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  بسم هللا الرحمن الرحيم
من يهده ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ، نستعينه ونستغفره ونتوب إليهنحمده و إن الحمد هلل 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
 أما بعد:، وسلم تسليمًا كثيراً صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وصفيه من خليقته،  ،وأمينه على وحيهورسوله، 
الذي لّم شتات هذا الفن، وجمع ما  البن الصالحكما هو معروف تصار لعلوم الحديث، وعلوم الحديث اخالكتاب 

وذكر المصنفات التي ألفت في هذا العلم، قبله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة تفرق في المؤلفات 
مما يجمع أكبر قدر ممكن  وهو من أول ما كتب حقيقةً  ،هرمزي للرامالفاصل  المحدثكتاب إن من أول ما كتب 

كانت علوم الحديث مبثوثة ألن العلوم كما تعرفون أو يبدأ التأليف فيها شيئًا فشيئًا حتى تكمل وتنضج،  ؛في وقته
في الرامهرمزي  فلّم الشتاتلصنيع المتقدمين، كان نتيجة استقراء إنما وكثير منها في مؤلفات المتقدمين، 

وهو أوسع من كتاب الرامهرمزي  ،الحاكم فصنف كتابه معرفة علوم الحديثثم جاء بعده  ،المحدث الفاصل
ن كان في  ،فألف كتابه اإللماعالقاضي عياض جاء بالنسبة لعدد األنواع، ثم بعده  وكيفية  طرق التحمل واألداءوا 

ألني  ل القول أن أسترسل في هذا المجال؛من فضو كل حال وعلى في بابه،  إال أنه نافعكتابة الحديث وضبطه 
 بين يدي بين طلبة علم يعرفون هذه الكتب، والكثير منهم رجع إليها.

ال يخلو فن ونوع من أنواع الذي ابن الصالح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب 
بعد الخطيب جميع من أتى "بن نقطة كما هو معروف: علوم الحديث إال وكتب فيه كتابًا مستقاًل حتى قال ا

اعتنى من جاء بعد ابن الصالح بكتاب ابن الصالح، كان كما قال  "على كتبه ة لعلوم الحديث فهو عيالبالنسب
، أو معارٍض له منتصر.. الخ كالمه كما هو ومستدرٍك عليه ومنتصر، كم ناظٍم له ومختصرال يحصى الحافظ 

ووي في كتابين، التقريب واإلرشاد، واختصره أيضًا الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي بين معروف، اختصره الن
في منظومة تبلغ األلف والخمسمائة بيت، لكن ، ونظمه الخويي ظ العراقي في ألفيته الشهيرةأيدينا، ونظمه الحاف

وكثير من الفن، أصلها ألفية العراقي،  لم تبلغ مبلغ األلفية العراقية ولم تدانيها، أيضًا السيوطي له ألفية في هذا
 ولهذا يقول فيها:مأخوذ بحروفه من ألفية العراقي، أنصاف أبياتها 

 واقررررررررررررررررررأ كتابرررررررررررررررررًا تررررررررررررررررردر منررررررررررررررررره االصرررررررررررررررررطالح
 

 كهررررررررررررررررررررررررررررذه أو أصررررررررررررررررررررررررررررلها وابررررررررررررررررررررررررررررن الصررررررررررررررررررررررررررررالح 
 

وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا يقصد بأصلها ألفية العراقي كما هو معروف، 
 (قواعد التحديث)في الباب اسمه كثير ممن ينتسب إلى العلم ألفوا، فجمال الدين القاسمي له كتاب جيد ذا، ه

 ا العلم بصلة، اسمهوالشيخ طاهر الجزائري هو كتاب أيضًا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذ



جاءت  ثم بعد ذلكوكتب في هذا الفن،  سنن المتقدمين ممن ألفعلى وما زالت الكتابة جارية  (توجيه النظر)
يالحظ في ظاهرها دعوة طيبة، لكن وهي واالستفادة من مناهج المتقدمين، إلى نبذ قواعد المتأخرين الدعوات 

وهذا النوع من الطلبة ال يستوعب مثل هذا أنها تلقى على عموم الطالب بما في ذلك صغار المتعلمين، عليها 
حقيقًة، نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم،  الكالم، وهذا فيه تضييع له

ألن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي  وسلوك المسلك الذي سلكوه؛يترك قواعد المتأخرين لكي 
لو قيل ، نظير ذلك األمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين

وأنتم شيء وأنتم رجال، واتركوا التقليد، لصغار الطالب اجتهد في مسائل الفقه، وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، 
نعم، األصل الكتاب والسنة، كما عليكم بالكتاب والسنة، والشافعي كلهم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك 
لكن الطالب ين من أهل العلم في هذا الشأن، األصل الكتاب والسنة صحيح، أن األصل في بابنا كالم المتقدم

هو في الحقيقة هو في حكم العامي والعامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فإذا تأهل الطالب لينظر المجتهد 
ن يقلد أحد، ويساعده على االستنباط من الكتاب والسنة مباشرة ال يسعه أ، وعرف ما يعينه في الكتاب والسنة

وصارت لديه أهلية هذا؟ إذا تأهل، والكالم فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل يكون لكن متى 
  .له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين، لكن متى؟ دونه خرط القتادالحكم بالقرائن، 

المصدر الرئيسي في هذا بالطالب إلى بة ترجع ال، هي دعوة طي دي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها،وليس انتقا
أصناف المتعلمين توجيه هذه الدعوة إلى نوجه االنتقاد إلى الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن 

ينظر في مسائل هذا مذهب، ثم بعد ذلك  علىصغارهم وكبارهم، بمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه 
أو عمدة الفقه أو غيرها من الطالب، يعتمد زاد المستقنع، أو دليل المثال عندنا، إما أن المذهب، على سبيل 

وصارت لديه األهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها  تأهلالكتب والمتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا 
صل في التعلم، أما أن يقال لطالب والموازنة بينها، واعتماد القول الصحيح والراجح، وترك المرجوح، هذا هو األ

 . ......تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع :مبتدئ
ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة، بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب طبع مرارًا، وكانت طبعته  مجمل هذا

في اختصار علوم الباعث الحثيث ) حمزة الرزاقوقد أسماه طابعه عبد  ،األولى في المطبعة الماجدية بمكة
 (اختصار علوم الحديثكتابه: )، إنما -رحمه هللا-وهذه التسمية ليست من الحافظ  (الحديث للحافظ ابن كثير

ال فالكتاب اسمهلما ساد بين أهل العلم من السجع في عناوين الكتب، لكن الشيخ سماه بهذا االسم  اختصار ) وا 
ع على طبعة الشيخ عبد الرزاق حمزة، والكتاب قد اشتهر واطلّ الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالكتاب  (علوم الحديث

أراد أن يجمع  -رحمه هللا-فالشيخ  (الباعث الحثيث)باسم: وانتشر وذاع صيته بعد طبعه وعرف عند طلبة العلم 
شرح  الباعث الحثيث)وسمى تعليقه فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وبين تسمية المؤلف، بين هذه التسمية الحديثة 

ألن الخطأ إذا  ؛فأبقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة (ختصار علوم الحديثا
من نباهته عمل هذا العمل، فسمى -رحمه هللا -فالشيخ تشر يصعب تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو المطلوب، ان

يبقى أن بعض الناس قد يفهم أن ير، للحافظ ابن كث (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)تعليقاته: 
ختصار علوم الحديث البن ألن عندنا مضاف ومضاف إليه، شرح ا عث الحثيث للحافظ بن كثير مع ذلك؛البا



ال المضاف إليه؟كثير، من الذي  ال ما وال بد من قرينة تدل المضاف إليه،  البن كثير؟ المضاف وا  على ذلك، وا 
فال بد من قرينة تدل على أن الوصف للمضاف أو المضاف عقب متظايفين إذا تألن الوصف  تؤخذ من السياق؛

