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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 طر�قة االختصار في الكتب التي اختصرت الصحیحین

 
هل االختصار فیهما  )مختصر صحیح مسلم(و�ذلك  )مختصر صحیح البخاري (�تاب  :السؤال

فقط في انتقاء �عض األحادیث وحذف أسانیدها؟ أم أن هناك تصرًفا في مضامین األحادیث 
 �شيء من االختصار إذا �انت طو�لة؟

 ،له أكثر من مختصر )صحیح مسلم(و�ذلك  ،له أكثر من مختصر )البخاري (صحیح  :الجواب
ومن أشهر  )،التجر�د الصر�ح(مختصر الز�یدي  )صحیح البخاري ـ(فمن أشهر المختصرات ل

ولمسلم  ،وللبخاري أ�ًضا مختصرات معاصرة )،مختصر المنذري ( )صحیح مسلم(مختصرات 
 ).المفِهم(وله مختصر للقرطبي الذي شرحه �الشرح المشهور  ،أ�ًضا �ذلك

�انت  وعلى �ل حال عموم المختصرات �ستفید منها طالب العلم �أخذ الفائدة من قرب و�ن
للز�یدي ال شك أنه قرَّب مادة  )مختصر صحیح البخاري ( ،ال تغني طالب العلم عن األصول

واالقتصار على موضع واحد  ،وحذف المكرر من المتون  ،�اختصار األسانید )صحیح البخاري (
لكن قد �كون في مواضع ُأخر فوائد وتنابیه ال توجد في الموضع  ،هو أوفاها من وجهة نظره

 ؛ى منهأوفَ  )مختصر المنذري (و ،واالختصار للز�یدي فیه شيء من اإلعواز ،صر علیهالذي اقت
�ما أن  ،مختصر نفیس ،ولمسلم مختصر للنووي  ،ألن المنذري أمكن في الحدیث من الز�یدي

فهو  ،لأللباني أ�قى فیه على التراجم وجمع أطراف الحدیث في موضع واحد اللبخاري مختصرً 
الذي شرحه مؤلفه  )القرطبي لصحیح مسلم مختصرُ )، و(ختصر الز�یديم(أنفع في تقدیري من 

فیها شيء من التصرفات لكنها تنفع طالب المختصرات ف ،أ�ًضا مختصر نافع وجید )المفهمـ(ب
و�ال فال �مكن أن ُ�ستغنى بهذه المختصرات عن األصول لمن یؤهل  ،العلم �أخذ الفائدة من قرب

نجد و�ال إذا نظرنا في المختصر في األبواب المتأخرة  ،لناس و�نفعهمنفسه ألن �كون عالـًما �فید ا
ولیس في المختصر إال ) مثًال أكثر من مائتي حدیث، صحیح البخاري (في �تاب الرقاق من 

سبعة أحادیث في �تاب من أهم الكتب هو �یف �ستفید طالب العلم من هذا القدر الذي  !سبعة
 ،ختِصر حذفهامُ : إن الال نقول ؟!وفیه أكثر من مائتي حدیث في األصل -هو �تاب الرقاقو -

وتراجم البخاري على هذه  ،لكن وجودها في هذا الكتاب ،و�نما اقتصر علیها في مواضع متقدمة
ال شك أنه �حرم طالب  ،األحادیث في هذا الكتاب وتنبیهاته علیها التي ال یلتفت إلیها المختِصر

ى و�قطع علیه السبیل من تمام الفائدة من هذا الكتاب العظیم الذي هو أصح العلم من فائدة عظم
 )صحیح البخاري (الرقاق في �تاب إذا �ان  ،وعلى هذا فقس ،-جل وعال-كتاب �عد �تاب هللا 

وفي �ل حدیث یترجم البخاري �كالم  ،سبعة أو ثمانیة )مختصر الز�یدي(وفي  ،أكثر من مائتین
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�تاب الرقاق ینبغي أن ُ�عتنى �ه و�هتم �ه طالب العلم و  !ه المناسباتمن أنفس ما �قال في هذ
فالرقاق هي التي  ،ألنه هو الذي �قود و�سوق إلى العمل ببقیة األبواب ؛وعامة الناس وخاصتهم

 �هللا أعلم. ،ترقق القلوب وتدعوها وتحدوها إلى العمل �ما تعلم من األبواب السا�قة
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