
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيخرج المستخرجات التي بدأنا بالكالم عليها عرفنا االستخراج: أن يعمد حافظ إلى كتاب من كتب الحديث 

أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، والمستخرجات كثيرة ذكر منها صحيح أبي عوانة، 
 وهو مستخرج عن صحيح مسلم، أبو بكر اإلسماعيلي، البرقاني، أبو نعيم األصبهاني على البخاري وعليهما.

 واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخرجوا علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحيح  
 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وك أل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون لهمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوه فاجتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأبي عوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ون 
 إذ خال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ومعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى  ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

فائدة المستخرجات: ال يادة في قدر الصحيح؛ ألن فيها أل ا   ائدة على ما في الصحيح فتؤخذ من هذه 
 المستخرجات، لذا قال: 

 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحكمن بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحته
 

 فهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  العلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فائدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

فيها ما هو غير صحيح من الحسن والضعيف، وليس القول بصحة ما  اده صاحب المستخرج على إطالقه، بل 
فهو م  العلو من فوائد المستخرجات العلو؛ ألن الصحيح قد يخرج من طريق النا ل فيخرجه المستخرج من 

تصريح المدلسين بالسماع والتحديث، وأخبارهم في الصحيحين  -وهو من أهم ال وائد-طريق أعلى، ومن فوائده 
تميي  المهمل من الرواة، قد يقول البخاري: حدثنا محمد فينسب في المستخرج،  بالعنعنة مثال ، ومن فوائدها:

وهكذا، إلى فوائد أوصلها السخاوي في نكته على األل ية وشرحها إلى عشرين، عشرين فائدة، لكن هذه النكت 
كثير، م قودة، وكتب أخر الت م أصحابها صحتها كابن خ يمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك ب

 وأن ف أسانيد ومتون بال شك.
 وختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحيح إذ ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن   
 بجمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتته نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن حبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان ال كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهل وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد  

 

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحته أو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنف يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 وابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن خ يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  وكالمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرك  
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذاك حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد  

 

أيضا  في معجم  أيضا  يوجد في السنن في مسند أحمد يص و من ذلك األحاديث الصحيحة الشيء الكثير،
الطبراني الكبير واألوسط، وأيضا  مسند أبي يعلى والب ار وغيرها من كتب الحديث من المعاجم والمشيخات 
وال وائد وغيرها يص و منها حديث صحيح كثير؛ لكن على طالب العلم أن يعتني باألهم؛ ألننا نرى بعض 

ين بعد، أو ختم الصحيحين لكنه لم يرَق بعد ذلك إلى الطالب مثال  يعتني بال وائد مثال ، وهو لم يختم الصحيح
السنن مثال ، بعضهم يهتم باألج اء ويترك الكتب المهمة مثل البيهقي، البيهقي يكاد يحيط بأحاديث األحكام فعلينا 

 :-رحمه هللا-أن نبدأ باألهم فاألهم. بالمهم المهم ابدأ لتدركه، الشيخ الحافظ الحكمي 
 وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  وا راء فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتهم      تدركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمهم الهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأ ل

 

 .-سبحانه وتعالى-العمر قصير والعلم طويل، العلم ما ينتهي، فلنبدأ باألهم، مقدمين في ذلك كالم هللا 



ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسالمته من "يقول: 
 ."التعليل المفسد
في رجاله من حيث العدالة والضبط، وأيضا  من حيث االتصال واالنقطاع، ويجو  له اإلقدام على  يعني ين ر

ذلك، يجو  للمتأهل أن يقدم على التصحيح والتضعيف، له أن يقدم على التصحيح والتضعيف، وباب االجتهاد 
جتهاد؛ ألن المقلد فيما قرره ابن م توح في كل العلوم، م توح وهلل الحمد، واألجر مرتب على العلم إنما ينال باال

عبد البر وغيره ليس من أهل العلم، فباب االجتهاد في االستنباط م توح للمتأهل، ونؤكد على هذا، وباب 
التصحيح والتضعيف م توح للمتأهل أيضا ؛ لئال يتطاول صغار الطلبة، فيصححوا ويضع وا وينتقدوا كبار األئمة، 

ن لم ين  ع لى صحته حافظ قبله موافقة  ألبي  كريا النووي، وخالفا  للشيخ أبي عمر الذي وهم ليسوا بشيء، وا 
 يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة.

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترنا وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال يحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ممكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن      وعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده التصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحيح لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس يمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  
 

التصحيح  يحيى النووي، على كل حال هذا للمتأهل دون غيره، وال يعني هذا أن غير المتأهل ال ي اول
والتضعيف للتمرين، بل عليه أن يخرج وعليه أن يدرس األسانيد ويحكم ويعرض، وال يبادر وال يسرع في النشر 
للناس، ال، عليه أن يتأنى، يعني مرحلة التمرين شيء ال يمن  منه أحد، بل ال يمكن أن يتخرج طالب الحديث 

يثق بعلمه فيسدده، هناك كتاب اسمه )المختار( حتى يتمرن على التخريج ودراسة األسانيد ويعرض على من 
للضياء المقدسي، وهو كتاب ن يس، وهو كتاب ناق ، طب  منه أكثر من عشرة مجلدات، حق عشرة أو اثني 

 عشر. 
يرجحه على مستدرك  -بال شك -رحمه هللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية - "كان بعض الحفاظ من مشايخنايقول: 
د من مستدرك الحاكم، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصالح على مستدرك الحاكم، وهو أن ف أساني "الحاكم
متساهل بالقضاء به  -أو في شرط الصحيح في بعض النسخ- "وواسع الخطو في شرح الصحيحفقال: 

هذا رأي  فاألولى أن يتوسط في أمره، فما لم يرد فيه تصحيحًا لغيره من األئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن"
ابن الصالح في جمي  الكتب ما عدا الصحيحين، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، السنن مثال  يتوسط في أمرها، 
ما الداعي إلى هذا التوسط؟ الداعي ق ل باب االجتهاد، سد باب االجتهاد، نقول: ما دام االجتهاد ما هو ممكن 

ال نتوسط في أمرها ونقول: هي أحاديث نترك األحاديث، هذه األحاديث التي لم ين  على صحتها نتركه ا، وا 
حسنة؟ هذا الكالم فيه ما فيه، فكم من حديث لم ين  األئمة على تصحيحه يبلغ مرتبة الصحيح، وكم من 
حديث لم ين  األئمة على ضع ه وهو ضعيف، بل ما سكت عنه أبو داوود مما قرر أهل العلم أنه صالح 