{ ؟إليه { [( سورة الرحمن72)]}َوَيْبَقى َوْجُه َرب َِّك ُذو اْلَجََللِّ ي اْلَجََللِّ إذا كان  [( سورة الرحمن27)]}َتَباَرَك اْسُم َرب َِّك ذِّ
المضاف ات، ويزداد اإلشكال إذا كان الحركباإلعراب بالحروف أمره سهل، لكن اإلشكال إذا كان اإلعراب 

يحتاج إلى  لزيد أو لغالمه؟ هذا مشكل، الوصف أليهما؟\ (مررت بغالم زيٍد الفاضل  ) إليه مجرور مثل المضاف
من المتعلمين، يظن أن الباعث هو ألنه يخفى على كثير  ؛لكن هو تنبيهقرينة تدل على المراد، وهذا استطراد 

  .لحافظ بن كثيرل
 في شرحأن اإلخوة المستمعين بحاجٍة إليه، واألشرطة طرق مرارًا وكرر فال أظن في مبادئ العلم العشرة  والكالم

الوقت قصير وأن نظمها وغيرها، حتى هذا الكتاب سجل له أشرطة يمكن الرجوع إليها، ال سيما  النخبة وشرح
 د يحتاج إليها.ستة أيام ال تفي بشرح كل ما في الكتاب فضاًل عن االستطرادات التي ق

ولذا فإن شرح الكتاب، الكتاب يسمع بإذن هللا ويقرأ، لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفى على 
يحتاج إلى وقٍت طويل، ووقت الدورة ال يستوعب، قد طالب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب 

 فنبدأ بعون هللا تعالى.
 :-حمه هللار -مقدمة الحافظ شوف 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
مام المرسلين ، نبينا محمد عليه وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء وا 

 أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 

 اإلمام العَلمة مفتي اإلسَلمقال شيخنا 
يبدأ من  -رحمه هللا-هذا ما هو المؤلف، هذا أحد تالميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه، وأما كالم المؤلف 

 "والسالم.. والصالة ،الحمد هلل"قوله: 
قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الددين، أبدو الفدداء اسدماعيل بدن 

امام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح هللا لإلسَلم والمسلمين في أيامه، كثير القرشي الشافعي، 
 .قصده ومرامه أعلى وبلغه في الدارين

 أما بعد:، ين اصطفىسَلم على عباده الذالحمد هلل، و 
يمًا قد اعتنى بدالالَلم فيده جماعدة مدن الحفدا  قدد -على قائله أفضل الصَلة والسَلم-فإن علم الحديث النبوي 

 .ألئمة، ومن بعدهما من حفا  األمةوحديثًا، كالحاالم والخطيب، ومن قبلهما من ا
انعددًا مددن ولمددا كددان مددن أهددم العلددوم وأنفعهددا أحببددت أن أعلددف فيدده مختصددرًا نافعددًا جامعددًا لمقاصددد الفوائددد، وم

بدن الصدَلح ا وأبو عمر  :كان الالتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ اإلمام العَلمةولما  ،مشكَلت المسائل الفرائد
ن، وربمدا ُعندي بحف ده بعدم المهدرة اتغمده هللا برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبدة لهدذا الشد

 من الشبان، سلالت وراءه، واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ون مت ما فرطه. 



الحددافظ النيسددابوري شدديخ  ع فددي ذلددك الحدداالم أبددا عبددد هللاوقددد ذكددر مددن أنددوا  الحددديث خمسددة وسددتين، وتبِّدد
أذكر جميع ذلك، مع ما أضيف اليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحدافظ الالبيدر  -بعون هللا-وأنا  ،المحدثين

مدن هدذا الدنمم، مدن  يدر  نحدو  بوقدد اختصدرته أيضدًا  ،سدمى بالمددخل الدى كتداب السدننأبي بكدر البيهقدي، الم
 ن.التالَل ، وهللا المستعان، وعليه وكس وال شطم
 وكس يعني نقص، والشطط المجاوزة في القدر.وال نقص، من غير زيادة 

 (ذكر تعداد أنوا  الحديث)
، وتكرون فري مقدمرة الكتراب، ذكرر أنرواع علروم الحرديث الخمسرة والسرتين -رحمره هللا-برن الصرالح فيه الحافظ  تبع

 كالفهرس للكتاب.
رسددل، منقطددع، معضددل، مدددل س، شدداذ، صددحيح، حسددن، ضددعيف، مسددند، متصددل، مرفددو ، موقددوف، مقطددو ، م

لده شداهد، ايدادة الثقدة، األفدراد، المعل دل، المضدطرب، المدْدَرو، الموضدو ، المقلدوب، معرفدة مدن تقبدل  منكر، ما
سماعه، وأنوا  التحمل من اجااة و يرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه،  روايته، معرفة كيفية سما  الحديث وا 

دائده، آداب المحددث، آداب الطالدب، معرفدة العدالي والنداال، المشدهور، الغريدب، كيفية رواية الحديث وشدر  أو 
العايا،  ريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصدح ف اسدنادًا ومتندًا، مختلدف الحدديث، 

 المدب جا ر، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أالابر الرواة عن األص خفيالمايد في األسانيد، 
 عنه اثنان متقددم ومتدرخر، ى ، من رو ورواية األقران، معرفة اإلخوة واألخوات، رواية اآلباء عن األبناء، عكسه

من لم يرو عنه اال واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفدردات مدن األسدماء، معرفدة األسدماء والالندى، مدن 
 ،لمفتدر،، ندو  مركدب مدن اللدذين قبلدهلمختلف، المتفف واعرف باسمه دون كنيته، معرفة األلقاب، المؤتلف وا

األنساب التدي يختلدف  اهرهدا وباطنهدا، معرفدة المبهمدات، معرفة نو  آخر من ذلك، من نسب الى  ير أبيه، 
الطبقات، معرفة الموالي من العلمداء معرفة تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلم في آخر عمره، 

 ة بلدانهم وأوطانهم.والرواة، معرف
، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع الدى -رحمه هللا-هذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه ف

 ما ال يحصى، اذ ال تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها.
عضدها فدي بعدم، اذ يمكدن ادمداو ب ،ه هدذه األندوا  الدى هدذا العددد ن در: وفي هذا كله ن ر، بل في بسطقلت

كل ندو  الدى جاندب  ثم انه فر، بين متماثَلت منها بعضها عن بعم، وكان الَلئف ذكرَ ، وكان أليف مما ذكره
 ما يناسبه.

وننبده  ،طلبدًا لَلختصدار والمناسدبة نسب، وربما أدمجنا بعضدها فدي بعدمونحن نرتب ما نذكره على ما هو األ 
 .-ن شاء هللا تعالىا-على مناقشات ال بد منها 

هررذه فرري ذكررر  ابررن الصررالحوأنرره تبررع  ،فرري المقدمررة يررذكر منهجرره فرري االختصررار -رحمرره هللا-الحررافظ ابررن كثيررر 
دماج بعضها في بعض، وأيضًا ابن الصالح ألف  ،األنواع، ثم تعقبه في بسط هذه األنواع، وأنه يمكن لّم شملها وا 

فلررم يررأت ترتيبرره علررى الوضررع المناسررب، مرره، كررل درس فرري وقترره، كررل يرروم بيو كتابرره إمررالًء يمليرره علررى الطررالب، 



ممررا ينبغرري  نظرررًا للمناسرربة، وبقرري عليرره أشررياءفرري ترتيررب هررذه األنررواع قرردم وآخررر  -رحمرره هللا-فالحررافظ بررن كثيررر 
  .تقديمه، وأشياء مما ينبغي تأخيره

ونحدن نرتدب "العلمية، ولرذا يقرول: أمره سهل، الخطب يسير فيه، المقصود استيعاب المادة  الترتيبعلى كل حال 
يعنري لرو جراء خفري  "ما نذكره على ما هو األنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعدم طلبدًا لَلختصدار والمناسدبة

صررلًة بالترردليس علررى مررا ألن لرره  ؛رالظرراهأو مررع المرسررل  ،علررى سرربيل المثررال وجعلرره مررع الترردليس مررثالً  المراسرريل
 .-إن شاء هللا تعالى-الظاهر على ما سيقرر بالمرسل وله أيضًا مشابهة  ،سيأتي

