هذه أصحاب األئمة

 أحاديــث فيهـا أن ســننه، وصـف يف مكــة أهـل إىل رســالته يف أبـوداود رصح فقـد
 .واضح ذلك يف كالمه والرتمذي .صحيحة ليست

 .الصحة حد إىل تصل ال أحاديث يهفف هذا ومع ذلك، يف أعالها النسائي وسنن
 أهـل بعـض رأى حتـى بـه، عيبـت مـا الـضعيف مـن فيهـا وقـع ماجـه ابـن وسنن

 .الستة الكتب يف الدارمي بسنن  إبداهلا احلديث
 بالصحاح؟ الكتب هذه العلامء هؤالء وصف حمل ما :يقال هذا عىل وبناء

 فـإن يح،صـح فيهـا حـديث كل أن بمعنى بالصحاح وصفها يصح ال : واجلواب

 الكتـب أصـحاب بـه ّرصح كـام للواقـع خمـالف أنـه رده يف ويكفـي ،)١(التـساهل من هذا
  :ألصله تبعاً  ،احلديث ألفية يف اهللا رمحه العراقي احلافظ قال ولذلك !أنفسهم

 )٢(رصحيا تساهال أتى فقد   *   الصحيحا أطلق عليها ومن
  .بالتغلي باب من الصحة وصف إطالق : يقال أن يمكن نعم

 هـو إمـا صـحاحا الكتـب هـذه تـسمية": رمحـه اهللا ) هــ٧٩٤ت(قال الزركـيش 
 منها والضعيف بالصحاح ملحقة وهي واحلسان الصحاح غالبها ألن األغلب باعتبار
  .)٣(اھـ"التغليب باب يف عليها الصحة بإطالق باحلسن التحق ربام

هرهتا أن يقــال إطــالق وصــف الــصحة عليهــا، باعتبــار شــ: وهنــاك وجــه آخــر 

                                     
   ). طارق١/١٦٥(، تدريب الراوي ٤٠ص) مقدمة ابن الصالح( معرفة أنواع علوم احلديث )١(

  ).١٠١ – ١/١٠٠(فتح املغيث رشح ألفية احلديث ) ٢(

، )٤٤٨، ١/٤٤٠(وقارن بالنكت البن حجر  ).٣٨٠ – ١/٣٧٩(نكت الزركيش عىل ابن الصالح ) ٣(
 .٤١٠واحلطة يف ذكر الصحاح الستة ص
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 ٣٦
 !وصحة أصوهلا، وتداوهلا بأيدي العلامء، وضبطها

 أّماو"  :داود أيب سنن مقدمة كتابه يف اهللا رمحه )هـ٥٧٦ت( السلفي طاهر أبو قال
 وحفـاظ الفقهاء من والعقد احلل أهل اتفق التي اخلمسة الكتب أحد فهو داود أيب كتاب

 ـ"أصوهلا بصحة واحلكم ،قبوهلا عىل النبهاء احلديث
 عـىل مثلـه يـرى وال ،اآلفـاق يف صـيت لـه فكتـاب الـسنن وأمـا"  :اهللا رمحه لوقا
 علـامء عليهـا اتفـق التـي اخلمـسة الكتـب أحـد - تقـدم فـيام - ذكـرت كام وهو ،اإلطالق
 من صح ما رد من كلو ،احلرب بدار عنهم كاملتخلفني هلم واملخالفون ،والغرب الرشق
 عليــه كـان إذ ؛ وغــوى ضـل قــد بـالقبول قـهيتل ومل ســلم و عليـه اهللا صــىل الرسـول قـول

 .)١(اهـ"اهلوى عن ينطق ال السالم و الصالة
 بمزيـد خصت التي الستة الصحاح": رمحه اهللا) هـ١٣٠٧ت(قال صديق خان 

 ال تلقيـا واخللـف الـسلف مـن مجيعـا املرحومة األمة وتلقتها والقبول والشهرة الصحة
 لــضبطها وأذعـن تامـة عنايــة احلـديث أهـل عـصابة بروايتهــا واعتنـى يـزول وال حيـول

 احلــديث كتـب قــراءة يف اقتـرصوا عليهـا بــل والعامـة خاصـتهم عــرص كـل يف ونـرشها

                                     
) ١٤٦، ١٤٢-٨/١٤١مطبوعة يف آخر معامل السنن (مقدمة أيب الطاهر السلفي عىل سنن أيب داود ) ١(

ظاهر كالم أيب طاهر السلفي هو هذا : تنبيه ).١/٣٨٠(وقارن بنكت الزركيش عىل ابن الصالح 
 عىل ابن وتعقب ابن حجر رمحه اهللا كالم العراقي يف نكته. ٦٢املعنى، وانظر التقييد واإليضاح ص

نعم إقرار ! والذي عندي أن ما قاله العراقي هو ظاهر عبارة أيب الطاهر؛ تأمل). ١/٤٤٧(الصالح 
التجريد ": لتسمية رزين لكتابه) ١٤يف كتابه الوجيز يف ذكر املجاز واملجيز ص(أيب الطاهر السلفي 

لنسائي والرتمذي، ، فيه أن أبا الطاهر أقر إطالق وصف الصحة عىل أيب داود وا"للصحاح الستة
 .واهللا اعلم
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 ٣٧
 .)١(اهـ"وتأسيسه العلم هذا سند حتصيل يف اكتفوا وهبا وتدريسه

 
 خالل من يتبني حيث مصنفيها، عن الستة الكتب رواية دأساني وذكرت سبق

 .كبرية شهرة بذلك فحققت وتداوهلا، الكتب هذه برواية العلامء اهتامم كذل
 الكتب هذه برواة اهتموا العلامء أن الكتب هبذه العلم أهل اهتامم صور ومن
 .هبم والتعريف
 )هـ٦٢٩ ت( احلنبيل نقطة بابن : املعروف الغني عبد بن حممد : بكر أيب للحافظو

 . )٢("سانيدوامل السنن رواة ملعرفة التقييد" :كتاب رمحه
 رمحه )هـ٨٣٢ت( الفايس احلسني أمحد بن حممد : الدين تقي احلافظ للقايضو

 . )٣("واملسانيد السنن رواة ملعرفة التقييد ذيل" بـ واملعروف ،عليه الذيل اهللا
 
 .الستة الكتب وآثار أحاديث اةبرو للتعريف مصنفات العلامء أفرد
عبد الغني بن عبد الواحد بن عيل بن رسور اجلامعييل تقي الدين بو حممد ول

، ) هــ٦٠٠(وتويف بمـرص سـنة ، )هـ ٥٤١(املقديس ثم الدمشقي احلنبيل ولد سنة 
أفرده يف رواة األحاديث واآلثـار يف الكتـب . )الرجالأسامء الكامل يف (: رمحه اهللا 
 .الستة

                                     
 .٢١ – ٢٠احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص)  ١(

  .هـ١٤٠٧ بريوت، –مطبوع، دار احلديث للطباعة والنرش ) ٢(

مطبوع، بتحقيق حممد صالح بن عبدالعزيز املراد، من مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء ) ٣(
  .هـ١٤١١  جامعة أم القرى، الطبعة األوىل الرتاث اإلسالمي، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي،
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 ٣٨
 الكـامل هتـذيب" : وسـامهرمحه اهللا، ) هـ٧٤٢ت(  املزي احلجاج أبو وهذبه

 ."الرجال أسامء يف
 .مغلطاي احلافظ وكمله يكمله مل أنه : ويقال، كبري كتاب هوو

  ".التهذيب تذهيب" : وسامه للذهبي منها خمترصات وله

  ".الكاشف" : وسامه "التذهيب" اخترص ثم

 اهللا عبــد بــن أمحــد الــدين صــفي زيــادات مــع أيــضا "التــذهيب" واختــرص
ــالث ســنة املختــرص هــذا ومجــع تــسعامئة ســنة : املولــود  ،الــساعدي اخلزرجــي  ث
 . )١("التذهيب خالصة" : وسامه وتسعامئة وعرشين
رمحه ) هـ٨٥٢ت(العسقالين  حجر ابن حلافظ اخترص هتذيب الكامل انممو

 ."التهذيب هتذيب" : وسامه كثرية فوائد عليه وزاد اهللا، اخترصه 
  . )٢("التهذيب تقريب" : وسامه لطيف تصنيف يف خلصه ثم

 هتـذيب عىل زيادة البخاري يف املذكورين الرجال أحوال يف االحتفال"وله 
 . جملد يف ،"الكامل

 يف الكـامل هتـذيب إكـامل" رمحه اهللا ) هـ٨٠٤ت (امللقن بن الدين لرساج و
  ".الرجال أسامء

) هــ٧٦٥ت( احلـسيني الدمـشقي احلـسن بن عيل بن حممد الدين لشمس و

                                     
 .  هـ١٣٠١: النرش سنة، املطبعة الكربى املريية: النارش مطبوع، ) ١(

مطبوع عدة طبعات، أنفسها الطبعة التي حققها الشيخ أمحد صغري شاغف أبو األشبال، بتقديم بكر ) ٢(
  .ابن عبداهللا أبوزيد، والطبعة التي حققها حممد عوامة بعد تصحيحه
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 ٣٩
 ."العرشة لرجا يف التذكرة"رمحه اهللا، 

 
 .وصنع العلامء كتباً ألطراف األحاديث يف الكتب الستة

حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد بـن أيب احلـسن الـشيباين بو الفضل فصنف أ
أطـراف ": كتابـه رمحـه اهللا) هــ٥٠٧ ت(احلافظ املقديس املعروف بابن القيـرساين 

ل مـن ضـمَّ  وهـو ،" الستةالكتب  الكتـب اخلمـسة ليكـون  إىل سـنن ابـن ماجـه أوَّ
 ."رشوط األئمة الستة": كتابهحيث أدرجه معها وكذا يف ، سادسها
عيل بن احلسن بن هبة اهللا، أبو القاسـم، ثقـة الـدين ابـن عـساكر  احلافظ ثم
 ."اإلرشاف عىل معرفة األطراف"رمحه اهللا، يف كتابه ) هـ٥٧١ت (الدمشقي

رمحـه اهللا صـنف كتابـه ) هــ٧٤٢ت(ثم احلافظ أبو احلجاج يوسـف املـزي 
 .)١("حتفة األرشاف بمعرفة األطراف": العظيم يف بابه 

                                     
 – بريوت، الدار القيمة -وكتابه مطبوع، بتحقيق عبدالصمد رشف الدين، نرش املكتب اإلسالمي )  ١(

ومعه النكت الظراف عىل األطراف، . هـ١٤٠٣هـ، الطبعة الثانية ١٣٨٤بمباي اهلند، الطبعة األوىل 
 يف أمجع أن عىل عزمت فإين : بعد أما": البن حجرالعسقالين، يقول املزي رمحه اهللا يف مقدمة  كتابه

