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 مصطلح الحدیث
 علم الزوائد والفرق بینه و�ین المستخرجات

 
وما الفرق بینه  ؟وما فائدة هذا العلم ؟وما أهم �تبه ؟ما المقصود �الزوائد في علم الحدیث :السؤال

 و�ین المستخرجات؟   
علم الزوائد الذي ُصنفت فیه الكتب فنٌّ طرقه أهل الحدیث �ثیًرا و�سروا فیه المصنفات  :الجواب

 )صحیح مسلم( ثم �أتي إلى فیجعله أصًال  )البخاري ـ(فیعمد أحدهم إلى �تاب � ،الحدیثیة

و�ترك ما خرجه البخاري من أحادیث  )البخاري (على ما في  )صحیح مسلم(فیستخرج زوائد 

�ما �قرب من نصف  )صحیح البخاري (على  )صحیح مسلم(فیصفو القدر الزائد من  ،مسلم

وتكون �قدر الثلث  )الصحیحین(فیفرد زوائده على  )سنن أبي داود(ثم �عد ذلك �أتي إلى  ،حجمه

�قدر  )سنن أبي داود(و )الصحیحین(فیستخرج زوائده على  )سنن الترمذي(ثم �أتي إلى  ،مثالً 

وهكذا إلى أن �أتي إلى ما �عد الكتب الستة من  ،�ثرة هذه الزوائد �حسب لثلثالر�ع مثًال أو ا

والفائدة من هذه الكتب أنها  ،وغیرها من الكتب )البیهقي(و )الدارمي(و )الموطأ(و )المسند(

أعداد �بیرة مكررة فهناك  ،تختصر على طالب العلم األعداد الهائلة من المكررات في �تب السنة

 ،سبعة آالف )البخاري (في ف تبلغ عشرات اآلالف، الكتب الستة بتكرارهاف ،في �تب السنة

 )النسائي(و ،�ذلك أو �قل قلیالً  )الترمذي(و ،خمسة آالف )داود (أبيو ،�ذلك أو أكثر )مسلم(و

 حدیث، ثالثین ألف فهذه ،والسنن مثلها ألف حدیث الكتب الصحیحیة خمسة عشر ناعتبر فإذا ا 

بدون فالزوائد تكون  ).جامع األصول(عشرة آالف �ما هو واقع في �مكن اختصارها بدون تكرار 

 )مسلم(تدخل زوائد ف ،هو األصل )البخاري (و�كون  )،البخاري (على  )مسلم(یؤخذ زوائد ف ،تكرار

ي أب(�عد ذلك یؤتى إلى زوائد ثم  ،تعرض لشيء مما خرجه البخاري ووافقه علیه مسلمعلیه فال یُ 

ثم  ،على األر�عة )النسائي(ثم زوائد  ،على الثالثة )الترمذي(ثم زوائد  )الصحیحین(على  )داود

ففائدتها  ،وهكذا )الدارمي(ثم  )،المسند(ثم  )،الموطأ(ثم زوائد  ،على الخمسة )ابن ماجه(زوائد 

 .وأ�ًضا ینتقل من الستة إلى ما عداها ،تقلیل الكم من األحادیث المكررة في الكتب الستة وغیرها

ورز�ن  )،جامع األصول(ومن أهل العلم من جمع الكتب الستة �ابن األثیر وغیره في 

مسند اإلمام �ـ(ثم أخذوا زوائد الكتب  ،وحذا حذوهم من جاء �عدهم )،تجر�د األصول(العبدري في 

مجمع (صنع الحافظ الهیثمي في  �ما ،وغیرها من الكتب )البزار(و )،معاجم الطبراني(و )،أحمد

ثم جاء من  )،مجمع الزوائد(و )جامع األصول(فاجتمعت هذه الكتب في  )،الزوائد ومنبع الفوائد
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جمع الفوائد من جامع (جمع بین الكتابین لكنه لم �ستوعب جمیع ما في الكتابین فسمى �تا�ه 