 ( وضعفاً  تقسيم الحديث الى أنواعه صحةً ، )الصحيح :النو  األول
ياي-ل: اعلم قا  ...-علمك هللا وا 

 .هذا ليس من نظم المؤلف، ولذا وضع بين قوسين معكوفين (تقسيم الحديث)هذا العنوان حال على كل 
 . حسن وضعيفأهله ينقسم الى صحيح و  أن الحديث عند

ن كان بالنسدبة الدى  قلت: هذا التقسيم ان كان بالنسبة الى ما في نفس األمر، فليس اال صحيح أو ضعيف، وا 
 أالثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو و يره أيضًا.الى المحدثين فالحديث ينقسم عندهم  َلحطاص

أقرر مرا ذكرره ابرن الصرالح مرن هرذا  "الحديث ينقسم عند أهله الدى صدحيح وحسدن وضدعيف" :-رحمه هللا-يقول 
ن كان أول من قسم الحديث إلى هذه األقسام الثالثرة الخطرابي  فري مقدمرة معرالي السرنن،  -رحمره هللا-التقسيم، وا 

ثرم تبعره علرى ذلرك مرن جراء بعرده، واألقسرام الثالثرة موجرودة فري كرالم وحصرر األنرواع فري ثالثرة، قسم هذه األنواع 
رحمره هللا -إليره الخطرابي هرو الحصرر فري األنرواع الثالثرة، ولرذا يقرول الحرافظ العراقري سربق المتقدمين، لكن الرذي 

 :-تعالى
 وأهررررررررررررررررررل هرررررررررررررررررررذا الشرررررررررررررررررران قسرررررررررررررررررررموا السرررررررررررررررررررنن

 

 إلررررررررررررررررررررررررررررى صررررررررررررررررررررررررررررحيح وضررررررررررررررررررررررررررررعيٍف وحسررررررررررررررررررررررررررررن 
 

ن كران طرابي فمرن دونره، أهل هرذا الشران إن كران المرراد بره الحصرر فبردءًا مرن الخ وجرود هرذه األقسرام المقصرود وا 
ذكروا هذه األقسام الثالثة لكنهم لم من أهل العلم قبله، كالم المتقدمين، عند الترمذي وغيره الثالثة هو موجود في 

  .ا القسمة ثالثيةجعلو ي
ن كران  تتمريم القسرمة؛يبرًا، ومرن براب ف كما هو معروف أدرج في السنن تغلوالضعي وألنره لريس بمقطروٍع بكذبره، وا 

الدى مدا فدي نفدس األمدر، هدذا التقسديم ان كدان بالنسدبة "ر: يقول الحافظ ابن كثيرالغالب على الظن عدم ثبوته، 
ما كذب، ألن الكالم  "فليس اال صحيح أو ضعيف ن كان المعتزلة إما صدق وا  يوجرد وال واسط عند أهل السنة، وا 

هذا التقسيم اذا كدان "يقرول:  -رحمه هللا-استدراك الحافظ بن كثير لكن عندهم قسم ثالث ليس بصدٍق وال كذب، 
ن كان بالنسبة الى اصطَلح المحددثين  في نفس األمر الى ما فالحدديث ينقسدم فليس اال صحيح أو ضعيف، وا 

 صررحيح وضررعيف وحسررن ومرسررل ومرردلس ومعررنعنحررديث  :يقررول الحررديث عنرردهم "أالثددر مددن ذلددك عندددهم الددى
: ينقسرم الحرديث إلرى قرللمراذا لرم ي "كما قد ذكدره آنفدًا هدو و يدره" :. الخ، أنواع كثيرة هو أشار إليها، يقول.معلقو 

خمسررة وسررتين بررل قررال هررذه الثالثررة؟ يجرراب عررن هررذا اإلشرركال بررأن المررراد الثرراني، المررراد تقسرريمه علررى اصررطالح 
فالضرعيف أقسرامه كثيررة الخ، .المردلس كرذلك..فالمرسرل يردخل فري الضرعيف، المحدثين، والكل راجع إلرى الثالثرة، 
خل في الصحيح، ومنره مرا يردخل فري الحسرن، ومنره مرا يردخل فري منه ما يدتندرج تحت هذا االسم، المرفوع مثاًل 



الخ، فالمقصرررود أن المرررراد الثررراني، وهرررو ..الضرررعيف، الموقررروف منررره مرررا يررردخل فررري الصرررحيح والحسرررن والضرررعيف.
 تندرج في األقسام الثالثة. -كل هذه األنواع-والكل المنظور إليه اصطالح المحدثين، 

  (تعريف الحديث الصحيح)
لحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابم عدن العددل الضدابم الدى قال: أما ا

 منتهاه، وال يكون شاذًا وال معلًَل.
 :فررري المحسوسرررات يقولرررون والسرررقم ضرررد السرررقم، والصرررحة مرررن الصرررحة الصرررحيح والضرررعيف أيضرررًا صررريغة مبالغرررة 

الوفي المعراني مجراز عنرد مرن يقرول بالمجراز،  ،حقيقة عرفيرة، مرن يقرول بالمجراز ال إشركال عنرده، فهري حقيقرة  وا 
  .لكن الذي ال يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية

الحددديث المسددند الددذي يتصددل بإسددناده بنقددل العدددل ": -تبعررًا البررن الصررالح-بقولرره  -رحمرره هللا-عرفرره الصررحيح 
وال يأتي فري تعريرف المسرند أقر "المسند"فقوله:  " معلَلً ، وال يكون شاذًا والالضابم عن العدل الضابم الى منتهاه

وعنرد آخررين وعنرد بعضرهم المسرند هرو المتصرل، فالمسند هو المرفوع عند بعضرهم، أهل العلم في المراد بالمسند، 
 فيكرون هرذا التعريرف -المسند المرفروع–أن المراد بالمسند  :فإذا قلناهو المرفوع المتصل، من يجمع األمرين معًا، 

ال يسررمى وعلررى هررذا فمررا يضرراف عررن الصررحابة والتررابعين  -عليرره الصررالة والسررالم-خرراص بمررا رفررع عررن النبرري 
ذا قلناصحيح،  مرفوعرًا كران أو فيشرترط لصرحة الخبرر بالقول الثاني وهو أن المسرند المتصرل، متصرل اإلسرناد  :وا 

وعلرى كرل حرال،  "الذي يتصل اسدناده" :ولألنه يقر ال حاجة لهذه الكلمة؛لكن موقوفًا أو مقطوعًا اتصال اإلسناد، 
تصرال اإلسرناد فري أن او ، فيكرون: الحرديث الرذي يتصرل إسرناده ال حاجة لهذه الكلمرة فحرذفها أولرىعلى كل تقدير 

عّمن فوقه بطريقٍ معتبر من طرق التحمرل، وأّداه إلرى مرن بعرده بطريرٍق يكون كل راٍو من رواته قد تحمل الحديث 
  .-إن شاء هللا تعالى-ذكرها تحمل التي يأتي أيضًا معتبر من طرق ال

والعردل عرفره أهرل العلرم ال برد أن يكرون إسرناده متصراًل بنقرل العردول، الررواة العردول،  "يتصل اسدناده بنقدل العددل"
مرن مرا يسرمعه ويرتقن لرى مالزمرة التقروا والمرروءة، الضرابط الحرازم الحرافظ الرذي يحفرظ من له ملكة تحمله عبأنه 

وال برد مرن اشرتراط فري جميرع طبقرات السرند،  "الضابم عن مثله الى منتهاه"بنقل العدل  ،إلرى األداءحين السماع 
قررال: هررو لررو ن الثقررة هررو العرردل الضررابط، ولهررذا يسرراوي الثقررة؛ ألمجمرروع العدالررة والضرربط مررن و  ،العدالررة والضرربط

-يقرول الحرافظ العراقري الصرالح، لكنره تبرع فري ذلرك ابرن لكفرى، الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثلره 
 :-رحمه هللا

 أجمررررررررررررررررررررررررررررع جمهررررررررررررررررررررررررررررور أئمررررررررررررررررررررررررررررة األثررررررررررررررررررررررررررررر
 