 عامة مدار وعليها اإلسالم أهل عمدة هي التي الستة الكتب أطراف تعاىل اهللا شاء إن الكتاب هذا
،  ) النيسابوري احلجاج بن مسلم صحيح(و، ) البخاري إسامعيل بن حممد صحيح: (وهي األحكام

، ) النسائي عبدالرمحن أيب سنن(و، ) الرتمذي عيسى أيب جامع(و، ) السجستاين داود أيب سنن(و
 وكتاب، )مسلم كتاب مقدمة (من جمراها جيري وما) القزويني ماجة بن اهللا عبد أيب سنن(و
 كتاب و، له ) اجلامع ( كتاب آخر يف الذي وهو، للرتمذي) العلل (وكتاب ، داود أليب) املراسيل(
 مسعود أيب كتاب عىل ذلك ةعام يف معتمدا ، للنسائي) والليلة اليوم عمل (وكتاب ، له) الشامئل(

 كتب يف عساكر ابن كتاب وعىل، )الصحيحني (أحاديث يف الواسطي خلف كتاب و ، الدمشقي
= 
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 ٤٠
 بــن الغنــي عبـد بــن إسـامعيل بــن الغنـي عبــد: النابلـيسواختـرصه وهذبــه 

 الـصويف احلنفـي بـاهللا العـارف الدمـشقي النابلـيس إبـراهيم بـن أمحد ابن إسامعيل
) هــ١١٤٣( سـنة هبـا وتـويف ، )هــ١٠٥٠( سـنة بدمشق ولد القادري النقشبندي

ــة يف املواريــث ذخــائر": وســّامه   فجعلــه يف . )١("األحاديــث مواضــع عــىل الدالل
، واعتمد أطراف املجتبى بدالً مـن أطراف الكتب الستة وزاد عليها أطراف املوطأ

ن املرموزة، واقتـرص ، اقترص فيه ذكر الرواية املرصح هبا دوالسنن الكربى للنسائي
من السند عىل ذكر شيوخ أصحاب الكتب، والصحابة، وترك ذكـر الوسـائط مـن 

 . التي طول هبا املزي رمحه اهللا، ومل يكرر ذكر روايةالتابعني وتابعي التابعني، 
 

 يف لحـديثل هإخراجـ عنـد يراعيهـا كـان التـي األمـور جمموعـة هـو اإلمام رشط
 :التالية بالطرق األمور هذه وتؤخذ كتابه،

 الـصحيح للجـامع مقدمتـه يف مـسلم، اإلمام صنع كام اإلمام بترصيح ) أ
 وكـام ،عنـه سـألوه ملّـا مكة ألهل رسالته يف سننه وصف يف أبوداود صنع وكام له،

 .مقدمةصحيحه يف حبان ابن صنع
 املسند اجلامع(  : البخاري صحيح اسمف الكتاب، اسم من ) ب

                                     
= 

، ترتيبا الكل أحسن فإنه، القاسم أبى كتاب ترتيب نحو عىل ورتبته، ذكره تقدم وما، )السنن(
 من له يقع مل أو، مبعضه أغفلها أو، أغفلوها التي الزيادات من يل وقع ما بعض ذلك إىل وأضفت
   اهـ"غلط أو وهم من ذلك يف عليه عثرت ما أصلحت و، عليها الكالم ومن، األحاديث

  .هـ١٣٥٢مطبوع، يف مطبعة مجعية النرش والتأليف األزهرية، الطبعة األوىل ) ١(
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 ٤١
 .)١()وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صىل  اهللا رسول أمور من املخترص  الصحيح

 :التالية األوصاف  كتابه يف خيرجه الذي احلديث يف يراعي أنه يفيد
 املعلقات أن ففهمنا ،"...املسند اجلامع" :قال ألنه مسندًا، يكون أن -
 .رشطه عىل ليست

 أمور من ... املسند اجلامع" :قال ألنه ،مرفوعاً  احلديث يكون أن -
 .رشطه عىل ليست واملقطوعات املوقوفات أن ففهمنا ."^ الرسول

 ." املخترص  الصحيح املسند اجلامع " :لقوله األحاديث، يكرر ال أنه -
 فائدة وندب تكراره ألن تكراره، من فائدة هناك تكون أن البد مكرراً  فيه وقع فام

 .نفسه عىل رشطه يالذ االختصار ينايف
 مرفوعا بالسند ساقه كتابه يف حديث فكل صحيحًا، احلديث يكون أن -

 .رشطه عىل صحيح هوف
 اسم حتت تدخل التي املوضوعات يف احلديث أنواع سيجمع أنه -

  أو )السنن( كتابه يسم مل فهو احلديث، أهل مصنفات أسامء من )اجلامع(

 .)٢("اجلامع" :قال إنام ،)املسند(
 يف الصحيح كل مجع يشرتط أنه نفى كتابه، اسم يف "املخترص" :بقولهو -

 .كتابه

                                     
   .٩٤ فهرست ابن خري ص)١(

حدثنيِيف واجلامع )  ٢( أحاديث العقائد، وأحاديث : ديث، أيما يوجد فيه َمجيع أقسام احل:  اصطالح املُْ
واألحاديث املتعلقة بالتفسري، وأحاديث  ، وأحاديث اآلداب، األحكام، وأحاديث الزهد والرقاق

 .وأحاديث الفتن وأحاديث املناقب واملثالب، التاريخ والسري
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 ٤٢
 بنقـل الـسنن مـن املختـرص الـصحيح املـسند( :مسلم صحيح اسم يف احلال وكذا

 .رشطه عىل يدل فإنه ،)١()وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن العدل عن العدل
  .)٢()سندةامل السنن يف املجتبى( :النسائي كتاب اسم احلال وكذا

 صـىل اهللا رسـول عـن الـسنن من املخترص اجلامع( : الرتمذي كتاب اسم يف كذاو

 .)٣()العمل عليه وما واملعلول الصحيح ومعرفة وسلم عليه اهللا
ـــرصفاته باســـتقراء ) ج ـــه، يف ت ـــذي هـــو وهـــذا كتاب ـــسمى ال ـــوم ي  : الي

 ة،الفقهيـ داللتـه بحـسب للحـديث، البخـاري كتقطيـع ،"املنهجيـة الدراسات"
 فـيهم الـذين الـرواة يف وتـرصفه الـصحيفة، سـند يف ومسلم البخاري وكترصف

 .كالم
 خـارج عنـه تـذكر بعبـارة مـصنفه، يف راعـاه مـا عن وإخباره بترصحيه ) د

  .كتابه

ولكـن هـذا . بالنظر يف الرواة الذين أخـرج هلـم، فـإهنم عـىل رشطـه) هـ 
 الـرواة، خاصـة املـتكلم قرأ ترصفه مـعْستسيوقع يف خالف رشط اإلمام إذا مل يُ 

وهــذا اخللــل الــذي حــصل يف مــستدرك احلــاكم، حيــث اعتــرب يف رشط . فــيهم
، بدون أن يستقري صنيع الشيخني أو أحدمهاالشيخني الرواة الذين أخرجا هلم 

عند اإلخراج ملن تكلم فيه، فليس كل راو متكلم فيه أخرجا لـه أوأحـدمها هـو 
اه أو أحـدمها واحتجـا برجالـه، ولـذلك فـرق بـني حـديث أخرجـ. من رشطهام

                                     
   .٩٨ فهرست ابن خري ص)١(

  .١١٧ – ١١٦فهرست ابن خري ص) ٢(

   .١١٧ فهرست ابن خري ص)٣(
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 ٤٣
 . وحديث احتجا برجاله ومل خيرجاه

: ، وهيَهلاهاهنا دقيقة ينبغي التفطن ": -رِمحه اهللا-قال ابن قيم اجلوزية 
أن احلديث الذي روياه أو أحدُمها واحتجا برجاله؛ أقـوى مـن حـديث احتجـا 

ْ برجاله   .)١( اهـ"فتصحيح احلديث أقوى من تصحيح السند،  ُخيرجاهوَمل
تِي األسانيد واألحاديث ِيف ولكل واحد منهم مقصد   .  البابِيف  يسوقها الَّ

وقــد اعــرتض عــىل ":  فقــال-رِمحــه اهللا- ذلــك ابــن رجــب إَىل وقــد أشــار 
 غالـب األبـواب يبـدأ باألحاديـث الغريبـة اإلسـناد ِيف   بأنـه -رِمحـه اهللا-الرتمذي 

 يبــني ُثـمَّ  مـا فيهــا مـن العلــل،  يبــني-رِمحـه اهللا-غالبًـا، ولـيس ذلــك بعيـب، فإنــه 
 . اإلسنادِيف الصحيح 

 ذكـر العلـل، وِهلـذا َجتـد النـسائي إذا اسـتوعب -رِمحـه اهللا-وكان مقـصده 
 .طرق احلديث بدأ بِام هو غلط، ُثمَّ يذكر بعد ذلك الصواب املخالف له

 فكانت عنايته باملتون أكثـر، وِهلـذا يـذكر الطـرق -رِمحه اهللا-وأما أبو داود 
ختالف ألفاظها، والزيادات املذكورة ِيف بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه وا

ـام َملْ  احلديث أكثر من عنايته باألسانيد، فلهـذا يبـدأ بالـصحيح مـن األسـانيد، وُربَّ
 .يذكر اإلسناد املعلل بالكلية

تِي ِيف ": وِهلذا قال ِيف رسالته إَىل أهل مكة سألتم أن أذكر لكم األحاديث الَّ
 تاب السنن أهي أصح ما عرفت ِيف الباب؟ك

، إال أن يكون قـد روي مـن وجهـني صـحيحني، "كله"فاعلموا أنه كذلك 

                                     
 ).٣/٣١٢(َهتذيب ُخمترص  السنن ) ١(
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 ٤٤
ام كتبت ذلك، وال أرى  وأحدُمها أقوى إسناًدا، واآلخر صاحبه أقدم ِيف احلفظ فربَّ
ِيف كتاِيب من هذا عرشة أحاديـث، وَملْ أكتـب ِيف البـاب إال حـديثًا أو حـديثني، وإن 

ِيف البـاب أحاديـث صـحاح، فإنـه يكثـر، وإذا أعـدت احلـديث ِيف البـاب مـن كان 
ــدة عــىل  ــه كلمــة زائ ــام في ــه، وُربَّ ــادة كــالم في ام هــو مــن زي ــإنَّ ــة، ف وجهــني أو ثالث
ام اخترصت احلديث الطويل، ألينِّ لو كتبتـه بطولـه َملْ يعلـم بعـض  األحاديث، وُربَّ

