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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

أنفسنا ومـن سيئات إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 :أما بعد، شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
، ثم التعريج على أهمية اإلسناد، وتاريخ مناهج المحدثينفنبدأ بمقدمات للتعريف بعلم 

 في المصنفين لائأو، ونذكر والتصنيف التدوينثم نصل إلى توضيح الفرق بين تدوين السنة، 
 كتب خدمثم نتناول المصنفات التي ت، تصانيفهم في همأغراض، ووكتبهم التي وصلتنا الحديث
 .الحديث كتبل الخمسة مراتبالونختم هذه المقدمات بككتب التراجم ونحوها،  الحديث
 

 :المقياس مقدمات بين يدي: المبحث األول

 :تعريف مصطلح مناهج المحدثين
 .المحدثين - مناهج -:نمركب إضافي مكون من كلمتي" مناهج المحدثين"

 :"المناهج"تعريف  -أ 
في الماضي  هاءفتح اللنهج ينهج بوهي مصدر " منهج"ومفردها جمع " مناهج"كلمة 
وهو الوارد في " منهاج"الهاء وله مصدر ثالث هو  سكونب" جْهَن"األصلي  همصدرو ،والمضارع

 .البيان والوضوحعلى  ايدور معناهثالثتها و ؛القرآن الكريم
لم يمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى ترككم على طريق »وفي حديث العباس 

ومنهج الطريق ومنهاجه، قال  .ج، إذا وضحج األمر وأنَهوقد نَه. أي واضحة بينة« ناهجة
 [.84: المائدة]{ ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا ِلُكلٍّ َجَعْلَنا}[: تعالى]

 كالَمْنَهِج والِمْنهاِج،  ،الطَّريُق الواِضُح: النَّْهُجو
 وَضَح وأْوَضَح،: وَنَهَج، كمَنَع
 .َسَلَكُه: وـ الطَّريَق

 كَأْنَهَج، صاَر َنْهجًا،: واْسَتْنَهَج الطَّريُق
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 .َسَلَك َمْسَلَكُه: وـ ُفالٌن َسبيَل فالٍن
وقد . من شدة الحركة أو فعل متعبالُبْهُر، وَتتاُبُع النََّفِس : ج بالتحريك، والنهيجالنَهوأما 

 .1عليها حتى انبهرت ، إذا سرَتالدابَة ج، وأنهجه غيره، وأنهجَتج بالكسر ينَهنِه
 .هج تعني الطرق الواضحة البينةاأن كلمة من يتضح لناسبق  مام
 

 :"المحدثين"تعريف 
 تطلق علىاسم فاعل من التحديث، لقب من األلقاب التي " ثمحدِّ"جمع مفرده ثون المحدِّ
 .الحديث ن في علمالمختصي

أرفع من  عندهمالمحدث و ،يوصف بوصف محدث مناختلفت عباراتهم في تحديد و
هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، أو  دالمسِنألن  بكسر النون،" دالمسِن"

، وحفظ المتون ،من عرف األسانيد وأسماء الرجالليس له إال مجرد روايته، وأما المحدث فهو 
 .مرادف للمحدثبعضهم  عند فهو الحافظوأما 
من اشتغل بالحديث رواية ودراية، : في عصرنا المحدث: قالبينهما ف بن سيد الناسا فرقو

رف ُع، وجمع بين رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك
فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد 

 .2الحافظطبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا هو 
 ."رواية ودراية الخبير به النبوي المشتغل بالحديث"المحدث بأنه  أن نعرفنستطيع و
 

 :"مناهج المحدثين"مصطلح تعريف 
 وكيفية، طرق البحث عندهم" مناهج المحدثين"ركب اإلضافي ميكون المقصود بال مما سبق

                                 
, (431/ 6)النهاية يف غريب احلديث واألثر , , وابن األثري605املفردات يف غريب القرآن ص, انظر الراغب األصفهاين1

 (.802: ص)القاموس احمليط , والفريوزآبادي
 .66-65قواعد التحديث ص, القامسيانظر 2
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 .وسبل جمعهم له ووسائل فهمهم لمسائله، تحصيلهم للحديث
محاولة بذلت في جمع الحديث أو من أجله تصلح لتكون محور الدراسة في منهاج إن كل 

ويعنون به العلم " رواية: "المحدثين، وإذا كانوا قد اصطلحوا على تقسيم علم الحديث إلى قسمين
المشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف ِخْلقي أو 

يعنون به العلم المشتمل على قوانين وقواعد يعرف بها حال السند " دراية"، وُخلقي أو تقرير
والمتن من صحة وحسن وضعف وعلوٍّ ونزول ورفع ووقف وقطع وكيفية التحمل واألداء 

فكل ما ، كانوا قد اصطلحوا على ذلك ومعرفة صفة الرواية وحال الرواة، وغير ذلك؛ وإذا
 .ة من صميم تخصص الباحث في مناهج المحدثينالرواية والدراي: صنف في العلمين
هو كل محاولة بذلت خدمة للحديث رواية ونقال وتحصيال " مناهج المحدثين"وموضوع 

 .3وجمًعا وفهًما وتأصيال وحكًما وتوضيًحا وتبييًنا
 

 :به ة اإلسالميةماألأهمية اإلسناد واختصاص 
والتبديل وحفظها من الزيادة أو لإلسناد أهمية كبيرة في صيانة الشريعة من التحريف 

طته يمكن االعتماد على صحة الحديث أو ضعفه، أو أنه خبر موضوع ال أصل االنقص، إذ بوس
له، ألننا حين نسمع بالخبر نعود إلى طريقه وهو السند، فنتعرف على رجاله وأحوالهم 

ببعض  وصفاتهم، ونبحث عن أخالقهم ومدى صدقهم والتزامهم بدينهم، وعن صلة بعضهم
وإمكان نقله عنه، ونحو ذلك، وعندها نقبل الحديث أو نرده، بناء على ما نتوصل إليه نتيجة 
البحث والتمحيص، ولوال السند واإلسناد لما كان باإلمكان معرفة شيء من ذلك، ولذا نجد أن 

 .علوما متعددة نشأت في الدراسات اإلسالمية نتيجة التزامهم اإلسناد في األخبار
طريقة في رواية األخبار لم تكن معروفة قبل اإلسالم، ولذا كان الغالب على وقائع وهذه ال

ال زمام لها وال ها، ألنها تنقل بأخبار موتورة قيمالتاريخ أن ينقل غثها وسمينها وصحيحها وس

                                 
 (.45: ص)أمحد حمرم الشيخ ناجي, الضوء الالمع املبني عن مناهج احملدثني  3
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ن هذا العلم دين، فانظروا عمن إ: "يقررون علماء الحديثبينما نجد  ،دسنال خطام، فهي تنقل ب
 .4"دينكمتأخذون 

مسلم روى  أن اإلسناد من الدين، ألنه لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء،: ويقرر علماؤهم
اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد »: لاقعبد اهلل بن المبارك، عن  (11/ 1) هصحيحفي مقدمة 

 .«لقال من شاء ما شاء
هذا العلم دين،  إن»: عن محمد بن سيرين، قال (18/ 1) هصحيحفي مقدمة مسلم روى 

 .«فانظروا عمن تأخذون دينكم
فتنة ابن سبأ في  -كانوا ال يسألون عن اإلسناد حتى وقعت الفتنة : "قال ه أنهعنأيضا روى 

سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة : ، فقالوا-آخر خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 
 ".ديثهمفيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فال يؤخذ ح

أنه ال يؤخذ بالخبر، وال يضاف إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم إال : أيضا علماؤهم ويقرر
 .إذا عرف من حدث به عنه ومن نقله إلينا، وعرف حاله من الصدق والضبط وقوة الحفظ

أدركت بالمدينة مائة، كلهم : " عن أبي الزناد، قال (11/ 1) هصحيحفي مقدمة مسلم روى 
 ."ليس من أهله: عنهم الحديث، يقال يؤخذمأمون، ما 

كان ابن : "، قال(هـ 238ت )عن ابن المديني ( هـ 262ت )وِلَما روى يعقوب بن شيبة 
 ".سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن اإلسناد

قلت : إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال يأبعن  (16/ 1)صحيح مسلم مقدمة وفي 
إن من البر بعد البر أن تصلي »الحديث الذي جاء : لعبد اهلل بن المبارك، يا أبا عبد الرحمن

يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ : فقال عبد اهلل: قال. «ألبويك مع صالتك، وتصوم لهما مع صومك
عن الحجاج بن : ، عمن قال؟ قلتثقة: هذا من حديث شهاب بن خراش فقال: قلت له: قال

يا أبا إسحاق، إن : قال. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قلت" ثقة، عمن قال؟ : دينار، قال
بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى اهلل عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن 

 .ليس في الصدقة اختالف
يعني « بيننا وبين القوم القوائم»: أنه قالن المبارك عبد اهلل بعن  (11/ 1) وفيه أيضا

 .اإلسناد
                                 

 (.4/400), والديباج املذهب البن فرحون (4/435)ترتيب املدارك للقاضي عياض  رانظ, قاله مالك بن أنس4
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خبار من خصائص هذه األمة فذلك مزيد فضل اهلل تعالى الذي امتن وإذا كان اإلسناد في األ

 :إذ وعدها بحفظ ما أوحى به إلى نبيها صلى اهلل عليه وسلم من تشريع، فقال تعالى ،به عليها
وإذا كان الذكر هو القرآن فإن حديث  [9:الحجر] «الذَِّْكر  و ِإنََّا َلُه َلح اِفُظون ِإنََّا َنْحُن َنز َّْلَنا »

وال يكمل حفظ القرآن إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو المبين له والمفصل ألحكامه، 
 .5بهإال يفهم ال يمكن أن بحفظ ما 

أمة من األمم منذ  ولم يكن في( : "هـ 222ت )قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
 ".خلق اهلل آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إال في هذه األمة

نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى اهلل عليه ( : "هـ 816ت )وقال أبو محمد بن حزم 
 ... ".وسلم مع االتصال، نقل خص اهلل عز وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها 

خص اهلل تعالى هذه األمة بثالثة أشياء لم يعطها (: "هـ 894ت )وقال أبو علي الغساني 
 .6"اإلسناد، واإلعراب، واألنساب :َمْن قبلها

 

 :تدوين السنة
إن السنة منذ عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أن دونت وحفظت في الكتب مرت 

 .عهد التابعينوفي عهد الصحابة، وفي صلى اهلل عليه وسلم، النبي عهدفي  بمراحل عديدة؛
ففي عهده صلى اهلل عليه وسلم كان اهتمام الصحابة بالسنة اهتماما بالغا لدرجة أنهم كانوا 
يتناوبون على مالزمة مجالسه كي ال يفوتهم شيء من أقواله وأفعاله، وكان المجتمع العربي في 