 والفقررررررررررررررررررررررررره فررررررررررررررررررررررررري قبرررررررررررررررررررررررررول ناقرررررررررررررررررررررررررل الخبرررررررررررررررررررررررررر 
 

فري معرفرة مرن تقبرل روايتره ومرن تررد، الرذي سريأتي فري بابره  -رحمره هللا-.. الرخ كالمره بأن يكون ضابطًا معداًل.
استقر عليه اصطالح المتأخرين هرو مرا يرراه  ذيالشذوذ أيضًا مختلف فيه عند أهل العلم، لكن ال "وال يكون شاذاً "

 تفرد الثقة مع المخالفة.من أنه  -رحمه هللا-اإلمام الشافعي 
 وذو الشرررررررررررررررررررررررررذوذ مرررررررررررررررررررررررررا يخرررررررررررررررررررررررررالف الثقرررررررررررررررررررررررررة

 

 فيررررررررررررررررررررررررررررررررره المرررررررررررررررررررررررررررررررررال والشرررررررررررررررررررررررررررررررررافعي حققررررررررررررررررررررررررررررررررره 
 

  .في بابه -إن شاء هللا تعالى-ومنهم من يرا أن مجرد التفرد شذوذ، مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي تقريره وتحقيقه 



يقرردح فرري صررحة الخبررر الررذي ظرراهره السررالمة مررن هررذه  خفرريسرربب  :والعلررة ،يعنرري مشررتمل علررى علررة "وال معلددَلً "
فاألصرل أن  ،ة ضرعيفةدو ها لغات مردالمعلل والمعلول، لكن :، هم يقولون بحث المعلّ  -إن شاء هللا-ويأتي العلة، 

حديث الصحيح ما اشتمل علرى شرروٍط كرم؟ ل، فعلى هذا يكون ا-إن شاء هللا تعالى-يقال: المعل على ما سيأتي 
في  -رحمه هللا-فلذا يقول الحافظ العراقي مع انتفاء الشذوذ والعلة، خمسة، أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 

 تعريفه:
 فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألول المتصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل اإلسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررناد  
 عرررررررررررررررررن مثلررررررررررررررررره مرررررررررررررررررن غيرررررررررررررررررر مرررررررررررررررررا شرررررررررررررررررذوذ  

 

 بنقررررررررررررررررررررررررررررررررررل عررررررررررررررررررررررررررررررررررردٍل ضررررررررررررررررررررررررررررررررررابط الفرررررررررررررررررررررررررررررررررررؤاد   
 وعلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة قادحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة فترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروذ  

 
 

أو خفيررًا، فاالنقطرراع الظرراهر يخرررج برره مررا انقطررع إسررناده، سررواء كرران االنقطرراع ظرراهرًا  ،قيرردده، الررذي يتصررل إسررنا
لخفررري يشرررمل المرسرررل الخفررري علرررى مرررا سررريأتي واالنقطررراع االمعلرررق والمرسرررل والمعضرررل والمنقطرررع أيضرررًا، يشرررمل 
  .والمدلس

بررأن  ،جرره عررن مالزمررة التقرروا بعدالترره وتخر تخررل معصررية ومررن ارتكررب  يخرررج مررا رواه غيررر العرردل، "العدددل بنقددل"
فاسررق، وقررد أمرنررا بالتثبررت فرري الخبررر، فررال نقررل خبررره حتررى نتثبررت فيرره، فمثررل هررذا  ،يرتكررب كبيرررة أو يترررك واجررب

والمررروءة، ممررا يخررل بالعدالررة الفسررق، ومررن برراب أولررى التقرروا تتطلررب فالعدالررة والتثبررت أن يأتينررا مررن طرررق أخرررا، 
تكرراب المحرمررات، ومنرره الفسررق االعتقررادي علررى مررا سرريأتي بحثرره فرري روايررة والفسررق منرره الفسررق العملرري، ار الكفررر، 
  .المبتدع

ن كران كرراذب  ،ولرذا يفردونرهألن األخبرار مردارها علرى الصردق،  لبراب الكرذب؛مرا ينظرر إليره فري هرذا اومرن أهرم  وا 
فري حرديث والفررق بينهمرا أن مرن يطلرق عليره وصرف كرذب يرراد بره أن يكرذب يردخل فري الفاسرق، والتهمرة بالكرذب 

، ويعررف عنره -عليره الصرالة والسرالم-، والذي يتهم بالكرذب ال يكرذب علرى النبري -عليه الصالة والسالم-النبي 
بهرا عرن المرسرل والمنقطرع والمعضرل والشراذ، حتررز ومرا اثرم أخرذ يبرين فوائرده  :يقولالكذب في حديثه مع الناس، 

الطعررون الخمسررة، التهمررة بالكررذب، الفسررق، البدعررة، يعنرري بأحررد علررة قادحررة، ومررا فرري راويرره نرروع جرررح، ومررا فيرره 
 .-إن شاء هللا تعالى-سيأتي تفصليه الجهالة، على ما 
، وما احترا بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في قيوده ثم أخذ يبين فوائد

وقدد يختلفدون فدي  ،بين أهدل الحدديث َلف  هذا هو الحديث الذي ُيحكم له بالصحة بَل خفقال: ، نو  جرحراويه 
 بعم األحاديث، الختَلفهم في وجود هذه األوصاف، أو في اشترا  بعضها، كما في المرسل.

بالصرحة برال خرالٍف برين أهرل الحرديث، شرتمل علرى الشرروط الخمسرة هرو الحرديث الرذي يحكرم هذا الحديث الذي ي
في اشتراط انتفاء الشرذوذ يخررج عرن  اتفاقًا، الذي ينازع يحإذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسة فهو صح

ال يلررزم اشررتراط انتفرراء  :مررن العلمرراء مررن نررازع فرري اشررتراط انتفرراء الشررذوذ، يقررول الررذي ذكررره الحررافظ، هررذا اإلجمرراع
وأصح، ألن راويه ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح  بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح؛ الشذوذ،

يقرول:  -رحمره هللا-وجد راجرح ومرجروح صرحيح وأصرح، ووجرد مرن ينرازع فري اشرتراط انتفراء الشرذوذ، والحرافظ إذا 
هرذه الشرروط يخررج  ن نرازع باشرتراط بعرضمر "الصحة بَل خَلف  بين أهدل الحدديثبهذا والحديث الذي يحكم له "

نما ذكر اإلجمراع األنه لم يذكر  عن هذا اإلجماع الذي ذكره ابن كثير؟ ال، ال يخرج، لماذا؟ إلجماع في األقل، وا 



ال، يوجرد مرن  :برال خرالف؟ قلنرا :ثرم قرال ،في األعلى، الذي توافرت فيه هذه الشروط، لو لم يشترط انتفاء الشرذوذ
لكررن الررذي ال يشررترط انتفرراء الشررذوذ، وانتفررى الشررذوذ ال يوافررق علررى أنرره يخررالف، ال بررد مررن اشررتراط انتفرراء الشررذوذ، 

مرررا دام هرررذه الشرررروط  :ى، وقرررد يختلفرررون فررري بعررض األحاديرررث، يقرررولمرررن برراب أولرررفافرررق، بلرررى يو  ؟حررديث صرررحيح
 :مضبوطة ومتقنة، محررة وتطبيقها سهل، كيف يختلفون فري حرديث واحرد مرنهم مرن يقرولعند أهل العلم الخمسة 

يختلفرون فري راوي مرن أجاب عرن ذلرك الخرتالفهم فري وجرود هرذه األوصراف،  ضعيف؟ :صحيح، ومنهم من يقول
فررال يسررتحق الوصررف دون الثقررة، ضررعيف مررثاًل، أو صرردوق،  ثقررة، ومررنهم مررن يقررول: هررو :الرررواة، مررنهم مررن يقررول

لقري الرراوي الثراني وأخرذ عنره، ومرنهم هرذا الرراوي  :بالصحة، الختالفهم في وجود هذه األوصاف، ومنهم من يقول
  وهكذا.من يقول: لم يلقه، لم يثبت عنه أنه لقيه، 