 .رصته لذلكَمْن َسمعه، وال يفهم موضع الفقه منه، فاخت
 كتاِيب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما ِيف وما كان :  أن قالإَىل 

ْ ال يصلح مسنًدا، وما   .، وبعضها أصح من بعضصالِح أذكر فيه شيئًا فهو َمل
تِـيواألحاديـث :  أن قالإَىل   كتـاب الـسنن أكثرهـا مـشاهري، ِيف  وضـعتها الَّ

، إال أن َمتييزهـا ال يقـدر عليـه كـل وهي عند كـل مـن كتـب شـيئًا مـن األحاديـث
ا ِهباالناس، والفخر   مشاهري، فإنه ال حيتج بِحديث غريب، ولو كان مـن روايـة أهنَّ

 بن سـعيد، والثقـات مـن أئمـة العلـم، ولـو احـتج بِحـديث غريـب وَحييَىمالك، 
وجدت من يطعن فيه، وال حيـتج باحلـديث الـذي قـد احـتج بـه إذا كـان احلـديث 

ا، فأما احلـديث املـشهور املتـصل الـصحيح فلـيس يقـدر أن يـرده علينـا غريبًا شاذ  
 .أحد

 .كانوا يكرهون الغريب من احلديث: وقال إبراهيم النخعي
إذا َسمعت احلديث فاْنُشده كام تنشد الضالة، فإن :  حبيبأِيب وقال يزيد بن 

 .عرف، وإال فدعه، وذكر بقية الرسالة
لوال مالـك بـن أنـس والليـث :  قالوخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب،

 . ج ُيعمل بهالنَّبِيبن سعد هللكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن 
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 ٤٥
ثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، : ثنا ابن األصبهاِين :  خيثمةأِيب قال ابن 
.)١(اهـ"إينِّ ألَسمع احلديث فآخذ منه ما يؤخذ به، وأدع سائره: عن إبراهيم، قال 

 
وقـد " :)املـستدرك عـىل الـصحيحني(كتابه قال احلاكم رمحه اهللا، يف خطبة 

نبغ يف عرصنا هذا مجاعة من املبتدعـة يـشمتون بـرواة اآلثـار، بـأن مجيـع مـا يـصح 
ــغ عــرشة آالف حــديث، وهــذه األســانيد املجموعــة  عنــدكم مــن احلــديث ال يبل

ري صحيحة، وقد سـألني املشتملة عىل ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غ
ــا يــشتمل عــىل  مجاعــة مــن أعيــان أهــل العلــم هبــذه املدينــة وغريهــا أن أمجــع كتاب
األحاديث املروية بأسانيد حيتج حممد بن إسامعيل، ومسلم بن احلجاج بمثلهـا، إذ 
ال سبيل إىل إخراج ما ال علة لـه، فـإهنام رمحهـام اهللا مل يـدعيا ذلـك ألنفـسهام، وقـد 

امء عرصمها ومن بعدمها عليهام أحاديـث قـد أخرجاهـا، وهـي خرج مجاعة من عل
بـام رضـيه أهـل » املـدخل إىل الـصحيح«معلولة، وقد جهـدت يف الـذب عـنهام يف 

أحاديـث رواهتـا ثقـات، قـد احـتج بمثلهـا الصنعة، وأنا أسـتعني اهللا عـىل إخـراج 
ل  وهذا رشط الصحيح عنـد كافـة فقهـاء أهـالشيخان ريض اهللا عنهام أو أحدمها،

اإلسالم أن الزيادة يف األسـانيد واملتـون مـن الثقـات مقبولـة، واهللا املعـني عـىل مـا 
 اهـ"قصدته ، وهو حسبي ونعم الوكيل

ففي هذا الكالم ما يفيد أن احلـاكم رمحـه اهللا أراد بـرشط الـشيخني : قلـت 
ــرشط  أعيــان رواة البخــاري ومــسلم، ومــن كــان عــىل مثــل حــاهلم، فهــي يريــد ب

                                     
 ).٦٢٧-٢/٦٢٥(رشح علل الرتمذي، البن رجب ) ١(
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 ٤٦
 .لرواة ومن كان عىل صفتهم يف الضبط والعدالةالشيخني عني ا
واعتنى احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ بالزيادة ": ابن الصالح رمحه اهللا وملا قال 

يف عــدد احلــديث الــصحيح عــىل مــا يف الــصحيحني، ومجــع ذلــك يف كتــاب ســامه 
ــستدرك" ــصحيحني"امل ــد مــن ال ــا لــيس يف واح ممــا رواه عــىل رشط :  أودعــه م

أو عـىل  أو عىل رشط البخاري وحده، أخرجا عن رواته يف كتابيهام، قد ،الشيخني
رشط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إىل تصحيحه وأن مل يكـن عـىل رشط واحـد 

 .منهام
 .)١(اهـ"وهو واسع اخلطو يف رشط الصحيح، متساهل يف القضاء به

قـد ممـا رآه عـىل رشط الـشيخني ":  إن قولـه": فقالالعراقي رمحه اهللاتعقبه 
 فيه بيان أن ما هو عىل رشطهـام هـو ممـا أخرجـا عـن "أخرجا عن رواته ىف كتابيهام

وأنـا ": رواته ىف كتابيهام، ومل يرد احلاكم ذلك فقـد قـال ىف خطبـة كتابـه املـستدرك
مثلهـا الـشيخان أو بأستعني اهللا تعاىل عىل اخراج أحاديث رواهتا ثقات قـد احـتج 

ى بمثل رواهتـا الهبـم أنفـسهم وحيتمـل أن يـراد اهـ فقول احلاكم بمثلها أ"أحدمها
.  وفيـه نظـر)٢(]وإنام تكون مثلها إذا كانـت بـنفس رواهتـا[، بمثل تلك األحاديث

ولكن الذى ذكره املصنف هو الذى فهمه ابن دقيـق العيـد مـن عمـل احلـاكم فإنـه 
ينقل تصحيح احلاكم حلديث وأنه عىل رشط البخارى مثال ثم يعـرتض عليـه بـأن 

                                     
 معرفة علوم أنواع علم احلديث ص) ١(

، وليست يف النسخة املطبوعة من )طارق١/١٧٦( نقلها عنه يف سياق هذه العبارة تدريب الراوي ) ٢(
 .وهي مهمة لرشح مراد العراقي رمحه اهللا. التقييد واإليضاح
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 ٤٧
النا ومل خيرج له البخـارى وهكـذا فعـل الـذهبى ىف خمتـرص املـستدرك ولكـن فيه ف

 .)١(اهـ"ظاهر كالم احلاكم املذكور خمالف ملا فهموه عنه واهللا أعلم 
فأفاد هذا أن ابن الصالح والذهبي وابن دقيق العيد يـرون أن رشط : قلت 

بخــاري الــشيخني أو أحــدمها عنــد احلــاكم هــو نفــس الــرواة الــذين أخــرج هلــم ال
 . )٢(ومسلم

وأنا أسـتعني ": ىف خطبة كتابه املستدركويالحظ أن عبارة احلاكم رمحه اهللا 
ــتج  ــد اح ــات ق ــث رواهتــا ثق ــراج أحادي ــىل اخ ــاىل ع ــشيخان أو باهللا تع ــا ال مثله

حمتمـل الحـتامالت ذكـرمنهام العراقـي رمحـه ؛  "بمثلها"اهـ فقول احلاكم "أحدمها
 :هي التاليةاهللا اثنني، وذكر ابن حجر ثالث، و

 .، ال أعياهنمأنه سيخرج ملثل رواهتام: االحتامل األول
وإنـام تكـون . [أنه سيخرج مثل األحاديث التي أخرجاها: االحتامل الثاين 

وهـذا فيـه نظـر، ووجـه ذلـك أن قـول احلـاكم يف . ]مثلها إذا كانت بـنفس رواهتـا
ن أو احـدمها، ال دل عىل أنه سيخرج لرواة احتج بمثلهم الشيخايخطبة املستدرك 
  .بنفس رواهتام

 .وهذان االحتامالن ذكرمها العراقي رمحه اهللا
ُطُهـام؛ أنَّ وهـذا معنـى . أنـه خيـرج لـرواهتام بأعيـاهنم: االحتامل الثالـث  َرشْ

                                     
 .٣٠التقييد واإليضاح ص) ١(

 ). طارق١/١٧٥(وكذا النووي انظر تدريب الراوي ) ٢(
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 ٤٨
ام مَع باقي ُرشوطِ  راَد به رواُهتُ حيِح  املُ وخيرج . )١(هذا قول ابن حجر رمحه اهللا. الصَّ

 .)٢(ملن عىل مثل صفاهتم
ا اعــرتض بــه شــيخنا عــىل ابــن دقيــق العيــد مــ": ال ابــن حجــر رمحــه اهللاقــ

ــد هبي لــيس بجيَّ ، يف أعــم مــن احلقيقــة، مثــل: ألنَّ احلــاكم اســتعمل لفظــة، والــذَّ
تُون   ؛دلَّ عىل ذلك صنعه، واملََجاز يف األسانيد واملُ

ه تارة يقول  .عىل رشطهام: فإنَّ
َخاري: وتارة  .عىل رشط البُ
 .مسلمعىل رشط : وتارة
: فلـو قـصد بكلمـة، وال يعـزوه ألحـدمها وأيـًضا، صحيح اإلْسـنَاد: وتارة

ِقيقي، مثل َراد احـتج بغريهـا، معناها احلَ فات، حتَّى يكون املُ ن فـيهم مـن الـصِّ ، ممـَّ
جا عنهم واة الذين خرَّ َخـاري، مثل ما يف الرُّ فـإنَّ رشط ، مل َيُقـل قـط عـىل رشط البُ

ــَام كــان عــىل رشطــ، مــسلم دونــه ط مــسلم ف ــه حــوى َرشْ ه فهــو عــىل رشطهــام ألنَّ
 .)٣(اهـ"وزاد

                                     
 .١١نزهة النظر رشح نخبة الفكر ص) ١(

 وقد استعمل الدراقطني وهو شيخ احلاكم رمحهام اهللا الرشط بمثل هذا التوسع، فهو يشمل أعيان )٢(
ك قوله يف اإللزامات والتتبع ص من أخرج له البخاري، ومن كان مثلهم يف صفاهتم، يدل عىل ذل

ذكر ما حرضين ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدمها من حديث بعض التابعني وتركا ": ٦٤
من حديثه شبيًها به ، ومل خيرجاه، أو من حديث نظري له من التابعني الثقات ما يلزم إخراجه عىل 

 .أخرجا هلم ومن كان مثلهم يف صفاهتم فرشطهام يشمل أعيان الرواة الذين اهـ"رشطهام ومذهبهام

 ). طارق١/١٧٧(تدريب الراوي ) ٣(
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 ٤٩
ترصف احلاكم يقوي أحد االحتاملني اللذين ذكرمها شيخنا ـ رمحـه ": قالو