 .ذاكرة والحفظعهده تغلب عليه األمية، فكان الناس يعتمدون في نقل العلوم والمعارف على ال
وقد كان اهتمام المسلمين في عهده منصبا على حفظ كتاب اهلل العزيز وصيانته ودراسته، 

 صلى اهلل عليه وسلملنسبة للحديث حيث وردت عن النبي وفهم آياته، ولم يكن األمر كذلك با
ا أحاديث تفيد كراهة كتابته وأخرى في إباحتها، كما كانت لبعض الصحابة صحف يدونون فيه

 .ما سمعوه منه كالصحيفة الصادقة لعبد اهلل بن عمرو

                                 
 (.365: ص)رن التاسع حملمد مطر الزهراين رمحه اهلل ينظر علم الرجال نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية الق 5
 (.366: ص)نفسه  6
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والراجح من أقوال العلماء والمحققين أن كراهة الكتابة إنما كانت في أول أيام اإلسالم 
مخافة اختالط الحديث بالقرآن الكريم وانشغال المسلمين عنه فلما حفظ المسلمون القرآن ومّيزوه 

 .عن غيره أذن لهم بالكتابة
 ".العلم بالكتاب قيدواحديث 

 
 ".العلم بالكتاب قيدوا: "حديث

 العلم صيد 
 .«يا بني قيدوا هذا العلم»: رضي اهلل عنه لبنيه أنسوسيأتي قول 

 :يقول ابن المبارك في حماد بن زيد
 إيت حماد بن زيد... أيها الطالب علما 

 .7قيده بقيدثم ... تقتبس حلما وعلما 
عبد  يعللمنهاج المحدثين في القرن األول الهجري وحتى عصرنا الحاضر : يراجع كتاب

 .أشهر الصحف والكتابات في العهد النبوي: الفصل الثالث: (9: ص)الباسط مزيد 
صلى اهلل عليه -قام الصحابة بتبليغ ما سمعوه من النبي  -صلى اهلل عليه وسلم-وبعد وفاته 

 نقله والرحلة إلى األمصار في طلبه واالحتياط التامإلى من جاء بعدهم مع التثبت في  -وسلم
في قبوله، وهكذا كان بعض الصحابة ال يرون بأسا في كتابة الحديث وعليه انقضى عهد 

وذلك خوفا من انصراف المسلمين عن كتاب اهلل إلى  تدوينا شامال الصحابة والسنة لم تدون
 .الحديث

، 68/ 1د البر في جامع بيان العلم وفضله ومن النصوص الدالة على ذلك ما رواه ابن عب
أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه استشار الصحابة في  15والخطيب في تقييد العلم، ص

إني كنت أريد أن : "تدوين الحديث، ثم استخار اهلل تعالى في ذلك شهرا ثم عدل عن ذلك وقال
ني واهلل إعليها وتركوا كتاب اهلل، وأكتب السنن، وأني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا 

 ".ال أشوب كتاب اهلل بشيء أبدا
 :(11-15/ 1)توجيه النظر إلى أصول األثر 

                                 
 (.164/ 6)سري أعالم النبالء ط الرسالة  7
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هذا وقد توهم أناس مما ذكر آنفا أنه لم يقيد في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين "
بن ثابت ألف بالكتابة شيء غير الكتاب العزيز وليس األمر كذلك فقد ذكر بعض الحفاظ أن زيد 

 .كتابا في علم الفرائض
أن عبد اهلل بن عمرو كان يكتب الحديث فإنه روى عن أبي  البخاري في صحيحهوذكر 

وسلم أكثر حديثا عنه مني إال ما  هريرة أنه قال ما من أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه
 .كان من عبد اهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب

ثمامة بن عبد اهلل بن أنس، أن أنسا عن  154برقم  (832/ 1) هسننفي الدارمي وروى 
 .إسناده حسن :[تعليق المحقق]« يا بني قيدوا هذا العلم»: رضي اهلل عنه، كان يقول لبنيه

 فروىكتابا ألف في عهد ابن عباس في قضاء علي  /(1) صحيحهمقدمة وذكر مسلم في 
ولد  :كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال :عن ابن أبي مليكة قال

ناصح أنا أختار له األمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء 
 .واهلل ما قضى بهذا علي إال أن يكون ضل :ويمر به الشيء فيقول

أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه إال قدر وأشار سفيان  :عن طاوس قال روىو
 .بن عيينة بذراعه

قال رجل من  رضي اهلل عنهعن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك األشياء بعد علي  روىو
 .أصحاب علي قاتلهم اهلل أي علم أفسدوا

عنه إال من في الحديث  رضي اهلل عنهلم يكن يصدق على علي  :قالالمغيرة عن  روىو
 .أصحاب عبد اهلل بن مسعود

ففي  ،حرصت طائفة على كتابة الحديث لقناعتهم بجواز ذلك أواخر عهد الصحابةوفي 
سعى ، 8الوقت ة متوافرون بكثرة في ذلككان الصحابوعلى مصر  عبد العزيز بن مروانوالية 

إلى جمع الحديث وتدوينه، " هـ41هـ إلى سنة 61ولي مصر من سنة الذي "عبد العزيز 

                                 
ما من نفس منفوسة اليوم, تأيت عليها مائة سنة, وهي حية »: أنه قال قبل موته بشهر -صلى اهلل عليه وسلم-من دالئل نبوته8

تويف سنة )وآخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى  ,842:برقم( 4455/  1)رواه مسلم « يومئذ
 (.هـ440
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أن يكتب له ما سمعه من  -الذي أدرك سبعين بدريا-فكتب إلى كثير بن مرة الحضرمي 
 .9"أحاديث الصحابة سوى أبي هريرة ألن حديثه كان مجموعا عنده

 لترمذيفي حياته ما رواه ا هريرة ومما يدل على ما وقع من محاوالت لجمع حديث أبي
 :قال (213: ص)العلل الصغير في 

بشير بن حدثنا محمود بن غيالن حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن "
 ".كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك فقال نعم :قال نهيك

عفان بن مسلم عن  (166/ 2)الطبقات الكبرى في  (هـ235: المتوفى)ابن سعد وروى 
حدثنا أبو مجلز عن بشير : حدثنا عمران بن حدير قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: قال

 .نعم: قال. هذا سمعته منك: فقلت ،أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته فقرأته عليه: بن نهيك قال
مروية في  عن أبي هريرةوأحاديثه  التابعين، من الوسطى من الطبقة يكِهبشير بن َنو

 .الكتب الستة
كنت أسمع من ابن عمر، وابن »: سعيد بن جبير، قالعن : (836/ 1)سنن الدارمي 

إسناده [ تعليق المحقق]« عباس رضي اهلل عنهما، الحديث بالليل، فأكتبه في واسطة الرحل
 .حسن

كنت أسير مع ابن عباس رضي اهلل »: سعيد بن جبير، يقولعن : (834/ 1)سنن الدارمي 
 «ي واسطة الرحل، حتى أصبح فأكتبهه فعنه، في طريق مكة ليال، وكان يحدثني بالحديث فأكتب

 .إسناده صحيح[ تعليق المحقق]
رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف »: عن عبد اهلل بن حنش، قال: (839/ 1)سنن الدارمي 
 .إسناده صحيح[ تعليق المحقق]« القصب على أكفهم

على المدينة  ثم جاء ابنه عمر بن عبد العزيز بن مروان وتولى الخالفة، فكتب إلى عامله
  :أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

 :(31/ 1)قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم 
انظر ما كان من حديث رسول اهلل : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم"

 .ثم ساق إسناده". صلى اهلل عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء
 :الدارمي وغيرهوفي سنن 

                                 
 .184/ 2هتذيب التهذيب : ؛ والعسقالين112/ 6الطبقات الكربى : ابن سعد 9
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 ،أو حديث عمرة ،أو سنة ماضية ،سلمانظر ما كان من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و"
وأراد منه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد . 10"أهله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاَب

فكتبه له ، "هـ125وفي ت"والقاسم بن محمد بن أبي بكر  (هـ94وفيت ت)الرحمن األنصارية 
11. 

ولجده عمرو صحبة : "فتحفي الابن حجر  لقاوأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابعي 
وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة  ،وألبيه محمد رؤية

 .12"ولهذا كتب إليه وال يعرف له اسم سوى أبي بكر ،وقضائها
 .بعض التابعينأمره بجمع الحديث على العموم، ثم خص حديث 

عن عائشة،  من الرواية عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصارية أكثرتو
 .13فكالهما جمع حديث عائشة بالمدينةمحمد  وكذلك فعل القاسم بن

قال مالك لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم وكتب 
 .14له من العلم ما عند عمرة والقاسم فكتبه له إليه عمر بن عبد العزيز أن يكتب

وأخذ عنه معمر واألوزاعي والليث ومالك وابن أبي ذئب وابن إسحاق وغيرهم وكانت 
 ".ئةاوفاته فيما قاله الواقدي وابن سعد وجماعة سنة عشرين وم

: ص)السنة للمروزي و (831/ 1)سنن الدارمي وقد طلب عمر من أهل المدينة ذلك ففي 
كتب عمر بن عبد العزيز، إلى أهل »: عن عبد اهلل بن دينار، قالوغيرهما  96برقم  (31

ي قد خفت دروس العلم المدينة أن انظروا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاكتبوه فإن
 .إسناده صحيح[ تعليق المحقق] «وذهاب أهله

َحِديِث نظروا إلى ا» :األخرى دن واألمصاركذلك إلى علماء الم َوَكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز
 .«فاجمعوه َعَلْيِه َوَسلَّمَصلََّى اللََُّه  َرُسوِل اللََِّه

                                 
الطبقات الكربى : , وابن سعد"إسناده صحيح: "قال حمققه حسني سليم أسد الداراين, 601برقم ( 130/ 4)سنن الدارمي  10

, حيث يذكر طلب عمر بن عبد 364-362األموال, ص: وانظر أبو عبيد, 3الرسالة املستطرفة, ص: والكتاين, 326/ 8
 .يف الصدقات ففعلوا" صلى اهلل عليه وسلم"العزيز من آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النيب 

 (.4/84)اجلرح والتعديل : ابن أيب حامت11
 (.441/ 4)فتح الباري  12
 (.16/  4)اجلرح والتعديل : ابن أيب حامت13
 (.12/ 4)توجيه النظر إىل أصول األثر  14
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أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبد روى ": ابن حجر لقا
 .15"انظروا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاجمعوه إلى اآلفاقالعزيز 