 ، وكم من حديث مسكوت عنه وهو ضعيف، بل شديد الضعف.وحسن، كم من حديث مسكوت عنه وهو صحيح
وهوو "يعني ما هو على شرط الشيخين، " ديث كثيرة؛ فيه الصحيح المستدرك: في هذا الكتاب أنواع من الحقلت"

وهذه غ لة من الحاكم؛ ألن الحتاكم أراد أن يستتدرك متا " مسلم أو أحدهماقليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري و 
يخان، فتتذكر بعتتض األحاديتتث التتتي أخرجهتتا الشتتيخان، لتتم يعلتتم بتته الحتتاكم، وفيتته الحستتن والضتتعيف لتتم يختترج الشتت

متتن الموضتتوعات شتتيء، يقتتول: أن الموضتتوعات تقتتارب  -رضتتي هللا عنتته-والموضتتوع أيضتتا ، وفيتته فضتتائل علتتي 



حيح أو شترطه، ولو قيل بأنها أكثر من مائتة لمتا بعتد، فالحتاكم واست  الخطتو فتي شترح الصت -مائة حديث–المائة 
 نعم.
 ؟متى يتأهل طالب الحديث للحكم على األحاديث، هل يكفي أن يكون متخرجوًا فوي قسوم السونة وعلومهوا :يقول

 في أي جامعة من الجامعات؟
ال، قد يتخرج الطالب وهو شبه عامي، نعتم الدراستة الن اميتة تؤهتل الطالتب ألن يكتون باحتث يحستن التعامتل مت  

ل التتتي يريتتدها؛ لكتتن قتتد يتختترج وهتتو ال يحستتن شتتيء، العتمتتاده متتثال  علتتى متتذكرات أو الكتتتب ويرجتت  إلتتى المستتائ
لضعف حاف ته قرأ ليلة االمتحان ووفق ومشتى، لكتن لتيس معنتى هتذا أنته تأهتل، ال، إذا  اول المهنتة، إذا صتحح 

ه حينئتذ  يكتون وضعف عدد كبير من األحاديث وعرضها على أهل العلم، أهل الشأن وأجا وه، نعم إذا أجتا وه فننت
متأهل للحكم على األحاديتث، ونصتيحتي لكتل طالتب علتم أن ال يجترؤ علتى التصتحيح والتضتعيف، وال يبتادر وال 
يستتتارع بتتته وال بتتتنخراج إنتاجتتته وعملتتته، ال متتتان  أن يصتتتحح ويضتتتعف ويتتتدرس ويختتترج، إلتتتى أن يتختتترج ويشتتتهد لتتته 

 سوق وهو سبة في وجه صاحبه.بالمعرفة ويطمئن إلى عمله، وهللا المستعان، كم من عمل في ال
))متره واحد من اإلخوان يذكر أنه رأى تعليتق علتى كتتاب األحاديتث البتن عمتر حينمتا طلتق امرأتته وهتي حتائض: 

يقول: وهذا لما كانت العدة قبل الطالق، وال كالم إيش نقتول؟ العتوام  فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر((
يمكتتتن يقتتتول العتتتامي مثتتتل هتتتذا الكتتتالم، العتتتامي يعتتتر  قتتتدر ن ستتته، وهللا متتتا يمكتتتن يقولتتتون مثتتتل هتتتذا الكتتتالم، متتتا 

المستعان، ومثل هذا كثير في السوق، كل هذا سببه الجرأة، طالب العلم يحتاج إلى أن يدرس األدب كيف يتتأدب 
ن أستعف الوقتت ووصتلنا آداب طالتب الحتديث بستطنا الكتالم فتي ذلتك،  م  أهل العلم؟ وكيف يعر  قدر ن سه؟ وا 

  المستعان. نعموهللا
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبيواء والمرسولين، نبينوا محمود عليوه وعلوى ضلوه أفضول 
 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد: 

ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 
العلوم أكثور صووابًا  ال أعلوم كتابوًا فوي: "-رحموه هللا-بن إدريس الشوافعي  "تنبيه": قول اإلمام محمد موطأ مالك

وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلوك الوقوت فوي السونن، البون  ،من كتاب مالك"، إنما قاله قبل البخاري ومسلم
 نف عبد الرزاق بن هموام، وغيوروألبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومص -غير السيرة-ن إسحق جريح، واب

ن كوان بعوكان كتاب مالك، وهو الموطأ، ذلك  ،ضوها أكبور حجموًا منوه وأكثور أحاديوث، أجلهوا وأعظمهوا نفعوًا، وا 
علموه  وذلوك مون تموام ،نواس علوى كتابوه، فلوم يجبوه إلوى ذلوكوقد طلب المنصور مون اإلموام مالوك أن يجموع ال

 .لع عليها"واطلعوا على أشياء لم نطإن الناس قد جمعوا واتصافه باإلنصاف، وقال: "
للشيخ  (واالستذكار – التمهيد) :ومن أجود ذلك كتابا ،كتبًا جمةعليه ، وعلقوا الموطأوقد اعتنى الناس بكتابه 

ووأبووي عموور بوون عبوود البوور الن   هووذا مووع مووا فيووه موون األحاديووث المتصوولة الصووحيحة  ،-رحمووه هللا-ري القرطبووي م 
 مسندة إال على ندور.والمرسلة والمنقطعة والبالغات الالتي ال تكاد توجد 



قتتتول  -رحمتتته هللا-لمتتتا تقتتتدم الكتتتالم علتتتى الصتتتحيحين وأنهمتتتا أصتتتح الكتتتتب بعتتتد كتتتتاب هللا ذكتتتر المؤلتتتف الحتتتافظ 
الشافعي وأنه ال يعلتم كتابتا  فتي العلتم أكثتر صتوابا  متن موطتأ مالتك، قتد يقتول قائتل: كيتف تقولتون: أن الصتحيحين 

ي كانت قبل وجتود الكتتابين، هنتاك كتتب مصتن ة وهنتاك موطئت ت، أصح الكتب والشافعي يقول كذا؟ مقالة الشافع
وهناك سنن، وهناك مصن ات لمن قبل اإلمام مالك وعاصر من معاصريه، لكن لم يكتب لها من الشهرة ما كتتب 
لموطأ اإلمام مالك، كما أن من شيوخ اإلمام مالك من لم يكتب لته متن الشتهرة متا كتتب لممتام مالتك نجتم الستنن، 

لعلم إنما يكتب له البقاء باإلخال ، وكل متا كتان اإلختال  فيته أكثتر كتان أبقتى وأن ت ؛ ألن متن دل علتى فهذا ا
خير فله مثل أجر فاعله، فكم است اد من موطأ اإلمام مالك من شخ  من المالكيتة وغيترهم، ولممتام مالتك مثتل 

