
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
نة  منزلة المستدَرك بین �تب السُّ

 
 بین �تب السنة؟  )المستدرك(ما منزلة  السؤال:

هللا بن الَبیِّع المعروف �الحاكم  ألبي عبدهللا محمد بن عبد )المستدرك( الجواب:

، في أواخر ًراالنیسابوري �تاب من �تب السنة المسندة األصلیة و�ن �ان متأخ
القرن الرا�ع وأول الخامس، هذا الكتاب �تاب �بیر، و�جمع أحادیث �ثیرة مما 

وأنا أستعین هللا في (استدر�ه الحاكم على الصحیحین، وقال: في مقدمة مستدر�ه: 
ادیث ، فالتزم أن تكون األح)شیخانإخراج أحادیث رواتها ثقات، احتج �مثلها ال

ج لرواة خرَّج لهم خرَّ صحیحة مثل أحادیث الصحیحین. وجَرت عادته أنه إذا 
، و�ذا خرَّج لرواة خرَّج لهم اإلمام البخاري )صحیح على شرطهما(الشیخان قال: 

ج لهم اإلمام ، و�ذا خرَّج لرواة خرَّ )صحیح على شرط البخاري (دون مسلم قال: 
ج لرواة ، و�ذا خرَّ )صحیح على شرط مسلم(قال:  دون البخاري  حیحهمسلم في ص

وعلى �ل  .فحسب )صحیح اإلسناد(ج لهم أحد الشیخین قال: ثقات عنده ولم �خرِّ 
ولذا وقع في مستدر�ه  ،�ما اشترط -رحمه هللا-حال مع هذا االشتراط ما وفَّى 

�عض ما حكم  كثیر من األحادیث الضعیفة، بل فیه �عض الموضوعات، بل في
 ه شدید. �صحته ما ضعفُ 

ستفاد منه، وعلى التساهل الشدید والخطو الواسع في وعلى �ل حال الكتاب �ُ 
التصحیح ُ�ستفاد منه �عد تعر�ض هذه األحادیث وهذه األسانید للنقد على طر�قة 

 والحافظ العراقي �قول: .أهل الحدیث

    ُتَنصُّ الصحیح إذ  وخذ ز�ادةَ 
ِكي )ِحبَّانَ ابن (�جمعه نحو      الزَّ
       ما انفردْ  :وقال ،على تساهل

 �ما                 ُ�ْحَكمْ أن  والحقُّ  ،ةٍ ِ�ِعلَّ 
. 

      ُ�َخصُّ صحته أو من مصنف  
            و�المستدركِ  )ابن خز�مة(و

            ردّْ ما لم یُ  �ه فذاك حسنٌ 
یداني الحاكما                    والُبْسِتي ،یلیقُ 

. 

ؤخذ فذ�ر الحافظ العراقي أن األحادیث الصحیحة الزائدة على الصحیحین تُ 
، واألصل من )المستدرك(ثم  )ابن خز�مة(ثم  )ابن حبانـ(من الكتب الثالثة، و�دأ ب

، وهي على )الحاكم( ثم )ابن حبان(ثم  )ابن خز�مةـ(حیث القوة والزمن أن یبدأ ب
 ؛ ولذا قال:(ابن خز�مة) ثم (ابن حبان) ثم (الحاكم)ها أمثلُ  ،الترتیب في القوة هذا



 

 
 
 

=

وقال: ما انفرْد                                              ،على تساهل
. 

                 ما لم ُیردّْ  �ه فذاك حسنٌ  
. 

 .(وقال) �عني: ابن الصالح

، ولعله �قصد بذلك حبان على تساهله(ما انفرد �ه) سواء الحاكم أو ابن 
الحاكم؛ ألنه هو الذي رماه �التساهل، مع أن ابن حبان متساهل لكنه أمثل من 

 الحاكم، أما ابن خز�مة فهو أمثل من االثنین.

(ما انفرد �ه فذاك حسن) فإذا انفرد فإنه ُ�عطى حكًما متوسًطا ال صحیح وال 
 ضعیف، فُیعطى الُحْسن. 

رد �علٍة) ما لم یُ  إلى قوله: (ما انفرد �ه فذاك حسنٌ  الصالحوالذي دعا ابن 
حكم علیها �لها �أنها حسنة، مع �ُ  ، فیرى أنهوالتضعیف رأ�ه في انقطاع التصحیح

 .فیه صحیح وفیه ضعیف وفیه حسن وفیه موضوعفأن هذا لیس �صحیح، 

الحدیث �ما حكم على )، فییلیقُ  �ما ُ�ْحَكمْ والحقُّ أن (�قول الحافظ العراقي: 
تبًعا لصحة إسناده وسالمة متنه من الشذوذ  أو ضعفٍ  سنٍ أو حُ  یلیق �ه من صحةٍ 

ن نتیجة دراسة مِ أي: ُ�حكم �ما یلیق �ه  ،�ه :�عني  �ما یلیُق)ُ�ْحَكمْ ، (والنكارة
 اإلسناد والنظر في المتن.

ا أبو حاتم ابن ِحّبان الُبستي في صحیحه أ�ًض  )ا(والُبْسِتي یداني الحاكم
منه، والُبستي أمثل  وال �ماثله، فالحاكم أشد تساهًال  قارب الحاكممتساهل، لكنه �ُ 

 منه، وابن ُخز�مة أمثل منهما.
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