كتب عمر بن : عن عبد اهلل بن دينار، قال: هو (366/ 1)تاريخ أصبهان ونص الخبر في 
انظروا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه؛ »: عبد العزيز إلى اآلفاق

 .«فإني أخاف دروس العلم، وذهاب العلماء
كتب : قال، عبد اهلل بن دينار عن : (195/ 2)طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها 

عن رسول اهلل صلى ، انظر ما كان من حديث عمرة : عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة
 ."ودروس العلم، فإني أخشى ذهاب العلماء، فاكتبه، اهلل عليه وسلم
 .بعد وذلك العلماء جمع الحديث وتدوينه واصلهـ و151عمر بن عبد العزيز سنة وتوفي 

وكان ممن طلب منهم ( هـ128ت ) محمد بن شهاب الزهريالمحاولة األشمل قام بها و
أرسل ، وكان الزهري شغوفا بجمع الحديث والسيرة، وقد حديثال عمر بن عبد العزيز جمع

ما وصله من الزهري  بنسخ وقام عمر بدوره، حديث المدينة إلى عمر بن عبد العزيز في حياته
 .16إلى كل أرض وإرساله

في  نشطالذي للتصنيف  اديمهكانت تالحديث بشمول واستقصاء ووهي محاولة أولى لجمع 
 .القرن الثاني الهجري

 .في تدوين األحاديث بأسانيدها أثرنتشار الوضع كان الو
 

وهو أقدم  (هـ312المتوفى سنة )صحيفة همام بن منبه وِّن وأقدم ما وصل إلينا مما ُد
، وأخذ عنه جملة من (هـ19ت ) هريرةالزم همام أبا ، ناإلي تأليف في الحديث النبوي وصل

معة في مسنده تبن حنبل مجأحمد وأثبتها « الصحيفة الصحيحة»ها في رسالة دوناألحاديث، و
(2 :312 - 319). 

حديثا،  134أي . 4212 رقم إلى 4111من رقم  (182-821/ 13)وفي طبعة الرسالة 
 .ذكر إسنادها في األول ولم يكرره

                                 
 (.446/ 4)فتح الباري  15
 .65/ 4جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد الرب 16
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هذا ما حدثنا به أبو : بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قالحدثنا عبد الرزاق : قال
 .هريرة، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حديثا؛  36ه عن همام بن منبه فبلغ جامعفي  معمر بن راشد وقد أحصيت ما رواه
 - 19262 - 19616 - 19681 - 19114 - 19881 - 19831: وأرقامها كالتالي

19224 - 19469 - 19491 - 19952 - 19941 - 25564 - 25224 - 
25245 - 25298 - 25328 - 25815 - 25849 - 25131 - 25111 - 
25112 - 25162 - 25142 - 25658 - 25636 - 25242 - 25411 - 
25468 - 25466 - 25428 - 25422 - 25441 - 25493 - 25492 - 
25936 - 25941. 

 .منهاحديثا آخر  34وفي مصنف عبد الرزاق 
 
بينهما وبين ما في ، حديثا 134ها مخطوطتان، احتوت لو

بتحقيق بتحقيقين؛ طبعت ، مسند ابن حنبل اختالف يسير
كلية دار  في رفعت فوزي عبد المطلب. د وشرحوتخريج 

، ص 265 في كتاب ضخم احتوى على، العلوم جامعة القاهرة
 .م1941سنة 
 

بالمكتب اإلسالمي ، علي حسن عبد الحميد أيضا وحققها
 -هـ  1852األولى، : الطبعة، ودار عمار عمان، بيروت
 .م1942
 
 

سير أعالم النبالء يقول الذهبي عن همام وصحيفته في 
(1/311-312): 
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المحدث، المتقن، أبو عقبة، صاحب تلك الصحيفة الصحيحة التي كتبها عن أبي هريرة، "
 .وأربعين حديثانحو من مائة : وهي

 ...معمر بن راشد: حدث بها عنه
كان يغزو، وكان يشتري الكتب ألخيه، فجالس أبا هريرة بالمدينة، : قال أحمد بن حنبل

، وسقط حاجباه (شعارهم كان السواد فإن العباسيين،: أي)وعاش حتى أدرك ظهور المسودة 
 ...على عينيه من الكبر

 :يقول في صحيفة همامسمعت أحمد بن حنبل : قال الميموني
أدركه معمر أيام السودان، فقرأ عليه همام، حتى إذا مل، أخذ معمر، فقرأ عليه الباقي، )

 .(وعبد الرزاق لم يكن يعرف ما قرئ عليه مما قرأه هو، وهي نحو من مائة وأربعين حديثا
 لو كان أحد سمعها من همام كما عاش همام بعد أبي هريرة بضعا وسبعين سنة،: قلت

، وما رأينا من روى الصحيفة عن همام إال معمر، وجميع ما بضع ومائتينلعاش إلى سنة 
 ."عاش بعده نيفا وعشرين سنة
 الطفيل عامر بن واثلة الليثي يأبفي ترجمة  (825/ 3)سير ال وهذا يشبه ما قاله في 

 :(هـ115ت )رضي اهلل عنه وهو آخر الصحلبة وفاة 
بضع ولو عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم لعاش إلى سنة "

 ."ومائتين
ضمنوه في  من المحدثين ذلك ألن من جاء بعد، فقدقد  هأن ال يعني وما كتب قبل همام

 .اولو مفرق، كتبهم
 .وهناك صحف أخرى، ذكر ابن حجر بعضها في مقدمة فتح الباري

 
 

 :التصنيفالفرق بين التدوين و
، وأما التصنيف فبدأ في القرن الثاني الهجري ،عن التدوين هوبق اسذكرناه في الوما 

والتصنيف يخضع لمنهج معين وأقدم  ،الجمعهو التدوين فهناك فرق بين التصنيف والتدوين؛ و
 .(سنة 14بن منبه وابن جريج بين وفاتي همام ) هـ115المصنفين وفاة هو ابن جريج ت 

 :بينهما الكتاني في الرسالة المستطرفة حيث قالوقد فرق 
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أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اهلل : وأول من دونه بأمره وذلك على رأس المائة األولى"
أول من دون العلم : ففي الحلية عن سليمان بن داود قال ،بن عبد اهلل بن شهاب الزهري المدني

 ،ثم كثر بعد ذلك التدوين (العلم أحد قبل تدوينيلم يدون هذا ): ابن شهاب، وعن ابن شهاب قال
 .17"وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد ،ثم التصنيف

 :أول المصنفين في الحديث
ماهر الفحل  :تألفيته في علم الحديث ل في السيوطي أيضا بين األمرين حيث قاوقد ميز 

 (:2ص )
 

 ُه ُعَمْرـًرا َلـِِشهاٍب آمِاْبُن ... َأوَُّل جاِمِع الحديِث واأَلَثْر  - 81
 َجَماَعٌة ِفي الَعْصِر ُذو اْقِتَراِب... َواِب ـاِمِع ِلأَلْبـَوَأوَُّل الَج - 82
 اَرِكــِد الُمَبـْعَمٍر َوَوَلـَوَم... َكاْبِن ُجَرْيٍج َوُهَشْيٍم َماِلِك  - 83
 َفَقِط الُبَخاِريَعَلى الصَِّحيِح ... اِر ـاِمِع ِباْقِتَصـَوَأوَُّل الَج - 88
 َعَلى الصََّواِب ِفي الصَِّحيِح َأْفَضُل...َوُمْسِلٌم ِمْن َبْعِدِه، َواأَلوَُّل  - 81

 
 :(9-4: ص)السير والمغازي = سيرة ابن اسحاق زكار في مقدمته ل يقول سهيل

اهتّم بالسيرة النبوية وبخلفيتها التاريخية أشخاص عديدون في القرنين األول والثاني "
الهجريين، منهم وهب بن منبه وأبان بن عثمان بن عفان وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد، 
وعبد اهلل بن أبي بكر بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

طع من كتاب ولقد وصلتنا ق. وموسى بن عقبة وهشام بن عروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق
، كما بهايدلبرغ خوري. ر. ج نشرها( 2)« 2»في المغازي ( هـ118 -38)وهب بن منبه 

رة في كتاب في السي (هـ128)بن شهاب الزهري  وصلتنا أجزاء من كتابات محمد بن مسلم
ويعتبر كل من موسى بن عقبة  ،( هـ211)بن همام الصنعاني المصّنف لعبد الرزاق 

المرحلة الثانية من مراحل كتابة أهّم ممّثلي ( هـ111 -41)ومحمد بن إسحاق ( هـ181)
ن السيرة، وأقدم من كتب في ظل العباسيين، وقد وصلت إلينا قطعة صغيرة من كتاب موسى ب

                                 
 (.1ص )الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة , الكتاين17
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ومن دراسة هذه القطعة يتبين اهتمام موسى بالترتيب . م1958عقبة في المغازي نشرت سنة 
ه شبه الكلي على شيخه الزمني وبذكر تواريخ الحوادث، وباستعماله لألسانيد بدقة، ثم باعتماد

 ."«1»الزهري 
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 .22 -25 العرب عند التاريخ علم: الدوري

 أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة: بعنوانمشهور حسن سلمان وقد طبعها 
مؤسسة : الناشر، هـ 249: يوسف بن ُمَحمَّد بن عمر بن قاضي شهبة المتوفى: انتخاب

 .م 1991األولى، : الطبعة، دار ابن حزم -الريان 
 .صفحة فقط 85، وهي في عن الزهري موسى بن عقبةوأغلبها من رواية 

عروة بن الزبير برواية أبي بتتبع مرويات  األعظميالدكتور محمد مصطفى وقد قام 
بن  عروةلكتاب المغازي  لنا أخرجف. كتب الحديث والسيرةفي السيرة النبوية من  األسود عنه

 .لم تصل إلى يده النسخة المخطوطةإن الزبير و
 عروة بن الزبيرألن . على اإلطالق وصلنا النبوية سيرةمؤلف في الأقدم  يمكن اعتبارهاو

كما قال ابن ، ومولده في أوائل خالفة عثمان الصحيح، على هـ98أربع وتسعين توفي سنة 
 .(349: ص)تقريب التهذيب حجر في 

 :18للعمري ص  الصحيحة النبوية من السيرة
جمع األستاذ الدكتور محمد مصطفى األعظمي مرويات عروة : مغازي عروة بن الزبير"

وقد نص . ونشرت من قبل مكتب التربية لدول الخليج ،من رواية أبي األسود عن عروة فقط
سير أعالم النبالء )والذهبي ( 123الفهرست )على تأليف عروة في المغازي كل من ابن النديم 