 أجورهم، وهكذا بقية المصن ين. 
ن كتاب اإلمام مالتك هتو أجتل  هتذه الكتتب  المتقدمتة وأع مهتا ن عتا  بتال شتك، فيته األحاديتث الصتحيحة المستندة، وا 

كان الكتاب ليس بالكبير، فيه البالغات والمنقطعات والمراسيل، وال يستدرك على اإلمام مالك في ذلك؛ ألنه يترى 
متتا هتتو فتتي التمهيتتد ستتوى أر عتتة أحاديتتث، ك -رحمتته هللا-حجيتتة المرستتل، وهتتذه البالغتتات وصتتلها ابتتن عبتتد البتتر 

معرو ، اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة إلمامة مؤل ه، ولع م ن عه، والختصاره أيضا  يعني شرحه متيسر، 
النَمتتري ب تتتح المتتيم نستتبة إلتتى النمتتر بكستترها، والقاعتتدة أن متتا كستتر ثانيتته ي تتتح فتتي  -رحمتته هللا-فتتابن عبتتد البتتر 

 وهكذا. النسبة، النم ر نَمري، سل مة سَلمي، مل ك مَلكي، 
رحمته -كتابا )التمهيد واالستذكار( البن عبد البر من أن س ما كتب فتي شتروح األحاديتث، واإلمتام ابتن عبتد البتر 

مكث ثالثين سنة في تأليف التمهيد، ولذا جاء على هذا الوض  المتقن المحرر، وهو يعتني في هذا الكتتاب  -هللا
وكتابه ا خر )االستذكار( وهو أيضا  من أجود ما كتب فتي فقته بالمعاني، معاني األحاديث وأسانيدها والروايات، 

الستتنة، وعنايتتة المؤلتتف فيتته بال قتته، وأقتتوال فقهتتاء األمصتتار، هنتتاك شتتروح أختترى للموطتتأ جيتتدة ون يستتة، )المنتقتتى( 
للبتتاجي، )أوجتت  المستتالك( للكنتتدهلوي، كتتتاب طيتتب مطبتتوع متتتداول، )تنتتوير الحوالتتك( كتتتاب مختصتتر للستتيوطي، 

 رقتتاني شتترح متوستتط، وهنتتاك شتترح لتتولي هللا التتدهلوي استتمه )المستتوى شتترح الموطتتأ( ولتته شتترح آختتر استتمه شتترح ال
 )المص ى( لكنه بال ارسية، أما )المسوى( هو بالعر ية كتاب ناف  على اختصاره الشديد. 

أضتا  إليته قتول  فالمسألة م ترضة في موطأ اإلمام مالك وهو مالكي، ف يه أقوال اإلمام مالك وفقته اإلمتام مالتك،
الحن يتتة والشتتافعية، وأهمتتل المتتذهب الرابتت  وهتتو متتذهب اإلمتتام أحمتتد، فتتال شتتك أنتته يستتت اد منتته فتتي أقتتوال الشتتافعية 
والحن يتة، إضتافة  إلتى قتول مالتك، وأمتتا متذهب اإلمتام أحمتد فيعلتق علتى الكتتتاب متن كتتب الحنابلتة، وهتي موجتتودة 

 ومتداولة، وفيه ل تات وتنبيهات لطي ة.
 (ق اسم الصحيح على الترمذي والنسائيإطال )

وهذا تساهل منهما فإن  ،يان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح والخطيب البغدادي يسموكان الحاكم أبو عبد هللا
لسنن للنسوائي: وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب ا ،فيه أحاديث كثيرة منكرة
فإن فيه رجااًل مجهوولين: إموا  ،رجال أشد من شرط مسلم غير مسل مه شرطًا في الن لأو  ،إنه صحيح، فيه نظر

 .(األحكام الكبير)عللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في عينًا أو حااًل، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة وم



صتحيحين، ويتأتي بعتد ذلتك السنن األر عة ألبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة تأتي في المرتبتة الثانيتة بعتد ال
ن  المسانيد، وكونها في المرتبة الثانية الشتمالها على الصحيح وهو كثير، والحسن وهو أكثر، وفيها الضتعيف، وا 
كان من أهل العلم من أطلق عليها الصتحاح، كالحتافظ الستل ي وغيتره، الحتاكم والخطيتب يستميان كتتاب الترمتذي: 

 يح النسائي.الجام  الصحيح، وسمي كتاب النسائي صح
 فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهال  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريحا    ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحيحا

 

كيتتتف يقتتتال: الصتتتحيح وفيتتته أحاديتتتث ضتتتعي ة كثيتتترة، هتتتذا تستتتاهل بتتتال شتتتك، ف يهتتتا األنتتتواع الثالثتتتة، متتتن الصتتتحيح 
والحسن والضعيف، يأتي بعد ذلك المسانيد كمسند اإلمام أحمد، والطيالسي، وغيرها، وهي في الرتبة دون السنن، 

 ولذا يقول الحافظ العراقي:
 ودونهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 كمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند الطيالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وأحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 

 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيد فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدعى الج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارمي انتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 

والسبب أن المصنف في السنن يتترجم بأحكتام، جتوا  كتذا، تحتريم كتذا، ثتم يتذكر تحتت الترجمتة أقتوى متا يجتد متن 
ستتماء الصتتحابة فيتتذكر متتن أحتتاديثهم متتا وقتت  لتته كي متتا ات تتق، ولتتذا األحاديتتث، أمتتا صتتاحب المستتند فننتته يتتترجم بأ

 صارت رتبتها دون السنن، ولذا يقول: 
    ودونهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

   علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيد فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدعى الج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
والكالم في مسند اإلمتام أحمتد، وكتالم شتيخ اإلستالم عليته كثيتر، وأنته أجتود متن شترط أبتي داود، أو هتو المستاوي 

 داوود. لشرط أبي
 (مسند اإلمام أحمد)

وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عون مسوند اإلموام أحمود: إنوه صوحيح: فقوول ضوعيف، 
وعسقالن، والِبرث األحمر عند حمو،، وشهداء فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، كأحاديث فضائل مرو، 

موع أنوه ال يوازيوه -مام أحمد قود فاتوه فوي كتابوه هوذا ن اإلثم إ، عليه طائفة من الحفاظ نبهقد وغير ذلك، كما 
إنوه لوم يقوع لوه جماعوة مون الصوحابة  :يولقأحاديث كثيرة جودًا، بول قود  -تهامسند في كثرته وحسن سياقكتاب 

 الذين في الصحيحين قريبًا من مائتين.
متن األحاديتث متا يقترب متتن  مستند اإلمتام أحمتد متن أع تم دواويتن اإلستالم، ومتن أكبتتر كتتاب الستنة وأجلهتا، وفيته

ن قيتتل كمتتا نبهنتتا أمتتس أنتته فيتته أر عتتين ألتتف، هتتذا المستتند إطتتالق الصتتحيح عليتته ال شتتك أنتته قتتول  ثالثتتين ألتتف، وا 
ضعيف، فيه أحاديث ضعي ة كثيرة، وفي هذا ال تتجاو  النسبة فيه النسبة التي في الستنن، ف يته أحاديتث ضتعي ة 

، وعسقالن، والبرث األحمر عند حم ، األرض اللينة السهلة هتذا بل فيه موضوعة، يقول: كحديث فضائل مرو
 البرث، وغير ذلك وقد نبه عليه طائ ة من الح ا .