ى الشررذوذ بعضررهم ينررازع فرري اشررتراط انتفرراء الشررذوذ علررى مررا تقرردم فيسررمي مررا اشررتمل علرر "ضددهاأو فددي اشددترا  بع"
فري اإلسرناد  مرنهم مرن ال يشرترط االتصرال مرثالً  ألنه نازع اشتراط بعض الشروط، صحيح، وغيره يسميه ضعيف؛

ينرازع، يأتيره مرن فعلرى هرذا إن صرحت المراسريل ف، وهرذا قرول جمرع مرن أهرل العلرم، قبرول المراسريل، فيقبل المرسرل
 .ألنه مرسل ؛الخبر ضعيف :وليق

 احررررررررررررررررررررررررررررتج مالررررررررررررررررررررررررررررك وكررررررررررررررررررررررررررررذا النعمرررررررررررررررررررررررررررران  
 ورده جمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  

 

 برررررررررررررررررررررررررررررررررررره وتابعوهمررررررررررررررررررررررررررررررررررررا برررررررررررررررررررررررررررررررررررره ودانرررررررررررررررررررررررررررررررررررروا 
 فرررررررررررررررري الجهررررررررررررررررل فرررررررررررررررري السرررررررررررررررراقط فرررررررررررررررري اإلسررررررررررررررررناد  

 
 

  .-إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي في باب المرسل 
ن نررازع بعضرهم فري اشرتراط بعضرها فرري يشرترطها جمرع مررن أهرل العلرم، جمرع غفيرر، و المقصرود أن هرذه الشرروط  ا 

فررالخبر صررحيح اتفاقررًا، الخبررر صررحيح اتفاقررًا، إذا ي هرري الحررد األعلررى لخبررر، فررإذا ترروافرت هررذه الشررروط التررصررحة ا
من العلل ما هو قادح، ومنها ما هرو لريس يصحح،  أال يصححه؟انتفى الشذوذ الذي ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ، 

 .-إن شاء هللا تعالى-تي هذا في باب المعل بقادح، كما هو معروف، ويأ
-فحاصل حد الصحيح: أنه المتصدل سدنده بنقدل العددل الضدابم عدن مثلده، حتدى ينتهدي الدى رسدول هللا  :قلت

أو من دونه، وال يكون شداذًا، وال مدردودًا، وال معلدًَل بعلدة  ، أو الى منتهاه، من صحابي  -صلى هللا عليه وسلم
 أو  ريبًا. قادحة، وقد يكون مشهوراً 

صرلى هللا -حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف كلمة المسند لعدم الحاجة إليها، حتى ينتهي إلرى رسرول هللا 
يعنري إن كران الخبرر مرفوعرًا، أو إلرى الصرحابي إن كران موقوفرًا، أو مرن دونره إن كران مقطوعرًا، وال  -عليه وسلم

، يعنررري ألن مرررن العلرررل مرررا لررريس بقرررادح ال معلررراًل بعلرررٍة قادحرررة؛جرررب للررررد، و مو يكرررون شررراذًا وال مرررردودًا برررأي سررربب 
، أو وجرررد ولرررم نسرررتطع تمييرررزه مرررن برررين مرررن يشررراركه فررري االسرررماالخرررتالف فررري الرررراوي مرررثاًل، إذا وجرررد راوي مهمرررل 

، اختلفروا فيره علرى راويرين، وهمرا ثقتران، هرذه علرة نعرم، ن عيينرةاباختالف هل هذا الحديث عن سفيان الثوري أو 
ولرذا لرم ألنه أينما ذهب فهو على ثقرة،  هي علة ليست بقادحة؛ى أن هذا الراوي ما ضبط من حدثه، لكن تدل عل
عزيزًا بأن يروا مرن طرريقين، مثل هذا، وقد يكون مشهورًا، مستفيضًا، يروا من طرق متعددة، قد يكون  يشترطوا

ولريس ، أو تفررد بره راٍو واحرد، ن طريرق واحردإال مر إذا لرم يرأت   ؛وقد يكون غريبًا، قد يكون الحديث صرحيحًا غريبراً 
 .تعدد الطرق شرط، ليس بشرط لقبول الخبر وال لصحته، وليس بشرط للبخاري كما زعمه بعضهم



 لرررررررررررررررررررررررريس شرررررررررررررررررررررررررطًا للصررررررررررررررررررررررررحيح فرررررررررررررررررررررررراعلم  
 

 وقيررررررررررررررررررررررررل شرررررررررررررررررررررررررط وهررررررررررررررررررررررررو قررررررررررررررررررررررررول الحرررررررررررررررررررررررراكم   
 

ا جمرع مرن أهرل العلرم، تبعه على هرذإلى اشتراط التعدد في ناقل األخبار، لكن كالمه مردود،  الحاكم كالمه يومي
حسرين البصرري مرن الفي كرالم البيهقري مرا يفيرده، قرول أبري خبر مرويًا من طريقين فأكثر، يعني ال بد أن يكون ال

المعتزلة: ليس بغريب، وقول الكرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في صحيحه، لكن لريس هرذا بصرحيح، أول 
غريب  (األعمال بالنيات)فإن أول حديث، حديث هذا الكالم، حديث في الصحيح، وآخر حديث في الصحيح يرد 

غرابرررة ريررب أيضرررًا . الرررخ، غ.((كلمتررران خفيفترران علرررى اللسرران))ومثلرره آخرررر حررديث فررري الصررحيح: غرابررة مطلقرررة، 
 .فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة مطلقة،

سدحف ،بعضهم أصح األسانيد على بعضهالف وهو متفاوت في ن ر الحفا  في محاله، ولهذا أط : فعن أحمد وا 
بيدة عن وقال علي بن المديني والفَلس: أصحها محمد بن سيرين عن عَ  ،أصحها: الاهري عن سالم عن أبيه

مالدك  :وعدن البخداري  ،ن ابدراهيم عدن علقمدة عدن ابدن مسدعودوعن يحيى بن معين: أصحها األعمش ع ،علي
 عنه. ى من رو  اذ هو أجل   م: الشافعي عن مالكوااد بعضه ،عن نافع عن ابن عمر

حجرج أحاديث في الصحة، وبعضها أصرّح مرن بعرض، وكلهرا هو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، قد يشترك 
ولرذا ذكرر أهرل العلرم فيقردم األصرح علرى الصرحيح، يجب العمل بها، لكن يستفاد من هذا التفراوت عنرد المعارضرة 

ن كران األولرر، أصرح األسررانيد قرد يعرررض للمفروق مررا يجعلرره ألنرره  حكرم علررى سرنٍد مررا بأنره أصررح مطلقرًا؛أن ال يى وا 
 .-رحمه هللا-والحافظ العراقي ، فائقاً 

 والمعتمرررررررررد إمسررررررررراكنا عرررررررررن حكمنرررررررررا علرررررررررى سرررررررررند  
 خرررررررررررررررررررررراض برررررررررررررررررررررره قرررررررررررررررررررررروم فقيررررررررررررررررررررررل مالررررررررررررررررررررررك  

 

 بأنررررررررررررررررررررررررررررررررررررره أصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررح مطلقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررًا وقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   
 عرررررررررررررررررررررررررررررررررن نرررررررررررررررررررررررررررررررررافع بمرررررررررررررررررررررررررررررررررا رواه الناسرررررررررررررررررررررررررررررررررك  

 
 

ن قررال برره كبرر وال شررك أن، الررخ... ار األئمررة، اإلمررام البخرراري لرره قررول، اإلمررام أحمررد لرره قررول، النسررائي، مثررل هررذا وا 
أن نرأتي أردنرا إذا قرول منتقرد، لرذا لكرن ال شرك أن هرذا  وغيره لهم أقوال في هذه المسألة؛يحيى بن معين الفالس، 

رواه اإلمرام لكرن هرل كرل مرا  نجرم السرنن؛مالك عن نافع عن ابن عمر، مالرك  اإلمام البخاري مثاًل:إلى ما اختاره 
مالك أرجح مما رواه غيره في كل حديث حديث؟ ألم تضربط لممرام مالرك بعرض األخطراء؟ فري براب الشراذ ومالرك 