صـحيح : اهللا تعاىل ـ فإنه إذا كان عنده احلديث قد أخرجـا أو أحـدمها لرواتـه قـال
يح صـح: عىل رشط الشيخني أو أحدمها وإذا كـان بعـض رواتـه مل خيرجـا لـه قـال

 .اإلسناد حسب
ويوضح ذلك قوله يف باب التوبة ملا أورد حديث أيب عثامن عن أيب هريـرة ـ 

هذا حديث صحيح ":  قال"ال تنزع الرمحة إال من شقي": ريض اهللا عنه ـ مرفوعاً 
اإلسناد، وأبو عثامن هذا ليس هو  النهدي، ولو كان هو النهدي حلكمت باحلديث 

 ."عىل رشط الشيخني
 وهـو ، أنه إذا مل خيرجا رواة احلديث ال حيكم به عـىل رشطهـامفدل هذا عىل

 .عني ما ادعى ابن دقيق العيد وغريه 
وإن كان احلاكم قد يغفل عن هذا بعض األحيان ، فيـصحح عـىل رشطهـام 
بعض ما مل خيرجا لبعض رواته ، فيحمل ذلـك عـىل الـسهو والنـسيان ويتوجـه بـه 

 .)١(هـا"واهللا أعلم. حينئذ عليه االعرتاض 
أعيـان الـرواة الـذين هـو : وبه يظهر أن رشط الشيخني عنـد احلـاكم : قلت
وهـو يتقـصد إخـراج مثـل أحـاديثهم بـنفس رواهتـام، أو أو أحـدمها،  أخرجا هلـام،

 : فهو يقول يف خطبة كتابه املـستدرك. أحدمها، بزيادة، أو اختالف يف بعض اللفظ

ثقـات، قـد احـتج بمثلهـا الـشيخان أحاديث رواهتـا وأنا أستعني اهللا عىل إخراج "
 أن ، وهذا رشط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالمريض اهللا عنهام أو أحدمها،

                                     
 ).٣٠٥ – ١/٣٠٤(النكت عىل ابن الصالح البن حجر ) ١(
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 ٥٠
  اھـ"الزيادة يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولة

 وترصفه يف كتابه يدل عليه؛
 . "حديث صحيح عىل رشطهام ومل خيرجاه: فهو تارة يقول
 . "ط البخاري ومل خيرجهحديث صحيح عىل رش": وتارة يقول
 ."حديث صحيح عىل رشط مسلم": وتارة يقول

 .  وهذا فيام كان الرواة هم عني رواة الكتابني أو أحدمها
 ."حديث صحيح": وتارة يقول

 .وهذا فيام كان الرواة بمثل أوصاف رواة الصحيحني أو أحدمها
ويورد احلديث أخرجاه، أو أحـدمها، بلفـظ فيـه زيـادة أو اخـتالف، ويبـني 

 .سبب إيراده وأنه عىل رشطهام
 :وهذه أمثلة لبعض عبارات احلاكم رمحه اهللا يف ذلك

هـذا حـديث مل خيـرج يف الـصحيحني و هـو حمفـوظ ": قال احلاكم رمحه اهللا
عـن الزهـري عـن صحيح عىل رشطهام معا و قد احتجا معا بأحاديـث ابـن عيينـة 

  .)١(اهـ"عروة عن عائشة ريض اهللا عنها
هذا حديث صحيح عىل رشطهام مجيعا مـن حـديث ": قال احلاكم رمحه اهللا

ابن سريين، ومل خيرجاه، وحدث البخاري، عن إسـحاق، عـن روح، عـن عـوف، 
 .)٢(اهـ"عن خالس، وحممد، عن أيب هريرة قصة موسى أنه آدر

                                     
 ).١/٤٦( املستدرك ) ١(

 ).١/٤٩(املستدرك ) ٢(
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 ٥١
 حـديث صـحيح عـىل رشطهـام ، فقـد احتجـا هـذا": قال احلاكم رمحـه اهللا 
 .)١(اهـ»برواته ومل خيرجاه هبذا اللفظ
هذا حديث صحيح عىل رشطهام فقد احتجـا مجيعـا ": قال احلاكم رمحه اهللا

 .)٢(اهـ»باملك بن سعري، والتفرد من الثقات مقبول
 هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني و مل خيرجاه هبـذا ": وقال رمحه اهللا

) فإنه أنشط للعـود ( فقط و مل يذكرا فيه ) فليتوضأ : (  أخرجاه إىل قوله اللفظ إنام
  .)٣(اھـ"و هذه لفظة تفرد هبا شعبة عن عاصم و التفرد من مثله مقبول عندمها

هذا حديث صحيح اإلسناد ال تعرف له علة بوجـه ": قال احلاكم رمحه اهللا
عــن أبيــه ، واحــتج مــسلم مــن الوجــوه ، فقــد احتجــا مجيعــا بعبــد اهللا بــن بريــدة ، 

باحلــسني بــن واقــد ومل خيرجــاه هبــذا اللفــظ، وهلــذا احلــديث شــاهد صــحيح عــىل 
 .)٤(اهـ"رشطهام مجيعا

، علًام بـأن "يلزمهام": ، إىل عبارة "عىل رشطهام": وعدل احلاكم عن عبارة 
 .الراوي الذي عليه الكالم وهو املقدام بن رشيح من رواة مسلم، دون البخاري

هـذا حـديث مـستقيم ولـيس لـه علـة ومل خيرجـاه، ": اكم رمحـه اهللاقال احلـ
والعلة عندمها فيه أن هـانئ بـن يزيـد لـيس لـه راو غـري ابنـه رشيـح، وقـد قـدمت 
الرشط يف أول هذا الكتاب أن الصحايب املعروف إذا مل نجـد لـه راويـا غـري تـابعي 

                                     
 ).١/٧٣( املستدرك ) ١(

 ).١/٩١(املستدرك ) ٢(

 )١/٢٥٤(املستدرك ) ٣(

 ).١/٤٨(املستدرك ) ٤(
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 ٥٢
مجيعـا، واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه إذ هو صحيح عىل رشطهـام 

فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أيب حازم، عـن مـرداس األسـلمي ، عـن 
واحـتج بحـديث قـيس ، عـن ، "يـذهب الـصاحلون": النبي صىل اهللا عليـه وسـلم

، "مـن اسـتعملناه عـىل عمـل": عدي بن عمرية ، عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم
 .وليس هلام راو غري قيس بن أيب حازم

ج بأحاديث أيب مالك األشجعي، عن أبيه وأحاديث وكذلك مسلم قد احت
جمزأة بن زاهر األسلمي ، عن أبيه فلزمهام مجيعا عىل رشطهام االحتجـاج بحـديث 
رشيح ، عن أبيه ، فإن املقدام وأباه رشحيا من أكابر التابعني ، وقـد كـان هـانئ بـن 

 .)١(اهـ"يزيد وفد عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
هذا حديث خمرج بإسناده يف الصحيحني دون ذكر ": محه اهللاوقال احلاكم ر

 .)٢(اهـ"الرأس ، وهو صحيح عىل رشطهام
قد اتفق الـشيخان عـىل إخـراج هـذا احلـديث أن أم ": قال احلاكم رمحه اهللا 

 .)٣(اهـ"سعد بن عبادة توفيت ومل يصاله عنه ، وهذا صحيح عىل رشطهام
ـــه اهللا ـــاكم رمح ـــال احل ـــ": ق ـــىل رشطه ـــاه هبـــذه صـــحيح ع ام ، ومل خيرج

 .)٤(اهـ"السياقة
 

                                     
 ).١/٧٤(املستدرك ) ١(

 ).١/٦٢٣( املستدرك ) ٢(

 ).٣/٢٨٤(املستدرك ) ٣(

 ).٣/٤٣٦(، )٢/٤٩٢(املستدرك ) ٤(
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 ٥٣
 

 : رشوح اجلامع الصحيح للبخاري 
،أليب )٢( يف رشح صــحيح البخــاري)١()أعــالم احلــديث(أعــالم الــسنن * 

ــاول صــحيح ). هـــ٣٨٨ت(ســليامن محــد بــن ســليامن اخلطــايب  وهــو أول مــن تن
 وصنفه رمحـه اهللا بعـد تـصنيفه لــ البخاري بالرشح والتعليق ملا أشكل من معانيه،

واعتمد يف رشحه جلامع البخاري عـىل روايـة .  رشح سنن أيب داود"معامل السنن"
إبراهيم بن معقل النسفي، إال أحاديث من آخره فإنه اعتمد فيها عىل روايـة حممـد 

 .)٣(بن يوسف الفربري عن البخاري
لوين عند فراغي هلـم إن مجاعة من إخواين ببلخ كانوا سأ": وقال يف مقدمته

جـستاين ) معامل السنن(من إمالء كتاب   رمحـه –أليب داود سليامن بن األشعث السِّ
 أن أرشح هلم كتاب اجلامع الصحيح أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري –اهللا 

 . )٤(اهـ" وأن أفرس املشكل من أحاديثه وأبني الغامض من معانيها– رمحه اهللا –
، لشهاب الدين أمحد بن عيل بن )٥(رشح صحيح البخاريفتح الباري ب* 

                                     
 "أعالم احلديث"هذا ما انتهى إليه املحقق الفاضل وفقه اهللا يف اسم الكتاب انظر مقدمة حتقيق كتاب ) ١(

)١/٦٤.( 

ن مطبوعات معهد حممد بن سعد بن عبدالرمحن آل سعود، ضم/ وهو مطبوع، بتحقيق الدكتور) ٢(
 .البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، مركز إحياء الرتاث، جامعة أم القرى

 ).١/١٠٦(أعالم احلديث ) ٣(

 ).١/١٠١(أعالم احلديث ) ٤(

وهو مطبوع، ومن طبعاته الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز من أّوله إىل كتاب ) ٥(
رتتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، وأكمل املقابلة حمب الدين اخلطيب، طبع ، وب)٣-١ج(اجلنائز 

= 
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 ٥٤
، وصدق "ال هجرة بعد الفتح": حتى قيل تورية ). هـ٨٥٢ت(حجر العسقالين 

هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمدة العلامء وطالب العلم يف رشح احلديث 
والوقوف عىل معانيه، وشهرته وتداوله بني أهل العلم وطالبه ورؤيتهم له تغني 

 !ن اإلطناب يف وصفه، فليس من رأى كمن سمعع
اعتمد فيه رشح صحيح البخاري عىل أتقن الروايات عنده وهي روايـة أيب 
ذر عن مشاخيه الثالثة، لضبطه هلا ومتييزه الختالف سياقها، مع التنبيه إىل ما حيتاج 