الحتتافظ العراقتتي صتتنف فتتي موضتتوعات المستتند، وذكتتر فيتته تستتعة أحاديتتث، والحتتافظ ابتتن حجتتر أيضتتا  ذكتتر هتتذه 
قد تصل األحاديث إلتى أر عتين حتديثا  كلهتا  أيضا  له  يادات، كذلك، والمدراسياألحاديث وذيل عليها، والسيوطي 

موضتتوعة، ودافتت  الحتتافظ ابتتن حجتتر عتتن المستتند دفاعتتا  طيبتتا  متتن مثلتته، وهتتو حتتافظ متتن ح تتا  الستتنة، وذكتتر هتتذه 
األحاديث وأجاب عنها واحدا  واحدا ، في كتابه )القول المسدد في التذب عتن المستند( وذكتر أن دفاعته عتن المستند 



ستبحانه -، ال لشخ  اإلمام أحمد؛ ألن الدفاع عن مثل هذا الكتاب الكبير قر ة إلى هللا إنما هو دفاع عن السنة
، وهو دفاع عن السنة، فما بالكم بالتدفاع عتن الصتحيحين التذين همتا أصتح الكتتب المصتن ة، إذا تطتاول -وتعالى

التضعيف، والبخاري عليهم أحد فما دونهما من باب أولى، وقد امتدت بعض األيدي إلى الصحيحين بالتصحيح و 
ومسلم ليسا بمعصومين، وجد عندهم بعض األحاديث التي تكلم عليها بعتض الح تا  وهتي نتادرة، يستيرة، بالنستبة 
 لما اشتمل عليه الصحيحان من األحاديث الصحيحة، والغالب أن الصواب م  الشيخين، مما يدرك من م انه. 

ن تتيس، ينبغتتي اإلطتتالع عليتته، استتمه )القتتول المستتدد فتتي  المقصتتود أن التتدفاع عتتن المستتند للحتتافظ بتتن حجتتر كتتتاب
، ذكتتتروا فيتتته األحاديتتتث المنتقتتتدة فتتتي هللا المدراستتتيالتتذب عتتتن المستتتند( لتتته ذيتتتل للستتتيوطي، ولتتته ذيتتتل آختتر لصتتتبغة 

 المسند، وأجابوا عن بعضها حسب اإلمكان. 
اللهتم إال أن كتان مستند بقتي بتن  نعتم– "ثم إن اإلمام أحمد قد فاته في كتابه هذا موع أنوه ال يوازيوه مسونديقول: 
نعم، اإلمام أحمد ممن يعتني باألل ا  سواء كانت في المتون واألسانيد، وممن  ته"افي كثرته وحسن سياق -مخلد

"بول ي رق بين صيغ األداء، فهو ن ير اإلمام مسلم في هذا، فيه أحاديتث كثيترة جتدا ، أو فاتته أحاديتث كثيترة جتدا ، 
هتذا الكتالم لتيس بصتحيح،  جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا مون موائتين" قد قيل: أنه لم يقع له

 فاته من الصحابة ن ر يسير، قليل.
 (الكتب الخمسة وغيرها)

في في األصول الخمسة، يعنوي البخواري ومسولمًا وسونن أبوي داود والترموذي ل  وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السِ  
قوال  ،وقود أنكوره ابون الصوالح وغيوره ،تسواهل منوه ،علماء المشورق والمغورب إنه اتفق على صحتها ،والنسائي

ميود، والودارمي، وأحمود بون حنبول،  ،ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد ابن الصالح: وهي مع كمسند عبد بون حم
سوحاق بون راه ويوه، وعبيود هللا بون موسووى، وأبوي يعلوى، والبوزار، وأبوي داود الطيالسوي، والحسون بون سوفيان، وا 

 نهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.فإ ،وغيرهم
نعتتتم هتتتي متتت  ذلتتتك أعلتتتى رتبتتتة، يعنتتتي كتتتتب الخمستتتة فتتتي الستتتنن، الكتتتتب الخمستتتة يعنتتتي الصتتتحيحين متتت  الستتتنن، 
والختتال  فتتي الستتادس عنتتد أهتتل العلتتم معتترو  واألكثتتر علتتى أنتته ابتتن ماجتتة لكثتترة  وائتتده، وأمتتا ابتتن األثيتتر فجعتتل 

"وهي مع ذلك أعلى رتبوة مون كتوب المسوانيد كمسوند عبود ومنهم من جعل الدارمي بدل الموطأ، الثالثة الموطأ، 
الدارمي سنن مرتبة على األبواب وليس على المسانيد، نعم له مستند، لكتن هتذا المستند م قتود  بن حميد والدارمي"

 :-رحمه هللا-من قبل ابن الصالح، ولذا يقول الحافظ العراقي 
 ودونهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 كمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند الطيالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وأحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 

 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيد فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدعى الج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارمي ا نتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 

 انتقد عليه، عده للدارمي م  المسانيد ألنه سنن.
 (التعليقات التي في الصحيحين)

قيول: إنهوا  ،لوةليوتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، وفي مسولم أيضوًا، لكنهوا ق
وحاصل األمر: أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنوه، ثوم النظور ، أربعة عشر موضعاً 

 ألنوه وقوع مون ذلوك ؛وما كان منهوا بصويغة التموريض فوال يسوتفاد منهوا صوحة وال تنافيهوا أيضواً  ،بعد ذلك فيما



 ؛صوحيحًا فلويس مون نموط الصوحيح المسوند فيوه وما كوان مون التعليقوات، كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم
وسوننه  -صولى هللا عليوه وسولم-الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسوول هللا بو)ألنه قد وسم كتابه 