لكرن األكثرر علرى أن سرالمًا ابرن نرافع ضرابط مرتقن مالرك عرن نرافع، سمى ابن عثمان عمر، لرم يوافرق علرى ذلرك، 
أو أوثررق مررن أبيره؟ فمررن هنرا أوترري ودخررل  ؟يرهابررن عمرر، هررل هررو أضربط مررن أبعبرد هللا بررن عمرر أجررّل مررن نرافع، 

  .على هذه األقوال
ونرجحها، وحفظها أن نحكم بالصحة مباشرة لما روي بواسطتها، وعلى كل حال يستفاد من معرفة أصّح األسانيد 

ال عنرد الحاجرة إلرى ذلرك، الرواة، أو باعتبرار القرائلين باعتبار من قيل فيهم ذلرك كركي نرجحها أيضًا إما  سرت فليوا 
عتمرد اإلمسراك علرى الحكرم علرى سرنٍد مرا فقد يعرض للمفوق ما يجعله فرائق كمرا هرو معرروف، ولرذا المة، دمضطر 

ن كان أو على حديٍث ما بأنه األصح مطلقًا، أو على كتاٍب ما بأنه أصح الكتب، بأنه أصح،  العلماء قرروا أن وا 
، وهرو المعتمرد -إن شراء هللا تعرالى-سريأتي  وهذا قول جمراهير أهرل العلرم علرى مرا ،صحيح البخاري أصح الكتب

ألن التفضريل هرذا  صّح من كل ما في صحيح مسرلم؟ ال؛خاري أعندهم، لكن هل يعني هذا أن كل حديث في الب
 إجمالي.



 (أول من جمع صحاح الحديث)
أبدو  فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبدو عبدد هللا محمدد بدن اسدماعيل البخداري، وتدَله صداحبه وتلميدذه

ألنده اشدتر  فدي اخراجده  ؛والبخداري أرجدح ،فهمدا أصدح كتدب الحدديث ،لنيسدابوري ان مسدلم بدن الحجداو يالحس
الثداني، سدماعه منده، ولدم يشدتر  مسدلم  هالحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبدت عندد

لبخاري على مسلم، كما هو قول هنا ينفصل لك الناا  في ترجيح تصحيح ااومن ه ،بل االتفى بمجرد المعاصرة
 الحاالم، وطائفة من علماء المغرب. الجمهور، خَلفًا ألبي علي النيسابوري شيخِّ 

حا أحاديددث حكددم بصددحته مددن األحاديددث، فإنهمددا قددد صددح  ثددم ان البخدداري ومسددلمًا لددم يلتامددا بددإخراو جميددع مددا يُ 
 حاديث ليست عنده، بل في السنن و يرها.ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي و يره عن البخاري تصحيح أ

ال فموطررأ مالررك مشررتمل  ،يعنرري الصررحيح المجرررد "عتنددى بجمددع الصددحيحفائدددة: أول مددن ا" :-رحمرره هللا-يقررول  وا 
فأول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد هللا محمرد برن إسرماعيل ، وهو قبل البخاري، على أحاديث صحيحة كثيرة

 .والبخاري أرجح وأصحه مسلم بن الحجاج، وهذان الكتابان أصح الكتب، ثم تاله تلميذه وخريجالبخاري، 
 وخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالترجيح   محمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد    ج  أول مررررررررررررررررررررررررن صررررررررررررررررررررررررنف فرررررررررررررررررررررررري الصررررررررررررررررررررررررحيح  

 

 .-يعني بعد البخاري - ومسلم بعد  
 أبررررررررررررررررررررررررري علررررررررررررررررررررررررري فضرررررررررررررررررررررررررلوا ذا لرررررررررررررررررررررررررو نفرررررررررررررررررررررررررع    ج  ومسررررررررررررررررررلم بعررررررررررررررررررد وبعررررررررررررررررررض الغرررررررررررررررررررب مررررررررررررررررررع            

 ج

أبررو علرري النيسررابوري، وبعررض مسررلم وأرجررح منرره،  جمهررور العلمرراء علررى أن صررحيح البخرراري أصررح مررن صررحيح
األصرحية ترجرع إلرى حجرة الجمهرور فري تررجيح البخراري أن المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخراري، 

ألنره يشرترط اللقراء علرى مرا اسرتفاض عنره ونقلره  ؛والبخراري ال شرك أنره أكثرر اتصراالً اتصال األسانيد وثقة الرواة، 
ن نرروزع فرري ذلررك أخيرررًا، أهررل العلررم وقرررروه وحرر ، تعررالى -إن شرراء هللا- علررى مررا سرريأتي فرري السررند المعررنعنرروه، وا 

غيرر بتردليس ولرو كران  ان السرند عنرده معرنعن، والرراوي وصرمإذا كريعتني بهذا عناية فائقة،  -رحمه هللا-البخاري 
في السند المعنعن، واألمثلرة ره لما ذكهو فوقه، أو يشهد مخل يتبع ذلك بمتابعة تبين أن هذا الراوي قد سمعه من 

  .على ذلك في البخاري كثيرة جداً 
يكتفي بالمعاصرة في السند المعنعن، قرر ذلك صرراحًة فري مقدمرة صرحيحه، وشرّن علرى مرن  -رحمه هللا-ومسلم 
 والشررراحذيول، مسررلم قررهررا تقريرررًا ال مزيررد عليرره فرري مقدمررة صررحيحه، وهررذه مسررألة طويلررة الررثبرروت اللقرراء، يشررترط 

البخرراري أو علرري بررن المررديني أو غيرهمررا، كررالم  بمررن يرررد عليرره فرري مقدمتررهوهررل يريررد وضررحوا مررراده ومقصرروده، 
  .في موضعه -إن شاء هللا تعالى-طويل سيأتي أو تأتي اإلشارة إليه 

ن بردليل أن مرن انتقرد مرخررج لهرم مسرلم، لصحيح البخاري، من خررج عرنهم اإلمرام أوثرق ممرن أيضًا الرواة بالنسبة 
وما انتقد من األحاديرث فري صرحيح مسرلم أكثرر الرواة في صحيح مسلم أكثر مما انتقد من رواة صحيح البخاري، 

  .انتقد في صحيح البخاري مما 
المقصرود معرفتره بالعلرل ال شريء بالنسربة لممرام البخراري، أيضًا اإلمام مسلم تلميذ البخاري وخريجه يسرتفيد منره، 

تابه أصّح، وهذا ترجيح إجمالي، يعني جملة ما في صحيح البخراري أرجرح مرن جملرة وك أن اإلمام البخاري أرجح



ن كان في صحيح مسلم مرا ما في صحيح مسلم،  علرى مرا قرد يفروق مرا فري صرحيح البخراري لقررائن تحترّف بره، وا 
  .سيأتي فيما يفيده خبر الواحد

كا من األحاديث الصحيح الكثير خشية أن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج ما يحكم بصحته من األحاديث، بل تر 
ليس كل حديث صحيح "يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه، ومسلم صراحًة في صحيحه يقول: 

نمررا وضررعت هاهنررا مررا أجمعرروا عليررهوضررعته هاهنررا،  والخررالف فرري فهررم كررالم اإلمررام مسررلم طويررل، لعررّل الوقررت  "وا 
  .-تعالى إن شاء هللا-لبسطه فيما بعد يسمح 

خارج صحيحهما، فنقل عن البخاري كثيرًا، نقل الترمذي أنه صحح أحاديرث فري عللره  نقل عنهما أيضًا التصحيح
بتصررحيحات األئمررة، كالبخرراري ومسررلم علررى البخرراري مملرروء  -رحمرره هللا-وشرررح الحررافظ ابررن رجررب وفرري سررننه، 

ات االسررتدراك، أمررا أن تجمررع األحاديررث لررذ ال حاجررة لالسررتدارك علررى الصررحيحين وأحمررد وغيررره، علررى كررل حررال
فينتقرد ويعراب أن البخراري أخرّل بشررطه، مسرلم أخرّل بشررطه،  :لكرن مرا يقرالالصحيحة خارج الصرحيحين مطلرب، 