وحاجي خليفة ( 44اإلعالن بالتوبيخ )والسخاوي ( 333\1)فتح الباري : وابن حجر( 115\6
 ."(1282\2كشف الظنون )

 
 .قرن األول للهجرةال فهذه المغازي ألفت في

 ِكَتاُب اْلَمَغاِزي
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: برقم َباُب َما َجاَء ِفي َحْفِر َزْمَزَم: (313/ 1) من: مصنف عبد الرزاق الصنعاني
 .9215: برقم حديث اإلفك: (825/ 1)، إلى 9214
: (843/ 1)، إلى 9218: برقم بدء مرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: (824/ 1) ثم

 .9229 :برقم وغيرهاغزوة القادسية 
 .وكل ذلك إال ما ندر من روايته عن معمر عن الزهري

 
 :ثم في النصف األول من القرن الثاني بدأ التصنيف

 :(234: ص)العلل الصغير في لترمذي ا لقا
 ،هشام بن حسانوجدنا غير واحد من األئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه منهم "

 ،وحماد بن سلمة ،ومالك بن أنس ،وسعيد بن أبي عروبة ،وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
وعبد الرحمن بن  ،ووكيع بن الجراح ،ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ،وعبد اهلل بن المبارك

 ".صنفوا فجعل اهلل في ذلك منفعة كثيرة ،وغيرهم من أهل العلم والفضل ،مهدي
 

كتابه البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير  قال ابن الملقن في
(1 /223- 222:) 

 .صنَّفوا ِفي َذِلَك مصنفات مبتكرة، ُمَطوََّلة ومختصرة"
 :َثة أقْقو الي أول من صنَّف اْلكتب ع َلى َثالو اْختلف اْلعلم اء ِف

 .عبد اْلملك بن جريج: أقحده ا
 .بن َصِبيحالّربيع : َثاِنيه ا
 ".«َجامع المسانيد»َحَكاُه اْبن اْلَجْوِزّي ِفي .بن أبي عُروَبة( سعيد: )َثاِلثه ا

 (:6/  3)وقال ابن حجر في فتح الباري 
وكانوا يصنفون كل ، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما"

إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا األحكام فصنف اإلمام مالك الموطأ ، باب على حدة
، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم

وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ، محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكةوصنف أبو 



10 

 

وأبو سلمة حماد بن سلمة بن ، وأبو عبد اهلل سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، األوزاعي بالشام
 ".دينار بالبصرة

وأغلب هؤالء جمعوا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مختلطا بأقوال الصحابة 
 .التابعينوفتاوى 

 
 :(89/ 1)توجيه النظر إلى أصول األثر وقال الشيخ طاهر الجزائري في 

والربيع بن صبيح أو  بالمدينةوابن إسحاق أو مالك  بمكةأول من جمع ذلك ابن جريح "
 بالشامواألوزاعي  بالكوفةوسفيان الثوري  بالبصرةسعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة 

وكان هؤالء  بخراسانوابن المبارك  بالريوجرير بن عبد الحميد  باليمنومعمر  بواسطوهشيم 
إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى  :قال الحافظ ابن حجر ،أيهم سبق ىوال يدر في عصر واحد

فإنه روي عنه  سبق إليه الشعبيفقد  باب واحدالجمع في األبواب وأما جمع حديث إلى مثله في 
 ".أنه قال هذا باب من الطالق جسيم وساق فيه أحاديث اهـ

 
مع  (الوفاة مرتبين على سني)بوضع المصنفات في الحديث  عرفمن وهذه أسماء أوائل 

 :من مصنفاتهموطبع ذكر ما وقفت عليه مما وصلنا 
 .18بمكة" هـ115ت"أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  -1
 .19بالمدينة" هـ111ت"بن إسحاق محمد  -2
 .20باليمن" هـ113ت"معمر بن راشد  -3

                                 
 .رواية عن ابن جريج 1410يف مصنف عبد الرزاق الصنعاين  18

 .رواية عنه بواسطة 4011ويف مصنف ابن أيب شيبة 
يف , م4462/هـ 4342األوىل : الطبعة, بريوت -بدار الفكر , حتقيق سهيل زكار, طبع له جزء من كتاب السري واملغازي 19

 .صفحة مبا فيها املقدمة والفهارس 324
: فكره أهل صنعاء أن يفارقهم, فقال هلم رجل, وأراد العودة إىل بلده, من أهل البصرة, ولد واشتهر فيها, وسكن اليمن 20

 .أول من صنف باليمن: وهو عند مؤرخي رجال احلديث, قيدوه؛ فزوجوه, فأقام عندهم
وهو منشور كملحق يف آخر مصنف عبد الرزاق يف , تحقيق حبيب الرمحن األعظمي اهلنديطبع ب, وجامع معمر بن راشد

وهو  84033:ح: إىل حديث رقم 44144:بدأ حبديث رقم( 164/  44: )إىل( 364/  40: )اجمللدين األخريين منه؛ من
 .ل عن املصنفوهو كتاب منفص, واألسانيد اليت يروي هبا عالية, روى عبد الرزاق جامع معمر. آخر حديث
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 .21بالبصرة" هـ116ت"سعيد بن أبي عروبة  -8
 .بالشام" هـ116ت"عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي  -1
 .بالمدينة" هـ114ت"محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب  -6
 .بالبصرة" هـ165ت"الربيع بن صبيح  -2
 .بالبصرة" هـ165ت" شعبة بن الحجاج -4
 .22بالكوفة" هـ161ت"سفيان بن سعيد الثوري  -9

 .23بمصر" هـ121ت"الليث بن سعد  -15
 .بالبصرة" هـ126ت"حماد بن سلمة بن دينار  -11
توخى فيه القوي "و" الموطأ"بالمدينة حيث صنف " هـ129ت"اإلمام مالك بن أنس  -12

 .24"من حديث أهل الحجاز

                                                                                                           
واملصنفات مثل مصنف عبد الرزاق الذي طبعه حبيب الرمحن األعظمي ومثله مصنف ابن أيب شيبة هتتم بآثار الصحابة والتابعني 
قبل نشوء املذاهب األربعة, وحفظت لنا تراثا هاما جدا وروت آثار الصحابة والتابعني مسندة حبيث ميكن احلكم عليها صحة 

العلم قاموا بتحقيق هذه اآلثار لكان يف ذلك خري كثري, فالعلم ليس اجلمع فحسب بل هو اجلمع مع وضعفا, فلو أن طلبة 
 .قمش مث فتش: التحقيق؛ وعلماء احلديث يقولون

 .وهذه اآلثار تفيدنا يف معرفة كيف فهم الصحابة األحاديث وطبقوها
 -هـ  4184األوىل, : الطبعة, المية, بريوتبدار البشائر اإلس, عامر حسن صربي.حتقيق د, طبع له كتاب املناسك21

 .وهو من أقدم ما كتب يف املناسك, ص 438يف , م8000
وطبع , هـ 4140األوىل : الطبعة, الرياض -دار العاصمة , حتقيق عبد العزيز اهلليل, سفيان الثوري طبع له كتاب الفرائض22

وطبع له أيضا كتاب من حديث اإلمام , م4423هـ  4103 الطبعة األوىل, بدار الكتب العلمية, بريوت, له كتاب التفسري
حتقيق , حممد بن يوسف الفريايب عن الثوري: ورواية, السري بن حيىي عن شيوخه عن الثوري: رواية, سفيان بن سعيد الثوري

 .م8001الطبعة األوىل , ([34)ضمن سلسلة األجزاء والكتب احلديثية ]بدار البشائر اإلسالمية , عامر حسن صربي
بدار عامل الكتب , حتقيق حممد بن رزق الطرهوين, ص 66يف , الليث بن سعد طبع له جزء فيه جملس من فوائد الليث بن سعد23

عشرة أحاديث من اجلزء املنتقى : وطبع له جزء بعنوان, م4426 -هـ  4106الطبعة األوىل, , الرياض -للنشر والتوزيع 
ينتبه أنه له ألنه مطبوع ضمن جمموع باسم الفوائد البن منده وضمنه أحاديث الليث وقد ال )األول والثاين من حديث الليث 

, بدار الكتب العلمية, بريوت, بتحقيق خالف حممود عبد السميع, 4341: ح 64إىل ص  4321: ح 66من ص ( بن سعد
 .م8008 -هـ  4183األوىل, : الطبعة

, 5, ص"الرسالة املستطرفة"ن اإلمام مالك أول من صنف الصحيح , ولذلك رأى ابن العريب أ1فتح الباري, ص: ابن حجر24
ولكن أكثر العلماء ذهبوا إىل أن البخاري أول من صنف يف الصحيح ألن املوطأ حيتوي على املرسل واملنقطع والبالغات, وإن 

 .كان العلماء قد وصلوها مجيعا من غري طريق مالك
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 .25بخراسان" هـ141ت"المبارك عبد اهلل بن  -13
" هـ142ت"، صاحب اإلمام أبي حنيفة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري -18

  .26 ببغداد
 السير ألبي إسحاق الفزاري -11

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري : المؤلف
 (هـ144: المتوفى)

 فاروق حمادة: تحقيق
 بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر
 1942األولى، : الطبعة

 .بواسط" هـ144ت"هشيم بن بشير  -16
 .بالري" هـ144ت"جرير بن عبد الحميد الضبي  -12
 .27بالري "هـ149ت"، صاحب اإلمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني -14
 .28بمصر" هـ192ت"عبد اهلل بن وهب  -19

                                 
وطبع له كتاب اجلهاد , صنفاته كتاب الزهد والرقائق حققه حبيب الرمحن األعظميطبع من م, عبد اهلل بن املبارك كتبه كثرية25

وطبع قسم من مسنده بتحقيق صبحي البدري , م4468: تاريخ النشر, تونس -الدار التونسية : نزيه محاد الناشر. حققه د
 .هـ 4106األوىل, : الطبعة, الرياض -السامرائي مكتبة املعارف 

طه عبد : اخلراج, حتقيق: بريوت, وطبع له –دار الكتب العلمية : أبو الوفا, الناشر: هو مسند أيب حنيفة,حققهطبع له اآلثار, و 26
, وهي أصح الطبعات وأكثرها مشوال, وكذا الرد  املكتبة األزهرية للتراث: الرءوف سعد , سعد حسن حممد, الناشر 

املدرس  -أبو الوفا األفغاين : عين بتصحيحهما والتعليق عليهماعلى سري األوزاعي, واختالف أيب َحنيفة وابن أيب ليلى, 
 .جلنة إحياء املعارف النعمانية, حبيدر آباد الدكن, باهلند: باملدرسة النظامية باهلند, ونشرهتما