 .(وأيامه
وحكوي ، " ونحوو ذلوك، فهوو متصول عنود األكثور، أو "زادنويقال لنا" أو "قال لي فالن كذا"" :فأما إذا قال البخاري 

، تماد، ويكون قد سمعه في المذاكرةن بعض المغاربة أنه تعليق أيضًا، يذكره لالستشهاد ال لالعابن الصالح ع
"وقوال لوي فوالن" فهوو مموا سومعه  :ن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخواري بأوقد رده ابن الصالح 

بون  وقوال هشوامقال فيوه البخواري: "المالهي حيث  ه حديثد  بن حزم ر  اوأنكر ابن الصالح على ، ضًا ومناولةر  ع  
 ، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.عمار"
وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسندًا متصواًل  ،: وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننهقلت

  الحمد.وهلل (األحكام)شيخه أيضًا، كما بيناه في كتاب إلى هشام بن عمار و 
التعليقتتات أو المعلقتتات وحقيقتتة المعلتتق: متتا حتتذ  متتن مبتتاديء إستتناده متتن قبتتل المصتتنف راو  أو أكثتتر، إن حتتذ  
الشيخ فقط هذا معلق، إن حذ  الشيخ وشيخه أيضا  معلق، حذ  جمي  اإلسناد معلق، اختصتر علتى الصتحابي 

رجتتح ابتتن حجتتر أختتذه متتن تعليتتق الطتتالق،  فقتتط معلتتق، وهكتتذا، يقولتتون: إنتته متتأخوذ متتن تعليتتق الجتتدار والطتتالق،
وشيخه البلقيني على خالفه، يعنتي رجتح أنته متن تعليتق الجتدار، إيتش معنتى تعليتق الجتدار؟ هتل المقصتود تعليتق 

 الجدار أو التعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار؟
 طالب: التعليق على الجدار.

حجر رجح أن يكون متأخوذ متن تعليتق الطتالق، وأقتول: ال لكن هو رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الجدار، ابن 
هذا وال ذاك، بل هو مأخوذ من تعليق المترأة، إيتش معنتى تعليتق الطتالق؟ إن فعلتت كتذا فأنتت  طتالق وهكتذا، لكتن 

ِة{عنها:  -سبحانه وتعالى-تعليق المرأة التي قال هللا  ال ممع ل ق  وه ا ك  س ذات  وج، معلقتة لتي [( سورة النستاء921)]}ف ت ذ رم
وليستت مطلقتة، نعتم، أنته أختذ متن هتذا صتحيح، مثتل الشتيء المعلتق التذي ال يعتمتد علتى األرض، بتل بينته و تتين 

ووِل األرض فتترا ، وهتتو أيضتتا  يمكتتن أختتذه متتن التعليتتق علتتى الجتتدار، لتتيس متتن تعليتتق الجتتدار،  ي  وول  ال م  }ف ووال  ت ِميلموووا  كم
ِة{ ال ممع ل ق  وه ا ك  يعني ليست بذات  وج وال مطلقة، لعل المراد بتعليتق الطتالق هتذا، كمتا أنته  [النساء ( سورة921)]ف ت ذ رم

 لعل المراد من قوله: تعليق الجدار التعليق على الجدار. 
أنهوا  :لكنهوا قلوياًل، قيول ،"تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضاً يقول: 

ت مستتلم ال داعتتي لبحثهتتا، لمتتاذا؟ ألنهتتا كلهتتا موصتتولة بالصتتحيح ن ستته، فتتي صتتحيح معلقتتا أربعووة عشوور موضووعًا"
مسلم كلها موصولة، أوال : هي قليلة أر عة عشر حديث، وكلها موصولة في الصحيح ن سه إال واحد، وهذا الواحتد 
ي موصتتول فتتي صتتحيح البختتاري، إذا  نحتتتاج إلتتى بحتتث معلقتتات صتتحيح مستتلم، متتا نحتتتاج إلتتى بحتتث؟ الكتتالم فتت

معلقات صحيح البخاري، وعتدتها ألتف وثالثمائتة وأر عتين أو واحتد وأر عتين حتديث، وكلهتا موصتولة فتي الصتحيح 
ن سه عدا مائة وستين، أو مائتة وتستعة وخمستين، والكتالم فتي هتذا القتدر بمائتة وتستعة وخمستين أو مائتة وستتين، 

متن معلقتات البختاري، وهتي قليلتة بالنستبة ألن ما وصل في الصحيح ال داعي للكتالم فيته، الكتالم فيمتا لتم يوصتل 
لحجم الكتاب، وهذه تنقسم إلى قسمين، منها: ما صدر بصيغة الج م، قتال فتالن، ذكتر فتالن، حكتى فتالن، قتالوا: 



هتتذه صتتحيحة إلتتى متتن علقتتت عنتته، وقتتال مالتتك عتتن نتتاف  عتتن ابتتن عمتتر، هتتذا معلتتق عتتن مالتتك، فتتي واستتطة بتتين 
هذا صحيح إلتى مالتك، يبقتى الن تر فتيمن أبتر ، الن تر فتي مالتك ال يحتتاج، البخاري ومالك، لكن إذا ج م نقول: 

كتتذلك نتتاف  وابتتن عمتتر، لكتتن لتتو قتتال البختتاري يتتروى عتتن مالتتك عتتن نتتاف  عتتن ابتتن عمتتر، هتتذه يستتمونها صتتيغة 
التمريض، وهتذه ال يستت اد منهتا ال صتحة وال ضتعف، بتل وجتد منهتا متا هتو صتحيح، ووجتد منهتا متا هتو ضتعيف 

 عن ويذكرأما الضعيف الضعف الذي ال ينجبر، فنن اإلمام البخاري يبينه، مثل قول البخاري: "ضعف منجبر، و 
-"، الضتعيف التذي ضتع ه ال ينجبتر يتعق بته البختاري يصتح ولتم ((مكانته فتي اإلمتام يتطتوع ال)) :رفعه هريرة أبي

يح إلوى مون علقوه عنوه ثوم "حاصل األمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صوح، يقول: -رحمه هللا تعالى
ألنه قد وجود موا صودر  ا؛النظر فيما بعد ذلك، ومنها ما كان بصيغة التمريض فال يستفاد منه صحة وال تنافيه

"وموا نعتم وجتد متا علتق بصتيغة التمتريض وهتو مخترج فتي صتحيح مستلم، يقتول:  بصيغة التمريض وهوو صوحيح"
ألنوه قود  -يعنتي ممتا لتم يوصتل فتي الصتحيح- يوهكان من التعليقات صحيح فليس من نمط الصوحيح المسوند ف

صولى هللا عليوه -المختصر فوي أموور رسوول هللا  -يعني الذي ذكرت فيه األستانيد- وسم كتابه بالجامع المسند
أو قتال، إذا عت ا لشتيخه بقتال، قتال محمتد بتن بشتار، وهتو  أموا إذا قوال البخواري: قوال لنوا" .وسننه وأيامه -وسلم

ار، وهتو شتيخه، روى عنته أحاديتث بصتيغة التحتديث، قتال: حتدثنا هشتام بتن عمتار فتي شيخه، قتال هشتام بتن عمت
ن )قتتتال( مثتتتل )عتتتن( محمولتتتة علتتتى االتصتتتال بالشتتتروط  خمستتتة مواضتتت ، األكثتتتر علتتتى أنتتته موصتتتول متصتتتل، وا 

 :-رحمه هللا-المعروفة عند أهل العلم، ولذا يقول الحافظ العراقي 
.................................................. 

 عنعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  كخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا    
 

 أمتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتذي عتتتتتتتتتتتتتت ا لشتتتتتتتتتتتتتتيخه بقتتتتتتتتتتتتتتال فكتتتتتتتتتتتتتتذي 
 ال تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م المختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف  

 
 

ن قتال بعضتهم أنته معلتق؛ ألنته لتو كتان رواه عتن شتيخه مباشترة لقتال: حتدثنا  فغاية هذه الصيغة أنهتا مثتل عتن، وا 
خ ت(، وعلى كل حال لو قلنا: أنه معلتق كالجادة، ولذا عل م الحافظ الم ي على حديث المعا   بعالمة التعليق )

وقد ج م به إلى هشام بن عمار، قتال هشتام بتن عمتار فهتو صتحيح أيضتا ، وهتو مخترج فتي ستنن أبتي داود وغيتره 
 من كتب السنة، بأسانيد صحيحة.

 يصبح موصول؟ ..طالب:....
 يغة الج م.هو موصول بال شك، سواء عند البخاري أو غيره، فعلى القول بأنه معلق هو معلق بص

 ........طالب:
 صحيح، على كل حال الحديث صحيح، ولذا قال: 

 ال تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م المختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف    .............................................
 
 

ابن حت م حكتم علتى جميت  األحاديتث التواردة فتي الغنتا بأنهتا موضتوعة، وهتذا تأييتدا  لرأيته وقولته فتي إباحتة الغنتاء، 
عضهم قتال: إذا قتال البختاري: قتال لنتا، أو قتال لتي فتالن أو  ادنتي فتي ذلتك فهتو متصتل، وبعضتهم المقصود أن ب

ي عم أن البخاري ال يقول ذلك إال فيما سمعه في حال المذاكرة، ال على جهة التحديث، إذا ستم  متن شتيخه خبترا  
ه يقولتون: ال يوجتد متا يتدل علتى مذاكرة، ال على سبيل التحديث فننه يقول: قتال لنتا، لكتن الحتافظ ابتن حجتر وغيتر 



هذا، أبو جع ر بن حمدان يترى أن البختاري إذا قتال: قتال لتي فتالن فننمتا هتو ممتا ستم  عرضتا  ومناولتة، العترض 
 القراءة على الشيخ، وهي من طرق التحمل المعتبرة المجم  عليها، عرضا  ومناولة إيش معنى عرضا  ومناولة؟

 عطيه الكتاب.ثم ي طالب: كونه يقرأ الطالب على الشيخ
 من الذي يعطي الكتاب؟
 الشيخ الكتاب.طالب: الطالب يعطي 

فيته العترض وفيته المناولتتة، الشتيخ يعطتي الطالتتب الكتتاب هتذه مناولتتة، العترض أن يقترأ علتتى الشتيخ، الطالتب يقتترأ 
 على الشيخ، يعرض عليه ما عنده.

 كتاب الشيخ؟ بو أيضًا بعد القراءة يص بيعطي للطالب كتابه ليصو  الشيخطالب: 
 -يناولته الشتيخ-لكن هناك نوع استمه عترض المناولتة، يعنتي الطالتب يتأتي بالكتتاب ويعرضته علتى الشتيخ ويقتول 
فتي  -إن شتاء هللا-فيقول: هذا من مرويك فيقتول: نعتم، فيترده عليته، هتذا عترض المناولتة، علتى كتل حتال ستتأتي 

 طرق التحمل. 
ده حوديث المالهوي حيوث قوال فيوه البخواري: وقوال هشوام بون عموار "وأنكر ابون الصوالح علوى ابون حوزم ر يقتول: 

فتي إغاثتة  -رحمته هللا-ابتن القتيم  وقال: أخطأ ابن حزم فيه مون وجووه، فإنوه ثابوت مون حوديث هشوام بون عموار"
الله ان أطال في تصحيح الحديث وذكر شواهده، وقال في ذلك أن )قال( مثل )عن( يشترط فيها براءة الراوي من 

تتتدليس، وقتتال أن البختتاري أبعتتد خلتتق هللا عتتن التتتدليس، متت  أنتته لتتو قتتال: متتن أبعتتد خلتتق هللا عتتن التتتدليس وستتمة ال
لكتان أولتتى، أبعتد خلتتق هللا عتن التتتدليس مبالغتة، متت  أنتته قيتل فتتي ترجمتته متتن الخالصتة فتتي ترجمتة التتذهلي قتتالوا: 

 .-إن شاء هللا تعالى-روى له البخاري ويدلسه، ويأتي في مبحث التدليس 
كالدار قطني وغيوره،  أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ ثم حكى أن األمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى 

معصوومة عون الخطوأ، فموا ظنوت صوحته  ألن األموة ؛ثم استنبط من ذلوك القطوع بصوحة موا فيهوا مون األحاديوث
 المسووألةقوود خوالف فووي هوذه و ، وهوذا جيود ،صوحيحًا فووي نفوس األموور وجوب عليهوا العموول بوه، ال بوود وأن يكوون و 

 الشيخ محيي الدين النووي وقال: ال يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
 وهللا أعلم. ،د إليهش  ر  عليه وأ   لوأنا مع ابن الصالح فيما عو   :قلت

ثم وقفت بعد هذا على كالم لشيخنا العالمة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته " :حاشية
يني يبالقبول عون جماعوات مون األئموة: مونهم القاضوي عبود الوهواب الموالكي، والشويخ أبوو حامود االسوفرا األمة

ابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبوو  .والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية
ن الحنفيوة قوال: "وهوو قوول أكثور وشومس األئموة السرخسوي مو .الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة

ل الحوديث قاطبوة يني، وابن فورك قوال: وهوو موذهب أهويأهل الكالم من األشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق االسفرا
 فوافق فيه هؤالء األئمة. ،نى ما ذكره ابن الصالح استنباطاً وهو مع، ومذهب السلف عامة"

ح الكتتتب بعتتد كتتتاب هللا، واألمتتة تلقتتت هتتذين الكتتتابين الصتتحيحان البختتاري ومستتلم تقتتدمت اإلشتتارة إلتتى أنهمتتا أصتت
بالقبول، حتى قال جم  من أهل العلم: أنه لو حلف شخ  بالطالق أن جمي  ما في البخاري ومسلم صحيح لما 
حنتتث، فاألمتتة تلقتتت الكتتتابين بتتالقبول، وهتتذا التلقتتي وحتتده أقتتوى متتن كثتترة الطتترق، قتتال: ستتوى أحتتر   يستتيرة، ستتوى 



ي الكتابين، ما يقرب من مائتي حديث انتقدها الحافظ الدارقطني وغيره، والغالتب أن الصتواب مت  أحاديث يسيرة ف
الشتتيخين، وقتتتد دافتتت  عتتتن األحاديتتتث المنتقتتتدة فتتتي صتتتحيح البختتتاري، الحتتتافظ ابتتتن حجتتتر فتتتي المقدمتتتة فتتتي البتتتاري، 

ح مستتلم، وأكثتتر والنتتووي دافتت  أيضتتا  باختصتتار فتتي شتترحه علتتى صتتحيح مستتلم عمتتا انتقتتده التتدارقطني فتتي صتتحي
األحاديث المنتقدة في ال سيما في مسلم في بعض الطرق التي أخرج اإلمام مسلم من الطترق متا يشتهد بصتحتها، 
فعلتتى هتتذا هتتذه األحاديتتث اليستتيرة المنتقتتدة وهتتي مجتتال للبحتتث عنتتد أهتتل العلتتم الصتتواب فيهتتا متت  الشتتيخين، هتتذه 

أن متتا رواه البختتاري ومستتلم م يتتد للقطتت ، للعلتتم؛ ألن  خارجتتة عتتن إفتتادة القطتت ؛ ألن ابتتن الصتتالح يريتتد أن يقتترر
 األخبار تنقسم إلى أقسام، منها: ما ي يد العلم، ومنها: ما ي يد ال ن، ومنها: ما ي يد الشك، ومنها: ما ي يد الوهم. 
نتد على كل حال هذه تقستيمات معروفتة عنتد أهتل العلتم فالتذي ي يتد القطت  العلتم اليقينتي الضتروري هتو المتتواتر ع

أهتتل العلتتم، وفتتي الستتنة المتتتواتر، هتتذا م يتتد للقطتت  وال كتتالم فيتته، يبقتتى ا حتتاد بأقستتامه الثالثتتة: المشتتهور والع يتت  
والغريب، في األصل ت يد ال ن، هذا في األصل لماذا؟ ألن الراوي مهما بلتغ متن الح تظ والضتبط واإلتقتان إال أن 

ن قلتتت، إيتتش معنتتى ال قطتت ؟ معنتتاه أن الخبتتر ال يحتمتتل النقتتيض، صتتواب مائتتة نستتبة الخطتتأ والنستتيان موجتتودة وا 
قلنتا:  %99أو  %99أو  %99بالمائة، ال ن يحتمل النقيض على ضعف، لو افترضنا أن الخبر صحيح بنسبة 

أفادنتتا ال تتن متتا أفادنتتا القطتت ؛ ألنتته يحتمتتل النقتتيض، ننتبتته لهتتذه المستتألة؛ ألنهتتا هولتتت متتن الطتترفين، التتذي ين تتي 
بذيولها بعض المبتدعة، فخبر الواحد إذا صح هل ي يد القطت  أو ال تن؟ األصتل فيته أنته ال  والذي يثبت، وتشبث

ي يد إال ال ن، لماذا؟ ألن الراوي مهما بلغ، مالتك نجتم الستنن، ضتبطت عليته أوهتام، التراوي مهمتا بلتغ متن الح تظ 
لخبتتر متتا صتتل إلتتى نستتبة مائتتة والضتتبط واإلتقتتان إال أن خبتتره يحتمتتل النقتتيض ولتتو بنستتبة واحتتد بالمائتتة، متتا دام ا

 بالمائة فهو  ن، احتمال راجح، هذا قول، وهو قول األكثر، أنه في األصل ال ي يد إال ال ن. 
متتتنهم متتتن قتتتال: أن الخبتتتر الواحتتتد بمجتتترده ي يتتتد القطتتت ، حستتتين الكراديستتتي وداود ال تتتاهري وجمتتت ، يقولتتتون: ي يتتتد 

لنتاس تثتق بته، ثقتة عنتدك، يقتول: حضتر فتالن، تحلتف القط ، يعني مجرد ما تسم  خبر ممن تثق بته،  يتد متن ا
على هذا أنه حضر فالن، ي يد القط  عندك مائة في المائة، أال يحتمل أن يأتي  يد بعد ساعة أو ستاعتين قتال: 
أخطتتأت، رأيتتت شخصتتا   ننتتته فالنتتا ، متتا حصتتل هتتذا كثيتتر؟ يحصتتل هتتذا، المقصتتود أن األكثتتر علتتى أنتته ال ي يتتد 

 ل ن، منهم من يرى أنه ي يد القط . بمجرده بم رده إال ا
والقول الوسط أنه ي يد القط  إذا احت ت به قرينتة، لمتاذا نحتتاج إلتى هتذه القرينتة؟ لكتي تكتون فتي مقابتل االحتمتال 

فتتي مواضت  متتن كتبتته،  -رحمته هللا-المرجتوح، فتتنذا وجتدت هتتذه القرينتة أفادنتتا القطت ، وهتتذا متا قتترره شتيخ اإلستتالم 
الصواعق، والحافظ ابن حجتر فتي شترح النخبتة، وجمت  متن أهتل العلتم متن أهتل التحقيتق يترون  وقرره ابن القيم في

ال فاألصتتل أنتته ال ي يتتد إال ال تتن، والعلتتة فتتي ذلتتك متتا ستتمعتم،  أن خبتتر الواحتتد إذا احت تتت بتته قرينتتة أفتتاد القطتت ؛ وا 
ق علتى المبتدعتة التذين يقولتون: متا الذين قالوا: أنه ي يد القط  من غير ن ر  إلى القرائن يريدون أن يقطعوا الطري