  .ألنه ما التزم على شرطه؛ األنه أحاديث ينبغي أن يخرجهاعليه أنه ما خرج 
   ولكرررررررررررررررررررررررررررررررررن قّلمرررررررررررررررررررررررررررررررررا  ولرررررررررررررررررررررررررررررررررم يعّمررررررررررررررررررررررررررررررررراه

 

 عنررررررررررررررررررد ابررررررررررررررررررن األخرررررررررررررررررررم منرررررررررررررررررره قررررررررررررررررررد فاتهمررررررررررررررررررا 
 

 .-ورد هذا الكالم-ولكن قّلما عند ابن األخرم منه قد فاتهما  ،فاتهما شيء كثير
 لررررررررررررررررررررررررررررررررم يثبررررررررررررررررررررررررررررررررت الخمسررررررررررررررررررررررررررررررررة إال النررررررررررررررررررررررررررررررررزر    ج   ورد لكرررررررررررررررررررررررررررررن قرررررررررررررررررررررررررررررال يحيرررررررررررررررررررررررررررررى البرررررررررررررررررررررررررررررر  

 

ت الخمسررة شرريء ألنرره فررا ؛بررو داوود والترمررذي والنسررائي، وفيرره مررا فيرره أيضرراً الخمسررة المررراد بهررا البخرراري ومسررلم وأ
وفيه ما ، ن صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والسنن من الصحيح الشيء الكثيرم كثير من الصحيح، يصفو

يحفرظ مائرة ألرف حرديث صرحيح،  "شرر ألرف ألرفأحفرظ منره ع  " :لقرول الجعفري عرن البخراري ضرعفه عن فيه كناية 
  .المكرر، بدون التكرار ألفين وستمائة وحديثينبوالذي في كتابه شيء يسير من هذا العدد، سبعة آالف 

إلرى وقرت برين، قرد يطرول  ......ألن مرا نقردر درس، لتقرأ في أول الدرس الثاني؛ لعل األسئلة تجمع في نهاية كل
إن شرراء هللا -علرى الرردرس الثرراني الررذي يليره، لكررن فرري بدايررة الردرس يخصررص لهررا عشررر دقرائق مررن اليرروم الالحررق 

ة ألرف، ولرو جمعنرا مرن فري الصرحيحين مرع قد يقول قائل: إذا كان ما يحفظه البخاري مرن الصرحيح مائر، -تعالى
والفوائرد مرا بلغرت وال نصرف والمعراجم والمشريخات وغيرهرا مرن الكترب ما في السنن مما صح، والمسانيد والجوامع 

بل فيهم من يحفظ خمسمائة ألف،  ؟وهذا ما يحفظه إمام واحد من أئمة الحديث ؟هذا العدد، وين راحت األحاديث
مرن التفرريط بردينها، مرا سبعمائة ألف، أين ذهبت السنة؟ نقول: ال، األمة معصرومة ف، ومنهم من قال: ستمائة أل

 فرطت بشيء يحتاج إليه، الدين محفوظ، ولذا يقول الحافظ العراقي:
 وعلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره أراد برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالتكرار  
 أربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ا الف والمكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

 لهرررررررررررررررررررررررررررررررا وموقررررررررررررررررررررررررررررررروف وفررررررررررررررررررررررررررررررري البخررررررررررررررررررررررررررررررراري  
 فررررررررررررررررررررررررررررررررررروق ثالثرررررررررررررررررررررررررررررررررررة ونوفرررررررررررررررررررررررررررررررررررًا ذكررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا

 
 

يروا من مائة قد يروا الحديث من عشرين طريق، فيعتبر عشرين حديث، ألنه  لتكرار؛العل اإلمام البخاري أراد 
ث، مرررا يرررروا عرررن الصرررحابة يعررردونها مرررن يعرررد مائرررة حرررديث، أيضرررًا الموقوفرررات كرررانوا يعررردونها مرررن األحاديررر طريرررق

 وقد تزيد عليها بكثير. ،تبلغ هذه العدةاألحاديث، فإذا ضمت إلى ما تكرر أسانيده 
 (الصحيحين من الحديثعدد ما في )



وبغيدر  ،بالمكرر: سبعة آالف حديث ومائتان وخمسة وسدبعون حدديثاً  ابن الصَلح: فجميع ما في البخاري قال 
 وجميع ما في صحيح مسلم بَل تالرار: نحو أربعة آالف.، : أربعة آالفتالرار

 (الايادات على الصحيحين)
، وأيضرًا صرحيح مسرلم برالتكرار ثمانيرة آالف، أو سربعة جميع ما في البخاري من مكرر سبعة آالف أو تزيد قلريالً 
  .بخاري قد يزيد وقد ينقص في العددآالف وخمسمائة، أو اثنا عشر ألف كما قال بعضهم، ال

روايات الكتب تختلف، البخاري مروي بروايات متعددة يزيد بعضها في العدد ويرنقص الربعض ا خرر، مسرلم  :أوالً 
ن كان أقل،  ،كذلك   .ألن البخاري له روايات متعددة ومتباينة ي التفاوت بين رواياته؛أقل فوا 

: ثمانيرة آالف، يقرولشروف الكتراب يقردر أنره ثمانيرة آالف أن المتقدمين يطلقرون األعرداد بالتقريرب،  :األمر الثاني
حمررد مررا راح شرريء، كررل هررذا تقريررب، مسررند اإلمررام أ ذا قررال بعضررهم: اثنررا عشررر ألررف، ويررن راحررت أربعررة آالف؟فررإ

المتقرردمون ال مررا يصررل ثالثررين، ويررن راحررت العشرررة؟ مررا راحررت، علررى التحريررر تعررد مررنهم مررن يقررول: أربعررين ألررف، 
وال يرردخلون ضررمن اهتمامرراتهم، فبرردالً مررن أن يعررد المسررند ثالثررين ألررف حررديث أو أربعررين يرررون مثررل هررذه األعمررال 

. الرررخ، مرررن اهتمامرررات .نررراقص واحرررد واثنرررينصرررار االهتمرررام باألعرررداد والزائرررد والمائرررة حرررديث، ألرررف حرررديث يحفرررظ 
  .نعم الترقيم له نفع وله فائدة يخدم ا خرين، لكن ليس من مقاصد المتقدمينالمتأخرين، 

أشركل مرن أهرل الريمن إلرى عرد حرروف، يعنري شرخص مرن ينتسرب إلرى أهرل العلرم  زاد األمر عند بعض المتأخرين
فعرررد  ؟ألن الحكرررم للغالرررب ؛بررردون طهرررارةيقررررأ إلرررى طهرررارة أو  عليررره القرررراءة فررري تفسرررير الجاللرررين، هرررل يقررررأه يحتررراج

إلرى المزمرل العردد واحرد، مرن المردثر إلرى آخرر القررآن زادت  :يقرولالحروف، فعد حروف التفسير وحروف القرآن، 
  .فانحلت عنده المشكلة، صار يقرأ التفسير من دون طهارةحروف التفسير قلياًل، 

يخرجره نعرم مرن أراد أن يعتنري بكتراب، و يحرص على وقته مرن الضرياع، من على كل حال هذا ليس من مقاصد 
علرى أن يعرد أرقرام ة، لكن يضيع وقته متعدي ويضع له أرقام ويفهرس ال بأس، تكون المصلحةليستفيد منه الناس 

 :صحيح البخاري ثمانية آالف، ومنهم من قرال :ترف، بل تجد من قالأو حروف؟ هذا تضييع للوقت،  األحاديث
ة آالف حديث في مسند اإلمام أحمد، كلهم تتابعوا على أن البخراري نا عشر ألف، كل هذا تقريب، تفاوت، عشر اث

هل تولى واحرد مرنهم عرد األحاديرث بردون تكررار؟ ال، برل ترواله الحرافظ ابرن حجرر حينمرا بدون تكرار أربعة آالف، 
ألفرين وسرتمائة وحرديثين، مرن غيرر تكررار فبلغت األحاديرث مرن غيرر ، والعدد مع الشرح أمره سهلشرح الصحيح، 