اآلثار و األصل املعروف باملبسوط و احلجة على أهل املدينة والسري الصغري والكسب واملخارج : طبعت له كتب عديدو منها 27
 .يف احليل واملوطأ بروايته واجلامع الكبري واجلامع الصغري واألمايل

مصطفى حسن حسني حممد أبو اخلري, . مث طبع بتحقيق د, وقد طبع جامع عبد اهلل بن وهب املصري يف املعهد الفرنسي قدميا28
 -هـ  4145األوىل : الطبعة, الرياض -بدار ابن اجلوزي , القاهرة -كلية أصول الدين  -أستاذ احلديث وعلومه املساعد 

 -هـ  4186األوىل : الطبعة, بدار الوفاء, علي عبد الباسط مزيد. رفعت فوزي عبد املطلب ود. وكذلك حققه د, م4446
 .م 8006
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، ولد بالكوفة توفي بفيد راجعا من الحج، 29هـ192ت"الرؤاسي وكيع بن الجراح  -25
 . 30عقب فتنة حدثت له وخرج بسببها من مكة إلى الكوفة

 .31بمكة" هـ194ت"سفيان بن عيينة  -21
 :ملحق

 !(مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد البن منده)جزء من نسخة إبراهيم بن سعد  -
عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن : المؤلف

 تلميذ الزهري (هـ148: المتوفى)
 خالف محمود عبد السميع: تحقيق
 .م 2552 -هـ  1823األولى، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 
 مشيخة ابن طهمان -

، (هـ164: المتوفى)أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراسانى الهروي : المؤلف
 .، مع أنه أكبر منهيروي كثيرا عن مالك عن الزهري

 محمد طاهر مالك: المحقق

                                                                                                           
دار السلطان : الناشر, عبد العزيز عبد الرمحن العثيم. حققه د: و طبع بتحقيقني, "القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار"طبع له  ومما
وحققه عمر بن سليمان احلفيان سنة , صفحة مبا فيها املقدمة والفهرس 442يف , هـ 4105األوىل, : الطبعة, مكة املكرمة -

 .طبعته دار العطاء بالسعودية وسوريا, سابقة يف عدة مواضعوتعقب الطبعة ال, ص 48م يف 8004
الثانية, : الطبعة, الدمام -دار ابن اجلوزي , هشام إمساعيل الصيين: حتقيق( قطعة من الكتاب)ومما طبع له موطأ عبد اهلل بن وهب 

 .م 4444 -هـ  4180مجادى الثانية, 
 .م بتحقيق عبد الرمحن الفريوائي4421 -هـ  4101وكيع ابن اجلراح طبع له جزء من كتاب الزهد سنة 29

بتحقيق عبد الرمحن الفريوائي ( هـ412أو  416تابعي ت )وطبع له أيضا نسخة وكيع عن األعمش سليمان بن مهران 
 .الكويت -حديثا بالدار السلفية  12واحتوت 

 ".بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة: يدف: "وقال حمققه يف اهلامش, (456/  4)سري أعالم النبالء ط الرسالة , الذهيب30
ص, مبكتبة  435حتقيق أمحد الصويان يف , سفيان بن عيينة طبع له جزء حديث سفيان بن عيينة رواية زكريا بن حيىي املروزي31

اث بدار الصحابة للتر, ص 65يف , مث حققه مسعد بن عبد احلميد السعدين, م4426 -هـ 4106املنار باخلرج الطبعة األوىل 
 .م4448 -  ه 4148الطبعة األوىل , بطنطا
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 دمشق -مجمع اللغة العربية : الناشر
 م 1943 -هـ  1853: سنة النشر

 
 حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني -

ويكني  -أبو إسحاق المدني إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري الزرقي موالهم، 
 (هـ145: المتوفى)أبا إبراهيم : أيضا

من شيوخه، وفيه  14حديثا، ورتبه على  822صفحة واشتمل على  124 فيمطبوع 
 .المرفوع والموقوف والمقطوع

 عمر بن رفود بن رفيد الّسفياني: دراسة وتحقيق
: الطبعة، للنشر والتوزيعشركة الرياض  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض : الناشر

 .م 1994 -هـ  1814: األولى
 الدعاء -

أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي موالهم الكوفي : المؤلف
 (هـ191: المتوفى)

 د عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي: المحقق
 .م1999 -هـ 1819األولى، : الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد : الناشر

عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة ، لكتاب الحج: ومما ألف في الفقه في تلك الفترة
أحاديث مسندة، بل يذكر وليس فيه الحج،  وأكثره وصف لكيفية، (هـ 168ت ) الماجشون

 .األحاديث بدون إسناد
 
 
 

 :تصانيفهمفي أغراض المحدثين 
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تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير قال ابن الملقن في كتابه البدر المنير في 
(1 /223- 222:) 
َواْختلفت ِفي َذِلَك مقاصدهم، وتشعَّبت .فصنَّفوا ِفي َذِلَك مصنفات مبتكرة، ُمَطوََّلة ومختصرة»

 .« آراؤهم، َوكلَها َمَقاِصد َحَسَنة، وأفعال مستحسنة
أقْبو اب اْلِفْقه أْسرع لتَناوله والوصول إليه، فرتَّبه َفِمْنُهم من ر أقى أقن تدوينه ع َلى َتْرِتيب  -3

 .َكَذِلك
َوِبه جزم « موطِئِه»َمالك بن أنس ِفي : َوقيل. أول من فعل َذِلَك الّربيع بن صِبيح: َوقيل

 .إن شاء اهلل موطأ اإلمام مالكوسيأتي تفصيل الكالم عن  .«َأَماِليِه»اإِلمام الرَّاِفِعّي ِفي 
 .اَوغيرهمن أبي شيَبة، عدهْم جمع َكِبير، وجمٌّ غفير، كعبد الرَّزَّاق، َوابثمَّ ِمْن ب

و منهْم من ر أقى أقن تدوينه ع َلى مسانيد الصَّح اب ة ر ِضي  اللَُّه ع ْنهم أقرب ِإَلى ض بطه، فرتَّبه  -2
 .، ونظرائه«ُمْسنده»َكَذِلك، كاإِلمام أقْحمد بن ح ْنب ل ِفي 

 ابيات أحاديث عائشةحبكر على حدة ثم أحاديث عمر وهكذا وفي الصفيجمع أحاديث أبي 
 .ثم غيرها مثال على حدة

َوَأُبو  عبيد اهلل بن ُموَسى الَعْبسي،[: تراجم الرَِّجال]أول من صنَّف اْلمسند َعَلى : َقاَل اْلَحاِكم
 .َداُود الطََّياِلِسّي

ففكرة المسانيد مبتكرة جاءت فيما ، وسبقها التصنيف على األبواب، المسانيدتأخر تصنيف و
 .بعد

 
لوجهين ذكرهما على المسانيد  الترتيبأسهل مطلبا من  بوابعلى األ رتيبوالت

 :صاحب تحفة األحوذيالمباركفوري 
فال يمكنه الوصول  راويهاإلنسان قد يعرف معنى الحديث وال يعرف أن : األولالوجه  *

 .يسهل الوصول إليهتب المسانيد بينما في كتب الفقه إليه في ك
الناظر فيه أن هذا الحديث الحديث إذا ورد مثال في كتاب الصالة علم أن  :الوجه الثاني*

أي أن هذا الحديث يصلح فال يحتاج الستنباط الحكم،  ،من أحكام الصالة الحكم هذادليل هو 
من مشقة استنباط الحكم، ألن  قارئ كتابه حيري على األبواب فالمصنف، دليال على هذه المسألة

 .تراجمهفقه البخاري في  :ولهذا قيل ،التبويب هو الحكم الذي استنبطه
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أن الباحث يجد مع الحديث الذي يبحث عنه في الكتب المرتبة على : وجه ثالثوقد يضاف 
 .الحديثذلك  فهماألبواب أحاديث أخرى في بابه، مما يزيده توسعا في 

ألن المحدثين في البداية ، ضبط أحاديث الصحابة يهف على المسانيدفائدة الترتيب وأما 
ألنه ، هضبط في اعتبر ذلك نقصاكانوا يعتمدون على الحفظ وإذا لم يضبط المحدث ما في كتبه 

 .اصحفي دون الحفظ يعتمد على الصحف وكان المحدثون يسمون من، ال يحفظ علمه في صدره
االستفادة منها استفادة كاملة إال لمن حفظها؛ ولهذا كان جمع من العلماء والمسانيد ال يمكن 

فتجد ، يحفظون مسند أحمد عن ظهر قلب كابن تيمية والذهبي وابن رجب وابن كثير وغيرهم
مثال ابن كثير كثيرا ما يذكر الحديث من المسند سندا ومتنا؛ ألنه يحفظه حفظا دقيقا ثم يقول 

 .ي صحيحيهماأخرجه البخاري ومسلم ف
في هذه المسانيد خاصة على من روى عنهم من الصحابة رتب أحاديث المكثرين أحيانا تو

 .رتب أحاديثهم على الكتب الفقهيةتمن التابعين، أو 
 
أبي عبد اهلل ُمَحمَّد بن ِإْسَماِعيل البخاري َوأبي : اإِلمامين الحافظين الناقدينى زمن إل -3

 فصنفا ِكَتاَبْيِهَما الصَِّحيَحْيِن، والتزما أال يوردا فيهَما إلَّا َحِديثا ،اْلحجَّاج اْلقشيِرياْلُحَسْين مسلم بن 
أعلى على األبواب واشترطا في ذلك  يهماصحيح ورتبا، ُبوِلمة ِباْلَقَصِحيحا، وتلقَّتهما األ

 .والتابعينأقوال الصحابة فلم يوردا فيهما  لحديثل كتابيهما اوأفرد ،ةالصحدرجات 
ِتَزام ِفيَها َما التزماه، ، من غير اْلع َلى األقْبو اب ىثمَّ ألَّف جم اع ة ِفي زمنهما كتبا ُأخر -8
ا، كسنن أبي َداُود ُسَلْيَمان بن اْلَأْشَعث السجْستاِني، وجامع أبي ِعيَسى ُمَحمَّد بن ملتحق بهَفلم ت

 .الرَّْحَمن النََّساِئّي، َوسَنن أبي عبد اهلل بن َماَجه اْلقْزِويِنيَسْورة التِّْرِمِذّي، َوسَنن أبي عبد 
ثم ، بأسانيدها األحاديث ذكروا ألنهمهم مصنفات والذين لم يشترطوا الصحة هذا ال يطعن في

 وقدموا، أدوا ما عليهمفقد الحديث الضعيف قد يتقوى بطرق أخرى، وإذا ذكروا اإلسناد إن 
 .من أسند فقد أحال: وكما قيل، خدمة جليلة لمن بعدهم، لدراستها بعد جمع الطرق