دام خبر الواحد ال ي يد إال ال ن فننه ال تثبت به العقائد، فخبر واحتد ال تثبتت بته العقائتد؛ ألنته ال ي يتد إال ال تن، 
نقول: ال ي يد إال ال تن وتثبتت بته العقائتد كمتا تثبتت بته األحكتام، وال نلتت م بمتا إلت مته المبتدعتة، متن القترائن التتي 

مما يحتف بها الخبر، أن يكون الحديث مخرجا   في الصحيحين أو في أحدهما؛ ألن تلقتي األمتة بتالقبول  ذكروها
لهذين الكتابين قرينة، كون الحديث مروي بطرق متعددة، متباينة، سالمة من القوادح أيضا  قرينة على أن الحديث 



ينة أيضا ؛ ألنه لتو قتدر أن اإلمتام مالتك أخطتأ ضبط، كون الحديث تداوله األئمة فرواه إمام عن إمام عن إمام، قر 
يتابعه الشافعي على خطئه؟ ال، لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد علتى خطئته؟ ال، فهتذه قترائن تتدل علتى أن الخبتر 

 ضبط وأتقن، فالخبر إذا احت ت به قرينة أفاد القط . 
نحكتم لته  اد القطوع بصوحةم مون ذلوك""وقد خالف في هذه المسوألة محوي الودين النوووي وقوال ال يسوتفهنا يقتول: 

ال فاألصل أنه ال ي يد إال ال ن، وهذا ما رجحه النووي.  بالصحة فنن احت ت به قرينة أفادنا القط ، وا 
 واقطتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحة لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتندا
   محققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيهم قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اه النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتووي 

 ىولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته وقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   

 وفتتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتتحيح بعتتتتتتتتتتتتض شتتتتتتتتتتتتيء قتتتتتتتتتتتتد روي 
 
 

صالح فيما ذهب إليه، وأ تن الختال  ل  تي؛ ألن ابتن الصتالح ن تر إلتى خبتر المقصود أن النووي خالف ابن ال
الواحد المحتف بالقرينة كما قرره شيخ اإلسالم، وال يمكتن أن يقتول ابتن الصتالح: أن أي خبتر يتأتي بته ثقتة يقطت  

، ومتن ن تر به من غير ن ر إلى قرينة، النووي ن ر إلى الخبر مجرد، والن ر إلى الخبر مجرد ال ي يد إال ال تن
 إليه م  القرائن التي احت ت به قال: أنه ي يد القط . 

أما ما ذهب إليه داود ال اهري وحسين الكرابيسي من أنه ي يد القط  مطلقا  فال وجه له لمتا عرفنتا، شتيخ اإلستالم 
ابتتن  يعنتتي تتتاب -"وأنووا مووع ابوون الصووالح فيمووا عووول عليووه، وأرشوود إليووه  يقتتول الحتتافظ ابتتن كثيتتر: -رحمتته هللا-

ثم وقفت بعد هوذا علوى كوالم شويخنا العالموة ابون تيميوة مضومونه أنوه نقول القطوع بالحوديث  -الصالح في ذلتك
هذه قرينة عن جماعات من األئمة منهم القاضتي عبتد الوهتاب المتالكي، شتيخ اإلستالم  الذي تلقته األمة بالقبول"

"مضومونه أنوه نقول القطوع ينتة ي يتد القطت  صرح في متواطن كثيترة متن منهتاج الستنة أن الخبتر التذي تحتتف بته قر 
بالحديث الذي تلقته األمة بالقبول عون جماعواتم مون األئموة مونهم القاضوي عبود الوهواب الموالكي والشويخ أبوو 

وابون حامود  -هتؤالء متن أئمتة الشتافعية- ، القاضي أبو الطيب الطبوري، ابون اسوحق الشويرازي،ينيياالسفراحامد 
ر خسيوأبو يعلى، وابن الخطاب واب ر خسي يجو  هذا وذاك- ن الزاغوني من الحنابلة، الس  من الحنفية،  -أو السَّ

  .قال: وهو قول أكثر أهل الكالم من األشعرية وغيرهم..."
بتالخبر التذي  -رحمته هللا-ومتراد شتيخ اإلستالم  "وهو مذهب أهول الحوديث قاطبوة، وموذهب السولف عاموًة"يقول: 

ابتن الصتالح أطلتق لكنته كره ابن الصالح اسوتنباطًا فوافوق فيوه هوؤالء األئموة" "وهو معنى ما ذاحت ت به قرينتة، 
أطلقه فيما رواه الشيخان، وتخريج الشيخين قرينة على أن الخبر ضبط وأتقن، وهتو أيضتا  مستتمد متن تلقتي األمتة 

ألمة بتالقبول، فتال بالقبول، هذه قرينة، وهو الذي ن  عليه شيخ اإلسالم هنا أنه نقل وقط  بالحديث الذي تلقته ا
نقتتول: أن خبتتر الواحتتد ي يتتد القطتت  مطلقتتا ، ولتتو صتتح، لتتو جاءنتتا مالتتك عتتن نتتاف  عتتن ابتتن عمتتر، يعنتتي فتتي غيتتر 
ن كان نجم السنن، وال يحتاج إلى ت كية، متن مشتاهير أهتل العلتم فتي  الصحيحين، مالك يهم حصلت له أخطاء وا 

، فهتتتذه -رحمتتته هللا-التثبتتتت، لكتتتن ضتتتبطت عليتتته أوهتتتام الضتتتبط واإلتقتتتان والح تتتظ، ومتتتن أهتتتل االنتقتتتاء والتحتتتري و 
المسألة يطول البحث فيها، وخالصة القول أن فيها ثالثة أقوال: أنه ي يد القط  مطلقا ، أنه ي يد ال ن مطلقتا ، أنته 

 ال ي يد القط  إال بقرينة، وهذا هو أعدل األقوال. 
أهتل البتدع بمثتل هتذا القتول، وأنته إذا كتان ال ي يتد إال  وأما قول من يقول: أنه ي يد القط  مطلقتا  خشتية  متن تشتبث

ال تتن ال تثبتتت بتته عقائتتد، كالمهتتم طويتتل فتتي هتتذا، نقتتول: ال، ال نلتتت م بتتالال م وننتهتتي متتن اإلشتتكال، نقتتول: نثبتتت 



اإلحكتتام بخبتتر الواحتتد إذا صتتح ولتتو احتمتتل النقتتيض؛ ألن األحكتتام مبنيتتة علتتى غلبتتة ال تتن، نثبتتت العقائتتد بخبتتر 
 ذا صح؛ ألن الشرع واحد، فما تثبت به األحكام تثبت به العقائد.الواحد إ

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