از رمحـه وللعالمة املحقق املدقق عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـ. )١(إليه عند ما خيالفها
اهللا تعليقات عىل مسائل مهمة يف العقيدة وغريها يف الكتاب إىل اجلزء الثالث منه، 

 . أجاد فيها وأفاد ما شاء اهللا
هـ عىل طريقة اإلمالء، ثـم ٨١٧كان رشوع احلافظ ابن حجر يف تأليفه سنة 

صار يكتـب بخطـه شـيئًا فـشيئًا، فيكتـب الكراسـة، ثـم يكتـب مجاعـة مـن األئمـة 
ين، ويعــارض باألصــل مــع املباحثــة يف يــوم مــن األســبوع، وذلــك بقــراءة املعتــرب

فر ال يكمـل منـه يشء إال وقـد قوبـل وحـرر، إىل أن  العالمة ابن خرض، فصار السِّ
هـ، سوى ما أحلقه فيه بعد ذلـك، فلـم ينتـه ٨٤٢انتهى يف أّول يوم من رجب سنة 

 .إال قبيل وفاته رمحه اهللا
 : ما ييلومن املهامت حول هذا الرشح،

 أنه رشط عىل نفسه أن احلديث الذي يورده أثناء الرشح فهـو صـحيح أو -
                                     

= 
 .املكتبة السلفية

 ).١/٧(فتح الباري ) ١(
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 ٥٥
 .حسن عنده

 عند إرادة النظر يف رشح حديث منه عليـك أن حتـرص أمـاكن وجـوده يف -
البخاري، ثم تفتح عليها، فقد كانـت طريقـة احلـافظ أنـه يـرشح األحاديـث التـي 

 ملقصد البخـاري، وليـت مـن يقـوم كررها البخاري يف كل موضع بام حيتاجه، تبعاً 
 .باختصار صحيح البخاري ومجع رشح كل حديث يف موضع واحد

 : أشهر رشوح صحيح مسلم 
 أليب عبداهللا حممد بن عيل بن عمر املازري ،)١(املعلم بفوائد مسلم* 

اشتمل عىل عيون من . )٢(، وهو أول رشح لصحيح اإلمام مسلم)هـ٥٣٦ت(
والكتاب إنام هو دروس أمالها، . ه، عىل أشعرية فيهعلم احلديث، وفنون من الفق

 .ولو توفر لتصنيفه وتأليفه لكان غاية إن شاء اهللا
إن كتاب املعلم مل يكـن تأليفـًا اسـتجمع لـه ": قال القايض عياض رمحه اهللا

مؤلفــه، وإنــام هــو تعليــق مــا تـــضبطه الطلبــة مــن جمالــسه، وتتلقفــه وكـــدات 
 .)٣(اهـ"األلباء

، أليب الفضل عياض بن موسى بن )٤(م بفوائد صحيح مسلمإكامل املعل* 

                                     
وهو مطبوع، بتحقيق الشيخ حممد الشاذيل النيفر، من مطبوعات دار الغرب اإلسالمي، الطبعة ) ١(

 .م١٩٨٨األوىل 

 ).١/١٢٦(انظر مقدمة املحقق لكتاب املعلم ) ٢(

 ).١/٧٢(إكامل املعلم ) ٣(

مطبوع، بتحقيق الدكتور حيي إسامعيل، من مطبوعات دار الوفاء بمرص ـ املنصورة، مكتبة الرشد ـ ) ٤(
منهجية فقه احلديث عند القايض "ومن الدراسات فيه كتاب . هـ١٤١٩الرياض، الطبعة األوىل 

= 
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 ٥٦
، أكمل فيه كتاب املعلم للامزري، فأجاد وأفاد، )هـ٥٤٤ت(عياض اليحصبي 
 .والقايض عياض  أشعري يف العقيدة غفر اهللا له! وفاق أصله أو كاد

، ملحي الدين رشف الدين )١(املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج* 
. وهو رشح مجع فيه خالصة عدة رشوح). هـ٦٧٦ت(ي حيي بن رشف النوو

. ووصف بأنه  أمجع الرشوح فوائد، وأكثرها عوائد، وأضبطها للشوارد واألوابد
 .مع أشعرية فيه غفر اهللا له ورمحه

نعــم الكتــاب رشح مــسلم أليب ": رمحــه اهللا) هـــ٩٠٢ت(قــال الــسخاوي 
 .)٢(اهـ"زكريا النووي

 :سنن أيب داود أشهر رشوح 
، أليب سليامن محد بن سليامن )٣(امل السنن يف رشح سنن أيب داودمع* 

وهو رشح نفيس، ولعله أول من تناول كتاب أيب داود ). هـ٣٨٨ت(اخلطايب 
، وهي ختالف يف ترتيبها رواية )٤(ورشحه للسنن برواية ابن داسة. بالرشح

                                     
= 

 دار ابن عفان، اخلرب السعودية، ، للدكتور احلسني بن حممد،"عياض يف إكامل املعلم بفوائد مسلم
 هـ١٤١٤الطبعة األوىل 

 .هـ١٣٩٢/ دار إحياء الرتاث/ وهو مطبوع، ومن طبعاته طبعة بتصحيح حممد حممـد عبد اللطيف) ١(

 ).٤/٣٥(فتح املغيث ) ٢(

  خمترصهتذيبوهو مطبوع، من ضمن طبعاته، الطبعة التي مع خمترص سنن أيب داود، للمنذري، و ) ٣(
، )هـ٧٥١ت) (ابن قيم اجلوزية( داود، لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي سنن أيب

 .هـ١٤٠٠حتقيق أمحد شاكر، وحممد حامد الفقي، نرش دار املعرفة 

 ).٨/١٣١(ملحق معامل السنن ) ٤(
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 ٥٧
 .اللؤلؤي املطبوعة

مـن احلـديث يف أصـول وقد مجـع أبـو داود يف كتابـه هـذا ": قال يف مقدمته
العلم، وأمهات السنن وأحكام الفقه، ما ال نعلم متقدمًا سـبقه إليـه، و ال متـأخرًا 

 .حلقه فيه
وقد كتبت لكم فيام أمليت يف تفسريها وأوضحته مـن وجوههـا ومعانيهـا، 
وذكر أقاويل العلامء واختالفهم فيها؛ علًام مجًا، فكونوا به سعداء، نفعنـا اهللا تعـاىل 

 .)١(اهـ" برمجتهوإياكم
 ، أليب الطيب حممد شمس احلق عظيم)٢(عون املعبود عىل سنن أيب داود* 

وهو رشح نفيس، اعتمد فيه كثريًا عىل معامل السنن . )٣()هـ١٣٢٩ت(آبادي 
للخطايب، وعىل كالم املنذري يف خمترص السنن، وابن القيم يف هتذيب خمترص 

غاية " داود مل يتمه، اسمه السنن، وللمصنف كتاب كبري يف رشح سنن أيب
وقد اعتمد للرشح رواية اللؤلؤي، . ، اعترب من أجله عون املعبود حاشية"املقصود

ولكنه مل يرتك حديثًا واحدًا من األحاديث التي وجدها يف غري رواية اللؤلؤي إال 
 .ورشحها مع التنبيه إىل أهنا ليست من رواية اللؤلؤي لسنن أيب داود

                                     
 )..١/١٣(معامل السنن ) ١(

 .ة احلجرية مطبوع، من طبعاته طبعة دار الكتاب العريب، وهي تصوير للطبع)٢(

، )هـ١٣٢٦ت( وقد نسب الكتاب يف املجلدين األولني منه إىل أخيه حممد أرشف العظيم آبادي )٣(
انظر حياة املحدث شمس احلق . وحرر بعض إخواننا أن الكتاب مجيعه لشمس احلق عظيم آبادي 

 ١٥١-١٤٣وأعامله ص
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 ٥٨
 : رتمذي أشهر رشوح سنن ال

حمد بن عبد اهللا بن عارضة األحوذي يف رشح كتاب الرتمذي ، مل •
) هـ٥٤٣ت (حممد املعافري االشبييل املالكي، أبو بكر ابن العريب

 .رمحه اهللا، وهو رشح نفيس، فيه فوائد كثرية
، لعبــــدالرمحن املبــــاركفوري )١(حتفــــة األحــــوذي رشح الرتمــــذي •

ريًا عـىل نيـل األوطـار، ، رشح نفيس للغاية، اعتمد كثـ)هـ١٣٥٣ت(
وتقريب التهذيب البـن حجـر، وللكتـاب مقدمـة نفيـسة مجعـت مـن 
الفوائد والعوائد ما ال غنية للمحدث عنه، مع تعظيم ألهل احلديث، 

 .وسري عىل منهج السلف يف الرشح
 

 ؛ مراتب الصحيح احلديث ) ١ 
 .الشيخان عليه اتفق ما أعالها

 .البخاري أخرجه ما ثم
 ، مسلم أخرجه ما ثم
 .رشطهام عىل كان ما ثم
 .البخاري رشط عىل كان ما ثم
 .مسلم رشط عىل كان ما ثم
 .الصحة يف املعتربة األوصاف بخس غريمها صححه ما ثم

 .مسلم رشط من أعال البخاري فرشط  

                                     
 .ة للطبعة احلجريةوهو مطبوع، من طبعاته طبعة دار الكتاب العريب  بريوت، مصور) ١(
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 ٥٩
ــال ــن ق ــة اب ــه تيمي ــغ ال" :اهللا رِمح ــصحيح يبل ــسلم ت ــصحيح م  ت
 والبخـاري البـاب، هـذا ِيف  ُصـنف مـا أجلُّ  البخاري كتاب بل البخاري،

ْ  أنه الرتمذي ذكر وقد فيه، فقهه مع وعلله باحلديث اهللا خلق أعرف من  َمل
 حـديًثا روى إذا البخـاري عـادة مـن كـان وِهلذا منه، بالعلل أعلم أحًدا ير

 لـئال ذلـك ِيف  االخـتالف يـذكر أن ألفاظـه بعـض ِيف  أو إسناده ِيف  اخُتلف
ام بأنه له بذكره ُيْغَرت   .فيه باالختالف مقروًنا ذكره إنَّ

َّا البخاري عىل أنكر ما ُمجهور كان وِهلذا  فيه قوله يكون صححه ِمم
 عـدة ِيف  نـوزع فإنه احلجاج بن مسلم بِخالف نازعه، من قول عىل راجًحا
ا أحاديث ـَّ جهـا، ِمم  ِيف  روى كـام نازعـه، مـن مـع فيهـا الـصواب وكـان خرَّ
ي أن الكسوف حديث بِ  ركوعـات وبـأربع ركوعات، بثالث صىل ^ النَّ