هناك خطأ شائع عند كثير من المؤلفين حيث يطلقون على الكتب الستة الصحاح، : تنبيه
إال على من يشترط الصحة، وبعضهم يطلق على سنن ال تطلق هذه التسمية  وهذا ال يصح؛ ألن

 .غير صحيحة هي تسميةفيشترط الصحة في مصنفه، مع أنه لم " الجامع الصحيح"الترمذي 



17 

 

فوضع لها كتابا على  منهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية ومعاني مشكلةو-1
النْضر بن ُشَمْيل و القاسم بن سالمأبو عبيد َأُبو ُعَبْيَدة معمر بن المثنَّى، وتلميذه كما فعل  ةحد

 -من الذين ألفوا في غريب الحديث -وإبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة 
 .الفهمعن  البعيدبل على اللفظ الغريب  ،فقهيةاللم يتكلموا على المسائل و

في الخطابي حمد بن محمد  سليمان أبي ومنهم من أضاف ذكر األحكام وآراء الفقهاء مثل
، ومنهم من لم يذكر متن الحديث بل ورتبه على أحديث الصحابة ثم التابعين غريب الحديث

 .الهروي اللفظة الغريبة وشرحها مثل أحمد بن محمد
 :معرفة غريب الحديث": (هـ683) الصالح ابن قال

من الفهم، لقلة  وهو عبارة عما وقع في متون األحاديث من األلفاظ الغامضة البعيدة
 .استعمالها

هذا فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس 
 .32"بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي

سلوا أصحاب الغريب، ": فقال سئل أحمد عن حرف من غريب الحديث: لاالميمونى قوعن 
 .33"بالظن فأخطئفإنى أكره أن أتكلم في قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، بن حنبل، حدثنا بحديث عبد القيس سئل أحمد: قال، الميموني برواية أحمد وفي علل اإلمام
 .34سلوا بعض أصحاب الغريب: عن القطيعاء، فقال

رسول اهلل صلى أنا ال أفسر حديث : ، فقال"ِبَسَقِبِهالجار أحق ": وسئل األصمعي عن حديث
 .35اللَّزيق: السََّقَب، ولكن العرب تزعم أن اهلل عليه وسلم

 على الشفعة عرض باب الشفعة كتاب في البخاري أخرجه"  بسقبه أحق الجار"  وحديث
 .36البيع قبل صاحبها

                                 
 (.868: ص)حتقيق نور الدين عتر  -معرفة أنواع علوم احلديث = مقدمة ابن الصالح  32
, مث نقله ابن (636-635/ 3)يف اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ( هـ624: املتوىف)رواه أبو موسى املديين  33

 (.868: ص)الصالح يف املقدمة ت عتر 
 (.143)رقم ( 846: ص)يف رواية اْلَمْيُموِنّي : العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ت وصي اهلل عباس 34
 (.863: ص), ومقدمة ابن الصالح ت عتر 818/ 2شرح السنة : انظر 35
 .8862برقم ( 83/ 8)صحيح البخاري  36
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 .37"منافإنه أعلم بهذا ؛ ن األصمعي خذوها ع": وقال شعبة في لفظه
 :وقال السيوطي شارحا كالم النووي
 .38؛ قاله الحاكم(أول من صنفه النضر بن شميل: وقد أكثر العلماء التصنيف فيه قيل

 .معمر بن المثنى، ثم النضر، ثم األصمعي، وكتبهما صغيرة قليلة( وقيل أبو عبيدة)
وذلك بعد ( وأجادفاستقصى )القاسم بن سالم كتابه المشهور، ( بعدهما أبو عبيد)ألف ( و)

 .المائتين
في كتابه ( ما فات أبا عبيد)الدينوري ( بن قتيبة)تتبع أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ( ثم)

 .المشهور
فهذه )ما فاتهما في كتابه المشهور، ونبه على أغاليط لهما، ( الخطابي)تتبع أبو سليمان ( ثم)
 .أي أصوله( أمهاته
زوائد وفوائد كثيرة، وال يقلد منها إال ما كان مصنفوها بعدها كتب كثيرة فيها )ألف ( ثم)

لقاسم السرقسطي، " غريب الحديث"لعبد الغافر الفارسي، و" مجمع الغرائب"، ك (أئمة أجلة
البن " النهاية"للهروي، وذيله للحافظ أبي موسى المديني، ثم " الغريبين"للزمخشري، و" الفائق"و

ها وأشهرها اآلن، وأكثرها تداوال، وقد فاته الكثير، فذيل األثير، وهي أحسن كتب الغريب وأجمع
عليه الصفي األرموي بذيل لم نقف عليه، وقد شرعت في تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادات 

 .39جمة، واهلل أسأل اإلعانة على إتمامها
 :هذا تلخيص السيوطي عن(158: ص)شرح نخبة الفكر في لقاري المال علي ا لقا
الدر النثير "مشايخنا الجالل السيوطي رحمه اهلل تعالى وزاد أشياء، وسماه وقد لخصه شيخ "

 .النهاية بهامش وهو مطبوع ."وهو كتاب ال يستغني عنه الطالب". في تلخيص نهاية ابن األثير
 :ومما طبع للمتقدمين من كتب غريب الحديث الكتب التالية

 :غريب الحديث -
 (هـ228: المتوفى)بن عبد اهلل الهروي البغدادي  أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم: المؤلف
 .محمد عبد المعيد خان في أربعة مجلدات. د: المحقق

                                 
 .للسخاوي( 38/ 1)فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  37
 (.22: ص: )معرفة علوم احلديث 38
 (.534-532/ 8)تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  39
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 الدكن -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: الناشر
 .م1968 -هـ  1348األولى، : الطبعة

 :(153: ص)شرح نخبة الفكر في لقاري عنه المال علي ا لقا
فإنه أقام فيه أربعين سنة، بحيث استقصى وأجاد بالنسبة لمن  مع أنه تعب فيه جدا،"
ولم . لكن وقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن( غير مرتب. )قبله

 ."وعمل أبو سعيد الضرير كتابا في التعقب عليه. يزل الناس ينتفعون بكتابه
 :غريب الحديث -

 (هـ226: المتوفى)قتيبة الدينوري  أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن: المؤلف
 .عبد اهلل الجبوري في ثالثة مجلدات. د: المحقق
 بغداد -مطبعة العاني : الناشر
 1392األولى، : الطبعة

 :غريب الحديث -
 [241 - 194]إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق : المؤلف
 .سليمان إبراهيم محمد العايد في ثالثة مجلدات. د: المحقق
 مكة المكرمة -جامعة أم القرى : الناشر
 1851األولى، : الطبعة

 :الدالئل في غريب الحديث -
 (هـ352: المتوفى)قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبو محمد : المؤلف
 .محمد بن عبد اهلل القناص في ثالثة مجلدات. د: تحقيق
 .م 2551 -هـ  1822األولى، : الطبعة، مكتبة العبيكان، الرياض: الناشر

 :غريب الحديث -
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف  أبو:المؤلف
 (هـ344: ت)بالخطابي 

عبد القيوم عبد رب النبي : وخرج أحاديثه، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: المحقق
 .في ثالثة مجلدات

 .م1942 -هـ 1852: الطبعة، دار الفكر: الناشر
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هو من كتب ف (هـ656: المتوفى) البن األثير واألثر النهاية في غريب الحديثوأما  -
 .المتأخرين

 :كتاب  ويجدر بنا التنبيه إلى أهمية
الحق وهو من  ببيان محمود بن أبي الحسن النيسابوري الملقب مؤلفهل جمل الغرائب -

 ..علماء القرن السادس الهجري، وهو مخطوط
كتاب جمل الغرائب للنيسابوري وأهميته في علم غريب "اإلصالحي في قال محمد أجمل 

 :(2: ص) "الحديث
ومنها كتب األوائل التي ضاعت فيما . استقى مادته من أصول كثيرة نص عليها في مقدمته"

وأبي ( هـ256)وقطرب ( هـ253)ضاع من تراث اإلسالم، نحو كتب النضر بن شميل 
  ."وأبي سعيد الضرير( هـ216)واألصمعي ( هـ215)عبيدة 

 :(29: ص) وقال
فعرجت على : "فقال. نص في مقدمته على المصادر التي استقى منها األحاديث وتفسيرها"

غرائبه المجموعة من جهة األصمعي، وأبي عبيدة وأبي عبيد، وأبي سعيد الضرير، وابن قتيبة، 
إبراهيم الحربي، وابن األنباري، ومحمد بن المستنير، والنضر بن شميل، وشمر بن حمدويه، و

" األغفال"وأبي سليمان الخطابي، وأبي عبيد الهروي، وأبي بكر الحنبلي فيما وجدت من كتابه 
 ...رحمة اهلل عليهم أجمعين

ثم قد بلغ بيان الحق بهذه الخصلة غايتها حينما جعل لهذه الكتب رموزًا أثبتها في بداية 
ألبي سليمان " س"لكتاب ابن قتيبة، و" ق"لكتاب أبي عبيد، و" ع"األحاديث التي نقلها منها، نحو 

 ".لكتاب الغريبين" بين"لألصمعي، و" ص"الخطابي، و
 :(1: ص)في  محمد أجمل اإلصالحي وقال 
على مائة  -فيما بلغه علمنا-ثم تتابعت المصنفات في هذا الفن، حتى أربى عددها "

 ."مصنف
 في األنوار بحار مجمع كتاب الهندي الفتني طاهر بن محمدوألف فيه من المتأخرين 

 .فيه والمؤلفات الحديث، غريب فيه جمع األخبار ولطائف التنزيل غرائب
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الحث على الفضائل والتحذير ) ومنهم من يقصد إلى األحاديث التي تفيد الترغيب والترهيب-6
المصابيح والترغيب والترهيب، كتبا كثيرة باألسانيد في  ككتب ابن أبي الدنيا، ألف( رذائلمن ال

 .ألصبهانيسماعيل بن محمد االترغيب والترهيب إلولبغوي، بي محمد األ
أو  ومنهم من قصد أن يجمع األحاديث المخرجة على أحاديث الصحيحين أو أحدهما-2

ج وموضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخّر ،وهي كتب المستخرجات ،غيرهما
يجتمع معه في شيخه أو من فوقه لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب و أحاديثه بأسانيد

هذا الحديث معرفة أن تقوية الحديث و فائدتهو ،خر يلتقي به في وسط السندبإسناد آأويرويه 
 .اإلسماعيليوالبرقاني وأبي عوانة، وكمستخرج أبي نعيم،  ،مقبول مشهور