فرق كبير، لكن الحافظ حرر في نهاية تكرار، فرق بين ألفين وستمائة وحديثين وبين أربعة آالف من دون تكرار، 
مكررر بردء الروحي، قرال: عردد أحاديثره كرذا والكل كتاب يذكر أحاديث الكتاب، من كتب الصحيح، لمرا انتهرى مرن 

والمكررر عدد أحاديثه كرذا، المرفروع منهرا كرذا، والموقروف كرذا، وتقردم كرذا،  :قال اإليمانكذا، لما انتهى من كتاب 
 في النهاية ذكر العدد اإلجمالي. منها كذا،

 (الايادات على الصحيحين)
ومسددلمًا مددن األحاديددث  مددا يفددوت البخدداري   وقددد قددال الحددافظ أبددو عبددد هللا محمددد بددن يعقددوب بددن األخددرم: قددل  

ن كددان فددي  ،اقشدده ابددن الصددَلح فددي ذلددك، فددإن الحدداالم قددد اسددتدرك عليهمددا أحاديددث كثيددرةوقددد ن، الصددحيحة وا 
 بعضها مقال، اال أنه يصفو له شيء كثير.



وهللا  ،لامهما بإخراو أحاديث ال تلامهمدا، لضدعف رواتهدا عنددهما، أو لتعليلهمدا ذلدك: في هذا ن ر، فإنه يُ قلت
 أعلم.

يعنري قّل ما يفوت الصحيحين مرن األحاديرث الصرحيحة شريء،  م وأنه قال:األخرم شيخ الحاك أشرنا إلى قول ابن
، مرن المسرتدرك، ابرن حبران، ابرن خزيمرة، مسرند اإلمرام أحمرديصرفو من السنن، لكن هذا قول مردود، يصفو يندر 

 أضررراف النررووي إلررى الصرررحيحينمنهرررا صررحيح كثيررر، فقرررول ابررن األخرررم مرررردود بررال شررك،  سررنن البيهقرري، يصررفو
ألنه يصفو أيضًا من هذه الكتب التي  ، يعني القليل، وأيضًا هذا ضعيف؛الخمسة إال النزر فتلم ي :قالو  ،السنن

  .ذكرناها شيء كثير
 (المستدرك علرى الصرحيحين) لذا سمى كتابه "قلت فيه هذا ن ر فإنه يلامهما بإخراو أحاديث ال تلامهما"يقول: 

جميرع مرا أن يخرجرا ، هم من اشترطا االستيعاب، ولم يشترطا هترطاستدراك معناه التعقب، فكأنهما أخال بما اشاال
وفيه أحاديث صحيحة كثيرة، وفيه الضعيف وفيره الموضروع، فهرو نعم كتابه نافع، ال، فألزمهما بغير الزم، صح، 

 .-إن شاء هللا تعالى-واسع الخطو في شرطه على ما سيأتي 
انيد جيددة، كصدحيح أبدي عواندة، ايدادات مفيددة، وأسد يوجدد فيهداقدد وقد خرجدت كتدب كثيدرة علدى الصدحيحين، 

حابها صدحتها، كدابن وكتدب أخدر التدام أصد ،عديم األصدبهاني و يدرهمأبدي نو بكدر اإلسدماعيلي والبرقداني،  وي وأب
 ان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأن ف أسانيد ومتونًا.بخايمة، وابن ح

يد والمتدون شديء كثيدر ممدا يدوااي كثيدرًا مدن أحاديدث مسدلم، بدل وكذلك يوجد في مسند اإلمام أحمد من األسان
والبخاري أيضًا، وليست عندهما وال عند أحددهما، بدل ولدم يخرجده أحدد مدن أصدحاب الالتدب األربعدة، وهدم: أبدو 

وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الالبير واألوسم، ومسندي أبي يعلدى ، ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجةداود
ر في هذا الشرن مدن الحكدم بصدحة ، و ير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد واألجااء ما يتمكن المتبح ِّ والباار

ن لدم  ،وسَلمته من التعليل المفسد كثير منه، بعد الن ر في حال رجاله، نص َيدويجوا له اإلقدام على ذلدك، وا 
الحدافظ وقدد جمدع ، ًا للشديخ أبدي عمدروالنووي، وخَلفد على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي اكريا يحيى

ولدم يدتم، كدان بعدم الحفدا  مدن  (المختدارة)سدماه  ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسدي فدي ذلدك كتابداً 
 وهللا أعلم. ،مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاالم

ح الصدحيح، الخطدو فدي شدر واسع وقد تاللم الشيخ أبو عمرو بن الصَلح على الحاالم في مستدركه فقال: وهو 
ألئمدة، فدإن لدم يكدن امتساهل بالقضاء به، فاألولى أن يتوسم فدي أمدره، فمدا لدم نجدد فيده تصدحيحًا لغيدره مدن 

 صحيحًا فهو حسن يحتج به، اال أن ت هر فيه علة توجب ضعفه.
فيده الصدحيح المسدتدرك، وهدو قليدل، وفيده صدحيح قدد خرجده  ،فدي هدذا الالتداب أندوا  مدن الحدديث كثيدرة :قلت
وفيده الحسدن والضدعيف والموضدو  أيضدًا، وقدد اختصدره شديخنا  ،سلم أو أحدهما لم يعلم به الحداالماري ومالبخ

الموضدوعات وذلدك يقدارب مدن فيده ن هذا كله، وجمع فيه جاءًا كبيرًا مما وقدع أبو عبد هللا الذهبي، وبي  الحافظ 
 وهللا أعلم.، مائة حديث

أن يعمرد إمرام  :وحقيقرة االسرتخراجذا مرا يعررف بالمسرتخرجات، هر "قد خرجت كتب كثيدرة علدى الصدحيحين"يقول: 
مرن غيرر  الكتراب بأسرانيد لنفسره، بأسرانيده هروخرج أحاديث من أئمة الحديث إلى كتاٍب مشهور من كتب السنة في



بأسرررانيد –يرررث الصرررحيح حرررديثًا حرررديثًا بأسرررانيده طريرررق صررراحب الكتررراب، يرررأتي إلرررى صرررحيح البخررراري فيخررررج أحاد
فرال يجرد  ق عليره األمررلصراحب الكتراب األصرلي، مرن غيرر طريرق البخراري، قرد يسرتغبواسرطة ال  -المخرج نفسره

ما أن يعلقه من غير  يترك الحديث وال يخرجه من طريقه، أو ال يجد الحديث مرويًا من طريقه فإما أن يسقطه، وا 
ما أن يخرجه من طريق صاحب الكتاب   .وهذا على خالف شرط المستخرجإسناد، وا 

عوانررررة علررررى مسررررلم، مسررررتخرج البلقرررراني، تخرجات كثيرررررة علررررى الصررررحيحين وعلررررى غيرهمررررا، مسررررتخرج أبرررري المسرررر
 .وهناك كتب كثيرة لهذا االسم لها فوائد عظيمةاإلسماعيلي، أبي نعيم األصبهاني على البخاري أو عليهما معًا، 

 اسرررررررررررررررررررررررتخرجوا علرررررررررررررررررررررررى الصرررررررررررررررررررررررحيح كرررررررررررررررررررررررأبي
 عرررررررررررررررررررررررررررررزوك ألفررررررررررررررررررررررررررررراظ المترررررررررررررررررررررررررررررون لهمرررررررررررررررررررررررررررررا
 ومررررررررررررررررررررررررررررا تزيررررررررررررررررررررررررررررد فرررررررررررررررررررررررررررراحكمن بصررررررررررررررررررررررررررررحته

 

 عوانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة ونحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروه فاجتنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب   
 خالفرررررررررررررررررررررررررررت لفظرررررررررررررررررررررررررررًا ومعنرررررررررررررررررررررررررررًى ربمرررررررررررررررررررررررررررا إذ

 

 فهرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررع العلرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررن فائدتررررررررررررررررررررررررره
 

  .وهللا أعلم
 وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم 

 