ْ  أنـه والـصواب بركوعني صىل أنه روى كام ْ  وأنـه بركـوعني، إال يـصل َمل  َمل
ــصل ــرة إال الكــسوف ي ــوم واحــدة م ــات ي ــراهيم، م ــد إب ــنيَّ  وق ــك ب  ذل

 عنـه، الـروايتني إحـدى ِيف  حنبـل بن وأمحد البخاري قول وهو الشافعي،
ي واألحاديث تِ  .إبراهيم مات يوم صالها أنه فيها واألربع الثالث فيها الَّ

ْ  أنه ومعلوم  ومـن إبـراهيامن، لـه كـان وال كسوف يومي ِيف  يمت َمل
 اهللا خلـق" مـسلم روى وكـذلك كـذب، فقـد الـشهر عـارش مات أنه نقل

 معــني بــن كيحيــى منــه أعلــم هــو مــن فيــه ونازعــه "الــسبت يــوم الرتبــة
ي كالم من ليس طغل هذا أن فبينوا وغريمها والبخاري بِ  .^ النَّ

 اهللا أن واإلْمجـاع والسنة بالكتاب ثبت قد فإنه هؤالء، مع واحلجة
 آدم، هـو خلقـه مـا آخـر وأن أيـام، ستة ِيف  واألرض السموات خلق تعاَىل 
 ذلك خلق أنه يقتيض فيه املختلف احلديث وهذا اجلمعة، يوم خلقه وكان
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 ٦٠
 .السبعة األيام ِيف 

 األحـد، يـوم كـان اخللـق أول أن هـذا مـن أصـح إسناد روي وقد
ا سفيان أبا أن روى وكذلك بِـي مـن طلـب أسـلم ملَ  بـأم يتـزوج أن  ^ النَّ
 .اْحلفاظ من طائفة ذلك ِيف  وغلَّطه كاتًبا، معاوية يتخذ وأن حبيبة،

 احلـديث أئمـة بـني عليهـا متفـق الـصحيحني متـون ُمجهور ولكن
ـا علـًام  نيعلمـو وهـم عليهـا، وأْمجعـوا بالقبول، تلقوها بِـي أن قطعي   ج النَّ
 .)١(اهـ"آخر موضع له هذا ِيف  الكالم وبسط ،قاهلا

 إذ ،أخـرى كتـب إىل عـزوه عن يغني أحدمها أو الصحيحني إىل احلديث عزو ) ٢
 .لفائدة إال غريمها إىل معهام يعزى وال الصحة، إثبات التخريج من املقصود

 إذا أنـه :احلديثيـة الصناعة يف بوالواج" :اهللا رمحه )هـ١١٢٠ت( احلسيني وقال
 مقـام ولكـل احلـال، اقتـىض إذا إال ألبتـة لغريه يعزى ال الصحيحني أحد يف احلديث كان

 .)٢(اهـ"مقال
 .األئمة جرى ذلك وعىل
 :"املُْهـذب رشح املَْجموع" كتابه مقدمة ِيف  -اهللا رِمحه- )هـ٦٧٦ت( النووي قال

 إضـافته عىل اقترصت أحدِمها؛ ِيف  أو ب مومسل البخاري صحيحي ِيف  احلديث كان إذا"
 ألن املواطن؛ بعض ِيف  األغراض من لغرض نادًرا إال غريمها إَىل  معهام ُأضيفه وال إليهام،

 .سوامها ما إَىل  باإلضافة التقوية عن غنِي أحدمها ِيف  أو فيهام كان ما
 إَىل  أو هـاوغري الـسنن كتـب مـن تيـرسَّ  مـا إَىل  فأضـيفه منهام واحد ِيف  ليس ما وأما

                                     
 ).٨٧- ٨٦ص ( التوسل والوسيلة ِيف قاعدة جليلة )  ١(

   ).١/٣٥(البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث ) ٢(
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 ٦١
ي والنسائي والرتمذي، داود، أِيب  سنن ِيف  كان فإذا :بعضها تِ  اإلسـالم أصـول َمتـام هـي الَّ
 .إليها إضافته عىل أيًضا اقترصت بعضها ِيف  أو اخلمسة

 أو صـــحته مبينًــا -تعـــاَىل  اهللا شــاء إن- تيــرس مـــا ىلإ أضــيفه عنهـــا خــرج ومــا

 .)١(هـا"ضعفه
ت من األحكام خالصة" تابهك مقدمة ِيف  -اهللا رِمحه- وقال  وقواعـد الـسنن مهـامَّ

ــي- كــان فــإن" :"اإلســالم  أحــدِمها أو ومــسلم البخــاري صــحيحي ِيف  -احلــديث :يعنِ
ام صحته بيان وهو املقصود، ِحلصول إليه، أو إليهام إضافته عىل اقترصت  صـحيحان فإهنَّ
ن َمجاعـة ذكـرت غريمهـا ِيف  كان وما املسلمني، بإْمجاع ـَّ  داود كـأِيب  املـشهورين نمـ رووه ِمم

ــذي ــسائي والرتم ــدارقطنِي والن ــي واحلــاكم وال ــن وغــريهم والبيهق ــالم م ــاظ أع  احلف

 .)٢(هـا"املتقنني
 احلـديث كـان إذا" :"الـرابح املتجر" كتابه مقدمة ِيف  -اهللا رِمحه- الدمياطي وقال

ْ  أحدمها أو الصحيحني ِيف   .لفائدة إال لغريمها أنسبه َمل
ْ  األربعة السنن ِيف  كان إذا وكذا  .)٣(هـا"لفائدة إال واملعاجم املسانيد إَىل  أنسبه َمل

 وضـع إنـام ،ألبوابـه تـراجم وضـع اهللا رمحـه منـه يقـع مل مـسلم اإلمـام صحيح ) ٣
 األبـواب، هـذه ووضـعوا الـرشاح فجـاء األبـواب، تراجم بدون الرتتيب، هذا عىل كتابه
 .مسلم اإلمام فقه عىل تدل ال هي لذلك

ام الشيخني أن[ ) ٤  : مواضع معروفةِيف  ُخيرجان ملِن فيه كالم إنَّ

                                     
 ).١/٤ ("اْملجموع رشح املهذب") ١(
 ).ب/١(خالصة األحكام ) ٢(
 ) .ب. ص(املتجر الرابح ) ٣(
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 ٦٢
 روايته ألبتة، كام ِيف  أن ذاك الكالم ال يرضه إَىل أن يؤدي اجتهادمها : أحدها

 .أخرج البخاري لعكرمة
ام أن ذاك إَىل أن يؤدي اجتهادمها : الثاِين   يقتيض أنـه ال يـصلح لالحتجـاج إنَّ

 .تج به مقروًنا أو حيث تابعه غريه، وَنحو ذلكبه وحده، ويريان أنه يصلح ألن ُحي 
 الرجـل خـاص بروايتـه عـن فـالن مـن ِيف أن يريا أن الضعف الذي : ثالثها

 سـمع منـه بعـد بِـام يسمع منه من غري كتابه، أو بِامشيوخه، أو برواية فالن عنه، أو 
ْ  جاء عنه عنعنة وهو مدلس بِاماختالطه، أو  ع  يأت عنـه مـن وجـه آخـر مـا يـدفوَمل
 .ريبة التدليس

وال ُخيرجـان لـه حيـث ال يـصلح، وَقـرصَّ ، فيخرجان للرجل حيث يصلح
ْ  مواضع ملِن ِيف  مراعاة هذا وزاد فأخرج ِيف احلاكم   ُخيرجا وال أحدمها له بناء عـىل َمل

  وهو متكلم فيه؟ِهلذاكيف أخرجت : أنه نظري من قد أخرجا له، فلو قيل له
ام قد أخرجا   هـذا ولـو ِيف لفالن وفيه كالم قريب من الكالم لعله ُجييب بأهنَّ

ْ  هلان اخلطب؛ لكنه ِهبذا ىفَّ و  .)١(] يف به بل أخرج ِجلامعة هلكىَمل

                                     
 احلاكم رمحه اهللا إىل التساهل، ونبه  وبسبب ذلك نسب).١/٤٥٨(من كالم املعلمي يف التنكيل )  ١(

ام احلاكم إَىل املعلمي رمحه اهللا إىل أن التساهل الذي ُينسب   ِيف هي و روايته، ِيف  أحكامه ال ِيف  هو إنَّ
رِمحه -ما ذكره العالمة املعلمي : وسبب ما وقع فيه من خلل. كتابه املستدرك دون غريه من كتبه

): بترصف يسري، )٤٥٩-١/٤٥٧( تأنيب الكوثري من أباطيل ِيف  بِامالتنكيل (، حيث قال - اهللا
حرص احلاكم عىل : األول:  من اخللل أن له عدة أسباب"املستدرك" ِيف ام وقع فِيوالذي يظهر ِيل "

 عرصنا هذا َمجاعة من املبتدعة يشمتون برواة ِيف قد نبغ ": "املستدرك" خطبة ِيف اإلكثار، وقد قال 
عندكم من احلديث ال يبلغ عرشة آالف حديث، وهذه األسانيد املْجموعة اآلثار بأن َمجيع ما يصح 

= 
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 ٦٣
                                     

= 
 اإلكثار للرد ِيف فكان له هوى . "املشتملة عىل ألف جزء، أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غري صحيحة

َّاأنه قد يقع له احلديث بسنٍد عال، أو يكون غريًبا : والثاِين .  عىل هؤالء  يتنافس فيه املُْحدثون ِمم
استعان ": ، قال احلافظ أبو عبد اهللا األخرم).)٢/٢٧٠(("تذكرة احلفاظ" وِيف .  عىل إثباتهفيحرص

 خترجيه عىل صحيح مسلم فكنت أحتري من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد ِيف يب الرساج 
 : يعنِي-صاحبناليس من رشط :  فأقول- املستخرجِيف : يعنِي-البد أن نكتبه : اخلرب عالًيا يقول

فعرض للحاكم َنحو هذا كلام وجد عنده حديًثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى . " فشفعنِي فيه-مسلًام 
 ِيف أنه ألجل السببني األولني، ولكي ُخيفف عن نفسه من التعب : الثالث.   املستدركِيف أن يثبته 

ْ ، البحث والنظر أن ... سألنِي َمجاعة ": بة اخلطِيف  ذلك، قال إَىل  يلتزم أالَّ خيرج ما له علة وأشار َمل
دأْمجع كتاًبا يشتمل عىل األحاديث املروية بأسانيد َحيتج   بن إْسامعيل ومسلم بن احلجاج بِمثلها، ُحممَّ

ام إَىل إذ ال سبيل  ْ  - رِمحهام اهللا- إخراج ما ال علة له فإهنَّ ْ .  " يدعيا ذلك ألنفسهامَمل  هذا ِيف  يصب وَمل
رجا إال ما غلب عىل ظنهام بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة فإن الشيخني ملتزمان أالَّ ُخي 