َأبي َعِليٍّ الحسُن بُن َعليِّ بِن َنْصٍر : لمؤلفه، ومثل مستخرج الطوسي على جامع الترمذي
أنيس بن أحمد بن طاهر : طبع بتحقيق( هـ312: المتوفى)ِبَكْرُدوٍش : الطُّْوِسيُّ، الُمَلقَُّب

في ، هـ1811الطبعة األولى، ، ونشرته مكتبة الغرباء األثرية بالمدينة النبوية، األندونوسي
 .أربعة األجزاء

أبي بكر محمد  ، مثل صحيحمنزلة الصحيحينهناك من اشترط الصحة ولكن لم يصل إلى و-4
 .ابن حبانأبي حاتم ابن خزيمة، وصحيح  بن إسحاق

التقاسيم "صحيح ابن حبان ليس مرتبا ال على األبواب وال على المسانيد، ولهذا سماه 
على طلبة العلم، ومقصد مما صعب الحديث من كتابه هذا عسير جدا،  نوالكشف ع ،"واألنواع

 .ابن حبان من ذلك هو أن ُيحفظ كتابه، وتوجد منه أجزاء مخطوطة وأغلب الكتاب مفقود
والكشف من كتابه عسر جدا، وقد : "(111/ 1)تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

ظ بواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد الحافاألرتبه بعض المتأخرين على 
 ."أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد

 .موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: وكتاب الهيثمي هو
 :(153-152/ 1)محققا  -صحيح ابن حبان 

يصعب وعيها على  فتدبرت الصحاح ألسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئال"
 .متساوية متفقة التقسيم غير متنافيةالمقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام 

 .فأولها األوامر التي أمر اهلل عباده بها
 .والثاني النواهي التي نهى اهلل عباده عنها
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 .والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها
 .والرابع اإلباحات التي أبيح ارتكابها

 .والخامس أفعال النبي صلى اهلل عليه وسلم التي انفرد بفعلها
 (151/ 1)محققا  -بن حبان صحيح ا

النوع األول من أنواع األوامر فهو لفظ األمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في 
 .جميع األحوال وفي كل األوقات حتى ال يسع أحدا منهم الخروج منه بحال

 .النوع الثاني ألفاظ الوعد التي مرادها األوامر باستعمال تلك األشياء
 .األمر الذي أمر به المخاطبون في بعض األحوال ال الكلالنوع الثالث لفظ 

 .النوع الرابع لفظ األمر الذي أمر به بعض المخاطبين في بعض األحوال ال الكل
النوع الخامس األمر بالشيء الذي قامت الداللة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض 

 ....فعله ووافقه البعض
 :(221/ 2)توجيه النظر إلى أصول األثر في  الجزائري صالح بن وقال طاهر

رتبه على َخْمَسة َأقَسام َوِهي اْلَأَواِمر والنواهي َواْلَأْخَبار َعمَّا اْحِتيَج ِإَلى َمْعرَفته كبدء "
واإلباحات وأفعال النَِّبي َعَلْيِه الصََّلاة  ،اْلَوْحي واإلسراء َوَما فضل ِبِه َنبيَنا على َساِئر اْلَأْنِبَياء

 ".َوَنوع كل َواِحد من َهِذه اْلَخْمَسة ِإَلى َأْنَواع، لسََّلام ِممَّا اْختصَّ ِبهَوا
 ."اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان"وقد رتبه ابن بلبان على األبواب وسماه 

بعض قدماء البخاري جعل  صحيحصعوبة الترتيب الموجودة في سبق أ، ذكرنا أن و
 .في الترتيب ال في الصحةصحيح مسلم عليه ون فضلالمغاربة ي

َكَما فعل اْلَحاِكم َأُبو عبد  ،«ص ِحيح ْيِهم ا»وبعضهم َشرط أقن يْسَتدرك م ا أهمله الشَّْيَخاِن ِفي  -9
 .«اْلُمْسَتْدرك َعَلى الصَِّحيَحْيِن»اهلل ِفي 
هو  ، وأحد قسمي كتابهالدارقطني انتقد البخاري وهذه االنتقادات حققها العلماء بعد ذلكو

اإللزامات وهي تتبع األحاديث خارج الصحيحين والتي تتوفر فيها شروط البخاري ومسلم ثم 
 .كماييلزمكما إيراد هذه األحاديث في صحيح :يقول

الحاكم أبو عبد اهلل في مستدركه على الصحيحين ذكر األحاديث الصحيحة التي على شرط و
صحيحيهما، كما ذكر األحاديث في  االبخاري ومسلم أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه

الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة اإلسناد وربما 
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أورد فيه ما هو من الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده من األحاديث منبها على ذلك 
ذهبي المستدرك وهو متساهل في التصحيح، فالكتاب فيه أوهام كثيرة، ولقد لخص اإلمام ال

وقد ألفه الذهبي  وله أوهام كثيرة في تلخيصه أيضا، وتعقب أحاديثه وكان كثيرا ما يوافق الحاكم
 هحكمالحاكم في   في كتبه األخرى ثم يوافقرجاالفي بداية طلبه حيث أنه كثيرا ما يضعف 

بع أحاديث محمود الميرة بتت.، وقد قام المحقق دومسلم على شرط البخاريعلى حديثهم بأنه 
منهم كثر استدركوا على الحاكم  الذينن والكتاب التي لم يحكم عليها الذهبي بشيء، والمحدث

 .واأللباني كثيرا ما يتعقب االثنين معا، بن حجراالحافظ 
 ،والضعيف والحسن وبعضهم لم يشترط شرطا وإنما أودعوا في تصانيفهم الصحيح-15
رتبتها إلى رتبة السنن األربعة لتأخر زمن تصنيفها ولم تصل ، ن صحة الحديث وضعفهنيمبي

 .البيهقيالسنن الكبير ألبي بكر والدارقطني، كسنن أبي اْلحسن  ؛ونزول أسانيدها
 .واألوسط الصغير وبعضهم رتب األحاديث على شيوخه كمعجمي الطبراني-11
 .المغازيودالئل النبوة، و ،والعقيدة ومنهم من صنف على موضوعات موسعة كالتفسير،-12

 التوحيد البن منده: مثل، أو اإليمان، السنة مثل من صنف في العقيدة،  باسم التوحيد، أو
والبن أبي  بن أحمد اهلل السنة لعبدو، الشريعة لآلجريواإليمان البن منده، و، والبن خزيمة

 .عاصم وللخالل
؛ كالقراءة خلف اإلمام بحديث شيخ أو بلد أو موضوع أجزاء خاصةأفرد ومنهم من -13

واقتضاء العلم وجزء الحج البن الماجشون ، ثالثتها للبخاري ورفع اليدين وخلق أفعال العباد
منهم من يروي عن فصغيرة الحجم وتختلف باختالف محتواها،  ؛ وتكونالبن عساكر العمل

 ومنهم من يفرده بأحاديث بلد معين شيخ من شيوخه، ومنهم من يروي جزء في موضوع فقهي،
أحاديث من اسمه "ومنهم من يخصها باسم معين من أسماء الرواة كجزء ، مثال "أحاديث واسط"

 ".عطاء
 الحديث، ومن كتب في تأويل مختلفووكتب في الناسخ والمنسوخ وكتب في غريب الحديث، 

 .يبين المبهم ويقيد المهمل
 :(222-226/ 2)توجيه النظر إلى أصول األثر 

هذا وقد جرت عادة أهل الحديث أن يفردوا بالجمع والتأليف بعض األبواب والشيوخ والتراجم "
 :والطرق
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أما األبواب فقد أفرد بعض األئمة بعضها بالتصنيف وذلك كباب رفع اليدين فقد أفرده البخاري 
فقد أفرده  بالتصنيف وكذلك باب القراءة خلف اإلمام وكباب القضاء باليمين مع الشاهد

الدارقطني بالتصنيف وكباب القنوت فقد أفرده ابن مندة بالتصنيف وكباب البسملة فقد أفرده ابن 
 .عبد البر وغيره بذلك وغير ذلك

وأما الشيوخ فقد جمع بعض العلماء حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده فجمع 
 بن عياض وجمع غيرهما غير ذلك اإلسماعيلي حديث األعمش وجمع النسائي حديث الفضيل

وأما التراجم فقد جمعوا ما جاء بترجمة واحدة من الحديث كمالك عن نافع عن ابن عمر 
وكسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ونحو 

 .ذلك
طرقه فقد جمع  وأما الطرق فقد جمعوا طرق بعض األحاديث وذلك كحديث قبض العلم

 ".فقد جمع طرقه بعض المحدثين وغير ذلك وحديث من كذب علي متعمدا ،الطوسي
 :ة مما طبعمثلأ، ومنهم من حدد جزءه بأربعين حديثا فقط-18

 .المطيري مشعل: حققها، هـ  282:ت الطوسي أسلم بن لمحمد األربعون
 .العجمي ناصر بن محمد تحقيق، هـ353: ت النسوي سفيان بن للحسن األربعين وكتاب

 .هـ365: تبكر اآلُجرِّيُّ البغدادي  يألب، كتاب األربعون حديثاو
بن عبد اهلل بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى  ُبَرْيُدكتاب فيه أربعون حديثا من مسند 

 .ـه341: تللدارقطني ، األشعري رضي اهلل عنه
 :هـ121: ت عساكر بابن المعروف اهلل هبة بن الحسن بن علي القاسم وألبي

 شيخا ألربعين حديثا أربعون -بدمشق  موياأُل بالجامع المسموعة العوالي األبدال األربعون -
 الحث في األربعون -الرواة ثقات عن مستخرجة المساواة من حديثا األربعون -بلدة أربعين من

 .وكلها مطبوعة .الجهاد على
ابن عبد الرحمن بن محمد  منصور بيألفهو ؤمنين األربعين في مناقب أمهات الم وأما كتاب

 .وهو غير ابن عساكر المشهور، هـ625:  ت عساكر الدمشقي الشافعي
 :(12-16: ص) "ن البلدانيةواألربع"في كتابه ابن عساكر  لقا

معت منهم، واشتهرت بهم، ونقلت عنهم، واختلفت مقاصدهم ُس" أربعينات"وصنف جماعة منهم 
في تصنيفها، ولم يتفقوا على غرض واحد في تأليفها، بل اختلفوا في جمعها، وترتيبها، وتباينوا 
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من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد، وإثبات الصفات للرب عز : فمنهم - 1. في عدها وتبويبها
ذكر أحاديث األحكام؛ لما فيها من التمييز بين الحالل من قصد : ومنهم - 2 .وجل، والتمجيد