لكنه لم �ستوعب خالًفا لما �ظنه  ،ففیه خالصة أر�عة عشر �تاً�ا)، األصول ومجمع الزوائد

 )من(و )من جامع األصول( :هو قال ،ال ،أنه استوعب ما في هذه الكتبمن �عض طالب العلم 

وهو �تاب صغیر في  )،مجمع الزوائد(و )جامع األصول(ما �حتاج إلیه من فجمع  ،تبعیضیة

. هذه فائدة الزوائد وللكن هو ال �غني عن هذه األص ،ا �الهند في مجلد واحدبع قد�مً حجمه طُ 

وأما العالم الذي یؤهل نفسه أن �كون عالم أمة  ،أنها تخفف الحمل على طالب العلم وتخفف الكم

�أسانیدها بتكرارها �فوائدها  ،في علم الحدیث فإنه لن �ستغني عن األصول �حال من األحوال

 .بتراجمها �جمیع ما اشتملت علیه

یروي الحدیث �أسانیده إلى �تاب أصل من أصول  �عمد عالم فهي أنوأما المستخرجات 

�أسانیده هو ال من طر�ق  )صحیح البخاري (و�خرج أحادیث ) مثًال، البخاري ـ(كتب السنة �

ال من  )صحیحه(في البخاري فیخرج األحادیث التي خرجها  الذي هو البخاري،صاحب الكتاب 

علیه األمر فیضطر إما أن �علق  وقد �ضیق ،ج نفسه�أسانید المستخرِ  ،طر�ق اإلمام البخاري 

 شرطه األصلي أّال  ، المقصود أنأو �حذفه ،أو �خرجه من طر�ق اإلمام ،الحدیث بدون إسناد

وهناك مستخرجات  .فیخرج أحادیث الكتاب �أسانیده هو ،�مر عن طر�ق صاحب الكتاب األصلي

 ولذا �قول الحافظ العراقي: ،وعلى غیرهما )الصحیحین(على 

واستخرجوا على الصحیح �أبي           
. 

عوانة ونحوه واجتنِب                
. 

                  المتون لهما ظَ ك ألفاعزوَ 
. 

خالفت لفًظا ومعنى ر�ما             إذ 
. 

وقد  ،ألنه یروي الحدیث من طر�قه �إسناده هو ؛ال یتقید �ألفاظ الصحیح ألن المستخِرج

هذه  ).الصحیح(تختلف عما جاء عن رواة فاختالف بین الرواة في ألفاظ الحدیث  هناك�كون 

 �قول الحافظ العراقي: ،األلفاظ قد �كون فیها ز�ادة

وما تز�د فاحكمن �صحته               
. 

فهي مع العلو من فائدته             
. 

حادیث التي رو�ت من �عني �ستفاد من هذه المستخرجات الز�ادة في جمل ترد في هذه األ

 ، وفيفهي جمل زائدة ال توجد في الكتاب األصل ،غیر طر�ق صاحب الكتاب األصلي

س دلِّ طر�ق مُ  عن�صیغة العنعنة مثًال  اقد �كون الحدیث مرو�ً ف ،فوائد إسناد�ةأ�ًضا المستخرجات 

مى نأمن بها وهذه فائدة عظ ،التحدیث أو السماع في المستخرجصرَّح �ثم �ُ  ،في الكتاب األصلي
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وقد اعتمد على هذه  )مسلم(أو  )البخاري (لكن �عض العلماء ینسب إلى  ،سمن تدلیس هذا المدلِّ 

 :العراقي المستخرجات ولذا �قول

واألصل �عني البیهقي ومن عزا               
. 

ولیت إذ زاد الحمیدي مّیزا             
. 

للحمیدي  )الجمع بین الصحیحینو�ذلك ( ،�عتمد على المستخرجات )جامع األصول(وأ�ًضا 

إال �عد أن تتأكد من أن هذا اللفظ  )مسلم(أو  )البخاري (فال تنسب إلى  ،�عتمد على المستخرجات

 أو في أحدهما مما یراد نسبته إلیه. )الصحیحین(موجود في 
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