ْ قادحة، وظاهر كالمه أنه  ْ  العلل ألبتة، وأنه ُخيرج ما كان رجاله مثل رجاِهلام، وإن إَىل  يلتفت َمل  َمل
:  معنَى قولهِيف أنه ألجل السببني األولني توسع : الرابع. يغلب عىل ظنه أنه ليس له علة قادحة

 رجال الصحيحني من فيه كالم فأخرج عن َمجاعة يعلم ِيف ، فبنَى عىل أن "بِمثلها... بأسانيد ُحيتج "
اموَحمل التوسع أن الشيخني .  أن فيهم كالًما وذكرها ( مواضع معروفة، ِيف  ُخيرجان ملِن فيه كالم إنَّ

بلغ عمره اثنتني  بعد أن "املستدرك" تأليف ِيف أنه رشع : اخلامس). وهي املذكورة يف الصلب
 َحتت يده كتب أخرى يصنفها مع -فيام يظهر-وسبعني سنة، وقد ضعفت ذاكرته كام نقل عنه، وكان 

 وتلك املصنفات قبل "املستدرك"، وقد استشعر قرب أجله، فهو حريص عىل إْمتام "املستدرك"
ام السند أِيف  الرجل يقع ِيف موته، فقد يتوهم  ي أخرجا له، والواقع أنه  أخرجا له أو أنه فالن الذهنَّ
ْ رجل آخر، أو أنه   عدة أوهام من هذا القبيل َجيزم "املستدرك" ِيف  جيرح أو نحو ذلك، وقد رأيت له َمل

ام مع أن مسلًام -مثالً -قد أخرج له مسلم :  الرجلِيف  فيقول ِهبا  أخرج لرجل آخر شبيه اْسمه إنَّ
لكنه مع .  والصواب أنه غريه. هو فالن ابن فالن السند ِيف فالن الواقع :  الرجلِيف باسمه، ويقول 

ْ هذا كله  ام روايته؛ ألنه ِيف  يقع خلل ما َمل ام كان ينقل من أصوله املضبوطة، إنَّ  ِيف  وقع اخللل وإنَّ
= 
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 ٦٤
 داود، وسنن الرتمذي، وسنن النسائي؛ من مظان أِيب سنن : كتب السنن ) ٥

 .)١(احلديث احلسن
احلــديث الــذي أخرجــه أبــو داود، وســكت عليــه وال ينْــزل عــن درجــة ) ٦

 . عندهبار؛ فهو صالِح للمتابعةاالعت
 أن ما أورده أبو داود، وسكت عليه أنه إَىل  -رِمحه اهللا-وذهب ابن الصالح 

 .، وتبعه عىل هذا بعضهم)٢(حسن
ــالف  ــه أبــو داود فيــه ِيف وخ ــوا أن مــا ســكت علي حققــون، وبين  ذلــك املْ

 .الضعيف، وفيه احلسن وفيه الصحيح
:  داودأِيب  ترمجـة ِيف  "سري أعالم النـبالء"  كتابهِيف  -رِمحه اهللا-أورد الذهبِي 

                                     
= 

 فقد َسمعه احلاكم كام هو، هذا هو القدر الذي َحتصل به الثقة، "املستدرك" ِيف أحكامه، فكل حديث 
 الشيخني، أو أنه صحيح، أو أن فالًنا املذكور فيه صحاِيب، أو أنه هو فالن فأما حكمه بأنه عىل رشط

امهذا وذكرهم للحاكم بالتساهل .  ابن فالن، وَنحو ذلك فهذا قد وقع فيه كثري من اخللل  َخيصونه إنَّ
ْ  اجلرح والتعديل ِيف ، فكتبه "املستدرك"بـ َّا يغمزُه أحد بيشء َمل يتبني أن  وِهبذا -فيام أعلم-  فيها ِمم

تِي أحكامه ِيف  وبكالمهم فيه ألجله إن كان إلْجياب الرتوي "املستدرك" ِيف  وقع له بِامالتشبث   ِيف  الَّ
 اجلرح ِيف  "املستدرك" غري ِيف  أحكامه ِيف  روايته أو ِيف  فهو وجيه، وإن كان للقدح "املستدرك"

ن األئمة العارفني، إن وقع له  ذلك كحال غريه مِيف والتعديل وَنحو ذلك فال وجه لذلك، بل حاله 
،  ذلك إطراح ما قام الدليل عىل أنه أخطأ فيه، وقبول ما عداهِيف خطأ فنادر كام يقع لغريه، واحلكم 

-١/٢٩٨( وسبقه إىل تقرير ذلك ابن حجر رمحه اهللا انظر النكت عىل ابن الصالح .هـا"واهللا املوفق
 ).١٧٩ – ١٧٧، ١/١٤٥، تدريب الراوي )٣٠٤

 ).٣٤-٣٢ص (مة ابن الصالح، َحتقيق العرت مقد) ١(
 ).٣٤-٣٣ص (مقدمة ابن الصالح، َحتقيق العرت ) ٢(
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 ٦٥
 الصحيح ومـا يقاربـه، "السنن" ِيف ذكرت : َسمعت أبا داود يقول: عن ابن داسه"

 ."فإن كان فيه وهن شديد بينته
 بـذلك -رِمحـه اهللا-فقـد َوىفَّ : قلـت": وعلق الذهبِي عىل هذا النص بقوله

 ُحمتمـل، وكـاَرسَ عـامَّ ضـعُفه بِحسب اجتهاده، وبنيَّ ما ضعفه شـديد، ووهنـه غـريُ 
 عن احلـديث أن يكـون حـسنًا -واحلالة هذه-خفيٌف ُحمتمل، فال يلزم من ُسكوته 

 ِيف  حكمنا عىل حدِّ احلسن باصطالحنا املولد احلادث، الذي هو إذاعنده، والسيام 
لف يعوُد  حيح، الذي جيُب العمُل به عند ُمجهور إَىل ُعرف السَّ  قسم من أقسام الصَّ

يه مسلم، وبالعكس، فهو ال علامء، أو الذي يرغُب عنه أبو عبد اهللا البخاري، وُيمشِّ
ـه لـو انحـطَّ عـن ذلـك َخلـرج عـن االحتجـاج، ِيف داخل   أداَين مراتب الصحة، فإنَّ

ابـت مـا أِيب ولبقي ُمتجاذًبا بني الضعف واحلسن، فكتاب   داود أعىل ما فيـه مـن الثَّ
ــك َنحــو مــن شــ يخان، وذل ــاب، أخرجــه الــشَّ ــمَّ طر الكت  يليــه مــا أخَرَجــه أحــد ُث

 يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيـًدا، سـاملًِا مـن ُثمَّ الشيخني، ورِغَب عنه اآلخُر، 
نـني ُثمَّ علة وشذوذ،   يليه ما كان إسناده صاِحلًا، وقبله الُعلامء ملِجيئه من وجهـني َليِّ

ا ضـعِّف إسـناده لـنقص حفـظ  يليـه مـُثمَّ فصاعًدا، يعُضد كلُّ إسناد منهام اآلخر، 
عف ُثمَّ راويه، فمثل هذا ُيمشيه أبو داود، ويسكُت عنه غالبًا،   يليه ما كان َبنيِّ الضَّ

من جهة راويه، فهذا ال يسكُت عنـه بـل يوهنـه غالبًـا، وقـد يـسكُت عنـه بِحـسب 
 .)١(هـا"شهرته ونكارته، واهللا أعلم

 ِيف  " بـن سـعيد املـدِين إبـراهيم"وقد رأيت احلافظ الـذهبِي تـرجم لــ: قلت
                                     

 ).٢١٥-١٣/٢١٣(سري أعالم النبالء ) ١(
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 ٦٦
 اإلحـرام، أخرجـه أبـو داود، ِيف لـه حـديث واحـد ":  وقال فيـه"ميزان االعتدال"

 .)١(هـا"وسكت عنه، فهو مقارب احلديث
ــو داود  ــه أب ــيام ســكت علي ــن حجــر تفــصيل جيــد ف ــه ِيف وللحــافظ اب  كتاب

 .  أنقله لك بطوله"السنن"
 أِيب  قول وِيف ": "بن الصالحالنكت عىل كتاب ا" كتابه ِيف ، -رِمحه اهللا-قال 

ما يفهم أن الذي يكون فيه وهـن غـري -. )٢("وما كان فيه وهن شديد بينته": داود
 . أنه ال يبينه-شديد

ومن هنا يتبني أن َمجيع ما سكت عليه أبو داود ال يكـون مـن قبيـل احلـسن 
 :بل هو عىل أقسام، االصطالحي

 . الصحيحني أو عىل رشط الصحةِيف  منه ما هو -١
 . ومنه ما هو من قبيل احلسن لذاته-٢
 . ومنه ما هو من قبيل احلسن إذا اعتضد-٣

اِيف هذان القسامن كثري   . كتابه جد 
ْ ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من -  . جيمع عىل تركه غالبًاَمل

 .ِهباوكل هذه األقسام عنده تصلح لالحتجاج 
ْ يف إذا كام نقل ابن منده عنه أنه ُخيرج احلديث الضع  البـاب غـريه، ِيف  جيد َمل

 .وأنه أقوى عنده من رأي الرجال

                                     
 ).١٦٢ص (التقييد واإليضاح : ، وانظر)١/٣٥(ميزان االعتدال ) ١(
 ).٢٧ص ( وصف سننه ِيف  أهل مكة إَىل  رسالته ِيف  داود أِيب نص كالم : انظر) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٧
كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنـده ": وكذلك قال ابن عبد الرب

ْ السيام إن كان   ." الباب غريهِيف  يذكر َمل
وَنحو هذا ما روينا عن اإلمام أمحد بن حنبل فيام نقله ابن املنذر عنه أنه كان 

ْ شعيب، عن أبيه، عن جده إذا َحيتج بعمرو بن   . الباب غريهِيف  يكن َمل
: ما رويناه عنه فيام حكاه أبو العز بن كادش أنه قال البنـه: وأرصح من هذا

ْ لو أردت أن اقتـرص عـىل مـا صـح عنـدي "  أرو مـن هـذا املـسند إال الـيشء بعـد َمل
عف إال إذا  احلديث أينِّ ال أخالف ما يـضِيف اليشء، ولكنك يا بنَي تعرف طريقتِي 

 ." الباب يشء يدفعهِيف كان 
ينا من طريق عبد اهللا ابن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل باإلسـناد : ومن هذا ما روِّ
 وِيف  الـرأي إال ِيف ال تكاد ترى أحـًدا ينظـر ":  يقولأِيب َسمعت : الصحيح إليه قال

 .قلبه دغل، واحلديث الضعيف أحب إيل من الرأي
د ال َجيـد فيهـا إال صـاحب حـديث ال فـسألته عـن الرجـل يكـون ببلـ: قال

 يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل؟
 ."يسأل صاحب احلديث، وال يسأل صاحب الرأي: قال

َّافهذا َنحو   داود وال عجب، فإنـه كـان مـن تالمـذة اإلمـام أِيب  حكي عن ِمم
 .فغري مستنكر أن يقول قوله، أمحد

اعتربت ": دين بن تيمية أنه قالبل حكى النجم الطويف عن العالمة تقي ال
 .)١(" داودأِيب مسند أمحد، فوجدته موافًقا لرشط 

                                     
 مسنده أجود ِيف رشط أمحد ... "): ٨٢ص  (" التوسل والوسيلةِيف قاعدة جليلة " ِيف بل قال ابن تيمية ) ١(

= 
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 ٦٨
 يشء مـن هـذا، ومـن هنـا إَىل  النوع الثالـث والعـرشين ِيف وقد أشار شيخنا 

يظهر ضعف طريقة من َحيتج بكل ما سكت عليـه أبـو داود، فإنـه خيـرج أحاديـث 
 : االحتجاج، ويسكت عنها مثلِيف َمجاعة من الضعفاء 

دابن هليعة، وصالِح موىل التوأمة، وعبد اهللا بن   بن عقيل، وموسـى بـن ُحممَّ
 . وغريهمصالِحوردان، وسلمة بن الفضل، ودهلم بن 

 االحتجاج ِيف  السكوت عىل أحاديثهم ويتابعه ِيف فال ينبغي للناقد أن يقلده 
هـل لــذلك احلـديث متـابع فيعتــضد بـه أو هـو غريــب : ، بـل طريقــه أن ينظـرِهبـم
 يتوقف فيه؟ف

 قبيـل املنكـر، إَىل السيام إن كان ُخمالًفا لرواية من هو أوثق منه، فإنـه يـنحط 
وقد خيرج ملِن هو أضعف من هؤالء بكثري كاحلارث بن وجيه، وصدقة الـدقيقي، 

دوعثامن بن واقد العمري،   جنـاب الكلبِـي، وأِيب  بـن عبـد الـرمحن البـيلامِين، وُحممَّ
 . فروة، وأمثاهلم من املرتوكنيأِيب بن عبد اهللا بن وسليامن بن أرقم، وإسحاق 

ــة  ــسني بالعنعن ــاديثهم املدل ــة وأح ــانيد املنقطع ــن األس ــه م ــا في ــذلك م وك
تِـيواألسانيد   فيهـا مـن أْهبمـت أْسـامؤهم، فـال يتجـه احلكـم ألحاديـث هـؤالء الَّ

 تقـدم لـه مـن بِام داود؛ ألن سكوته تارة يكون اكتفاء أِيب باحلسن من أجل سكوت 
وتارة يكون لشدة .  نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منهِيف  ذلك الراوي ِيف الكالم 

                                     
= 

واحلق أن "): ٦ص  ("تعجيل املنفعة" ِيف وقد قال ابن حجر . هـا" سننهِيف  داود أِيب من رشط 
ام غالبها جياد، والضعاف منها -املسند ألمحد: يعنِي-أحاديثه  ت، وفيه القليل من  يوردها للمتابعاإنَّ

 .هـا" صار يرضب عليها شيًئا فشيًئا، وبقي منها بعده بقيةُثمَّ أخرجها . الضعاف الغرائب األفراد
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 ٦٩
كـأِيب احلـويرث ، وضوح ضـعف ذلـك الـراوي واتفـاق األئمـة عـىل طـرح روايتـه

 .وتارة يكون من اختالف الرواة عنه، وهو األكثر،  بن العالء وغريمهاوَحييَى
م عـىل َمجاعـة مـن الـرواة  احلسن بـن العبـد عنـه مـن الكـالأِيب  رواية ِيف فإن 

 . رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهرِيف واألسانيد ما ليس 
ما رواه من طريق احلارث بن وجيه عن مالـك بـن دينـار، : ومن أمثلة ذلك

دعن   "...إن َحتـت كـل شـعرة جنابـة":  حـديثt هريرة أِيب  بن سريين، عن ُحممَّ
 .احلديث

واحلـارث ، هـذا حـديث ضـعيف: فقال بعض الروايات ِيف فإنه تكلم عليه 
 . بعضها اقترص عىل بعض هذا الكالموِيف حديثه منكر، 

ْ  بعضها وِيف  وقد يتكلم عىل احلديث بالتضعيف البـالغ خـارج ،  يتكلم فيهَمل
 .السنن، ويسكت عنه فيها

د  السنن من طريق ِيف ما رواه : ومن أمثلته عـن نـافع ،  بن ثابت العبديُحممَّ
 ابـن عبـاس ب إَىل  حاجـة ِيف  - عـنهامتعـاَىل ريض اهللا -ابن عمـر انطلقت مع : قال

 رد الـسالم، ُثمَّ  تيمم، َحتَّى ج فلم يرد عليه النَّبِي الذي سلم عىل ِيف فذكر احلديث 
ْ إنه ": وقال ْ  يمنعنِي أن أرد عليكم إال أينِّ َمل  ." أكن عىل طهرَمل

 ْ ا ذكره ِيف  يتكلم عليه َمل ْ ":  قـال"تفـردكتـاب ال" ِيف  السنن، وملَ  يتـابع أحـد َمل
د  ." بن ثابت عىل هذاُحممَّ

 ."وهو حديث منكر":  حكى عن أمحد بن حنبل أنه قالُثمَّ 
تِيوأما األحاديث  ففـي الكتـاب مـن ذلـك ،  إسنادها انقطـاع أو إْهبـامِيف  الَّ

 :أحاديث كثرية
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 ٧٠
:  التيـاح قـالأِيب ما رواه مـن طريـق - كتابه ِيف وهو ثالث حديث -:  منها-

ا قدم ابن عباس البرصة كان ُحيدث عن : حدثنِي شيخ قال ريض اهللا - موسى أِيب ملَ
ْ . "إذا أراد أحدكم أن يبول، فلريتد لبوله":  فذكر حديث- عنهتعاَىل   يتكلم عليه َمل

 . َمجيع الروايات، وفيه هذا الشيخ املبهمِيف 
تِي غري ذلك من األحاديث إَىل   .يها من العلل ما فِهبا َيمنع من االحتجاج الَّ

عدم االعتامد عىل ُجمرد سكوته ملِا وصفنا أنـه َحيـتج باألحاديـث : فالصواب
 .الضعيفة، ويقدمها عىل القياس إن ثبت ذلك عنه

 !واملعتمد عىل ُجمرد سكوته ال يرى االحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه
ْ وما ": وهذا َمجيعه إن محلنا قوله أن مراده عىل . " أقل فيه شيئًا فهو صالِحَمل

 .وهو الظاهر. أنه صالِح للحجة
ــك  ــن ذل ــو أعــم م ــا ه ــىل م ــاه ع ــصالحية للحجــة، أو -وإن َمحلن ــو ال وه

 . فال يلزم منه أنه َحيتج بالضعيف-لالستشهاد أو للمتابعة
تِي تأمل تلك املواضع إَىل وَحيتاج   يسكت عليها، وهـي ضـعيفة هـل فيهـا الَّ
 إفراد أم ال؟

مل عىل األول، وإال َمحل عىل الثاِين، وعىل كـل إن وجد فيها إفراد تعني احل
 .تقدير، فال يصلح ما سكت عليه لالحتجاج مطلًقا

 ِيف ":  فقـال-تعـاَىل  رِمحـه اهللا-وقد نبه عىل ذلك الشيخ ُحميي الدين النووي 
ْ  داود أحاديث ظاهرة الضعف أِيب سنن   يبينها مع أنه متفـق عـىل ضـعفها، فالبـدَّ َمل

 .من تأويل كالمه
ْ  سننه مـا ِيف واحلق أن ما وجدناه :  قالمَّ ثُ  ْ  يبينـه، وَمل  يـنص عـىل صـحته أو َمل
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 ٧١
ــنحــسنه، أحــد  َّ  يعتمــد فهــو حــسن، وإن نــص عــىل ضــعفه مــن يعتمــد أو رأى ِمم

ْ  سنده ما يقتيض الـضعف، وال جـابر لـه حكـم بـضعفه، ِيف العارف   إَىل  يلتفـت وَمل
 ." داودأِيب سكوت 

 مواضـع مـن رشح املهـذب ِيف الف ذلـك وهذا هو التحقيق، لكنه خ: قلت
 داود عليهـا فـال أِيب وغريه من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثرية من أجل سـكوت 

 .)١(هـا. واهللا أعلم، يغرت بذلك
ـا ذكـر حـديثًا -رِمحـه اهللا-وخالصة ذلك ما ذكره ابن حجر نفـسه : قلت  ملََّ

 عــىل رأي ابــن  الــسنن طرًفــا منــه وســكت عليــه؛ فهــوِيف أخــرج أبــو داود ": فقــال
وعـىل رأي اجلمهـور كــذلك، ولكـن باعتبـار انــضامم . الـصالح ومـن تبعـه حــسن

 .)٢(هـا"الطرق األخرى إليه ال بانفراده
 .وال شك أن هذا فيام يصلح لالْنجبار، واهللا أعلم

 وال للحـديث منـه تصحيًحا ليس سننه ِيف  احلديث عىل الرتمذي سكوت ) ٧
ام له، منه تضعيًفا  .إليك منه احلديث عىل كماحل إحال إنَّ

ــال ــن ق ــه- القطــان اب ــصحح الرتمــذي إن" :-اهللا رِمح ــصحيح، ي ــضعف ال  وي
 ينظـر مـن نظـر إَىل  للحـديث تـرك سـكت؛ إذا وسكوته بينهام، ما وُحيسن الضعيف،

 .)٣( اهـ"فيه

                                     
 ).٤٤٥-١/٤٣٥(النكت عىل كتاب ابن الصالح ) ١(
 ).١٢ص ( عموم املغفرة للحجاج ِيف قوة احلجاج ) ٢(
 ).٩ لوحة رقم ٢املْجلد (بيان الوهم واإلْهيام ) ٣(
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 ٧٢
 وضـع أصـل أن[ الحظنـا إذا االْنجبـار درجـة عـن ينْزل ال غالبًا لكنه :قلت
ــصنيف ــواباأل عــىل للحــديث الت ــصلح مــا عــىل فيــه يقتــرص أن ب  أو لالحتجــاج ي

 .)١(]اجلمع مطلق وضعه أصل فإن املسانيد؛ عىل رتب من بِخالف االستشهاد
 

                                     
 ).٣ص  ("تعجيل املنفعة" ِيف  من كالم ابن حجر العسقالِين تضمني) ١(
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