من اقتصر على نقله بالعبادات ويكون سببا الكتساب القرب في : ومنهم - 3. والحرام
من اختار سلوك طريق أصحاب الحقائق في إيراد أحاديث المواعظ : ومنهم - 8. الطاعات
 6. من الطعن عند األئمة موردهمن قصد إخراج ما صح سنده، وسلمك : ومنهم - 1. والرقائق

من أحب تخريج ما : ومنهم - 2. إخراج ما عال عند إسناده: من كان قصده ومراده: ومنهم -
إلى غير ذلك من األنواع التي قصدوها، واألغراض . طال متنه، وظهر له حين يسمعه حسنه

اقتناء الثواب التى سنحت لهم وأرادوها، وكل منهم لم يأل في طلب األجر، ولم يقتصر في 
 ".واألجر، وسمى كل واحد منهم كتابة بكتاب األربعين

 :(14: ص) ثم قال
واألربعين في  -3. يلواألربعين في األبدال العوا -2. األربعين الطوال-1: وقد جمعت أنا"

 ."االجتهاد في إقامة فرض الجهاد
ولهم في جمع الحديث طرق أخرى منها : "(221/ 2)توجيه النظر إلى أصول األثر  -11

وقد جرى ، فيجعل مثال حديث إنما األعمال بالنيات في حرف األلف جمعه على حروف المعجم
على ذلك أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وابن طاهر في أحاديث كتاب الكامل البن 

 .عدي
أسانيده إما مع عدم  وذلك بأن يذكر طرف الحديث ثم يجمع جمعه على األطرافومنها  -16

التقيد بكتب مخصوصة أو مع التقيد بها وذلك مثل ما فعل أبو العباس أحمد بن ثابت العراقي 
في أطراف الكتب الخمسة والمزي في أطراف الكتب الستة وابن حجر في أطراف الكتب 

 ".العشرة
 

أغلبهم يسنده  ، والذين جاءوا من بعدهمبنهاية القرن الخامس الهجري وانتهى عصر اإلسناد
 .التي في عصر اإلسناد فاتصنإلى الم
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 :،خدم كتب الحديثالمصنفات التي ت وأما 
  :كتب الصحابةفمنها 

 :والتصنيف في الصحابة على نوعين
 :وكلها مطبوعة النسائي، الدارقطنيأحمد ابن حنبل، : التصنيف في فضائل الصحابة -3
 :فضائل الصحابة -

: المتوفى)أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أبو عبد اهلل : المؤلف
 (هـ281

 وصي اهلل محمد عباس. د: المحقق
 بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر
 1943 - 1853األولى، : الطبعة

 :فضائل الصحابة -
: المتوفى)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : المؤلف

 (هـ353
 بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر
 1851األولى، : الطبعة

 فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض صلوات اهلل عليهم -
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار : المؤلف

 (هـ341: المتوفى)البغدادي الدارقطني 
 .محمد بن خليفة الرباح: اعتنى به

 .مكتبة الغرباء األثرية، المملكة العربية السعودية :الناشر
 .م1994 -هـ  1819األولى، : الطبعة

 
 :التصنيف في تراجم الصحابة -2

ومن ، فمنهم من أفردها بالتصنيف ومنهم من أضاف إليها تراجم التابعين ومن بعدهم
 :التصنيفات في ذلك ما يلي

 :والتابعين وأصحاب الحديثطبقات األسماء المفردة من الصحابة  -
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 (هـ351: المتوفى)أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي : المؤلف
  .سكينة الشهابي: حققته وقدمت له

 .م1942األولى، : الطبعة، طالس للدراسات والترجمة والنشر: الناشر
 :معرفة الصحابة -

عادل بن : تحقيق، (هـ835: المتوفى)أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني : المؤلف
 -هـ  1819األولى : الطبعة، دار الوطن للنشر، الرياض: الناشر، يوسف العزازي

 (.أجزاء ومجلد فهارس 6) 2: عدد األجزاء: عدد األجزاء، م 1994
 :ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين -

: المتوفى)له الجياني  أبو علي الحسين بن محمد الغساني وكان َيكره أن يقال: المؤلف
 -دار الفضيلة : الناشر، د محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار: المحقق، (هـ894

 .مصر -القاهرة 
في  ابن عبد البرأبو موسى األصبهاني، و: وممن ألف في معرفة الصحابة وتراجمهم

 .ابن األثير في أسد الغابةو، االستيعاب في معرفة األصحاب
 

 :كتب الرواةوكتب الجرح والتعديل  :هاومن
العلل الخفية  -ى كنالو لقاباألو ءسمااألوضبط  - ثقات وضعفاء ومتروكين - الطبقات

 .التي تقدح في صحة الحديث، كوصل مرسل، أو اتصال منقطع أو رفع موقوف، أو غير ذلك
ثم تبعه  هـ،165ت أول من تكلم في الجرح والتعديل وأسماء الرواة هو شعبة بن الحجاج

 .ثم يحي بن معين وأفرده بالتصنيفد القطان ثم أحمد ابن حنبل يحي بن سعي
 .سنة في المسجد النبوي14التاريخ الكبير ألفه وعمره  هكتابألف البخاري ثم  

جمع كالمهما ، هـ بالري222وأبو حاتم الرازي ت  40هـ268الرازيان أبو زرعة ت ثم 
إمام  هووابن أبي حاتم الجرح والتعديل،  هكتابفي  322عبد الرحمن بن أبي حاتم توفي سنة 

 .ه أبي حاتم وخاله أبي زرعةتربى بين إمامين أبي

                                 
تويف أبو زرعة الرازي يف آخر :قال أبو احلسني بن املنادي, وأبو سعيد بن يونس(: "66/  43)يف سري أعالم النبالء ط الرسالة 40

 ".يوم من سنة أربع وستني ومائتني, ومولده كان يف سنة مائتني
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الخطيب  مثلوتفننوا،  رنين الرابع والخامسقفي الكذلك صنفوا في أنواعه األخرى و
حتى قيل إن المصنفين في علوم الحديث بعده ، أنواع علوم الحديثالبغدادي صنف في جميع 

 .عياال على كتبه صاروا
 

 :كتب الحديث مراتب
وتتحدد مرتبة ، ته بينهموشهر ة الكتابمنزلته عند العلماء وتلقيهم له بالقبولونقصد بمرتب

 :الكتاب الحديثي باعتبارين اثنين
 .باعتبار شرط صاحب الكتاب والتزامه لشرطه: أولهما

؛ من شرح له هذا الكتاببما يتعلق خدمة علماء األمة على اختالف تخصصاتهم ل: الثانيو
أو ترجمة لرجاله أو جمع لغريبه أو حل إلشكاالته أو استخراج على أسانيده أو التأليف حول 

 .فضله أو غير ذلك
وكتب الحديث على أربع أو خمس مراتب، والخامسة ال تعد من هذا النوع وإنما ذكرناها 

 :للتنبيه عليها
هي التي تصل إلى حد التواتر واالستفاضة، وهي منحصرة باالستقراء في  :المرتبة األولى

ثالثة كتب دون غيرها؛ صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ مالك، وقد خضعت هذه الكتب 
لدراسات معمقة وتمحيص منذ تأليفها وسلطت عليها األضواء من كل جانب فلم يبق فيها شيء 

 .خفي
وأصحابها معروفون بالعدالة  ،كتب لم تبلغ مبلغ الصحيحين والموطأ :المرتبة الثانية

فتلقاها  ،همفيكتبرطوها تشاالحديث والتزم أصحابها بشروطهم التي  علوموالحفظ والتبحر في 
واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة من شرح لغريبها  ،من بعدهم بالقبولالعلماء 

فهو  النسائي، أما مسند أحمدوالترمذي، وقهها كسنن أبي داود، وفحص عن رجالها واستنباط لف
، وبما أن هذه الكتب السنن الثالثة مرتبةتصل إلى هذه لم لكن العناية به  مثلها من حيث شرطه

حول كل ما يتعلق بها فال تكاد تجد شيئا مما احتوته إال وقد ُبّين أفردت بالشرح والتأليف 
أفرد رجالها بالتأليف فال تجد رجال ليس له ومن ذلك مثال ما ألف حول رجالها؛ فقد ، ووضح
ت )ابن عساكر الدمشقي  وهشيوخ األئمة الستة  أول من عرف أنه ألف كتابا عنو، ترجمة



39 

 

لكنه خصه بشيوخهم دون " ر أسماء شيوخ األئمة النبلالمعجم المشتمل على ذك"سماه ( 121
 .سائر الرواة

فألف كتابه ( 655ت )ثم جاء بعده عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي 
وهو أول من حاول الكالم عن رجال الكتب الستة كلهم وإن فاته عدد " الكمال في أسماء الرجال"

 .كبير منهم
تهذيب الكمال في "كتابه الرائع ( 282ت ) المزيالحافظ يوسف بن عبد الرحمن  ثم ألف

ثم هذبه  ،دعتم، وصار هو المكتاب الجماعيليأضاف إضافات كثيرة أغنت عن و"أسماء الرجال
في تقريب في تهذيب التهذيب، ثم هذب تهذيبه  (412ت )العسقالني  ابن حجرأحمد بن علي 

 .ه حول رجالها أيضاوألف الذهبي وغير، التهذيب
مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما  :المرتبة الثالثة

وبعدهما، وهؤالء الذين صنفوا لم يشترطوا الصحيح بل جمعوا الصحيح والضعيف والمعروف 
مسند أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مصنف ابن أبي : والغريب والشاذ والمنكر مثل

، مسند عبد بن حميد، ه، سنن ابن ماج(دشيخ أحم)، مصنف عبد الرزاق (شيخ البخاري)شيبة
من حيث إما من حيث الشروط وإما  عما سبق سنن سعيد بن منصور، وهذه الكتب نقصت

ولم  ،ذلك االشتهار بينهم، ولم تشتهر فوقهاالتي ب ها العلماء كما اعتنواب يعتني فلم، الخدمة
 .له شرح مطلقابل منها ما لم يعرف ، ما تفردت به كثير تداول يتداول الفقهاء

لم يوجد في الكتب السابقة من األحاديث  كتب قصد مصنفوها جمع ما :المرتبة الرابعة
كأحاديث كثير  ؛ولم يتناقلوه المحدثون أهمله مما،المتناثرة في المجاميع والمسانيد غير المشتهرة

 و عمدا أوسهوا أ صلى اهلل عليه وسلم خلطها الرواة بحديث رسول اهلل ،من الوعاظ والضعفاء
هذه أو أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا، و صلى اهلل عليه وسلم ما نسبت إلى النبيَكِح

 ها؛من مضان معروفة أنها األحاديث الضعيفة وصارتفيها  مرتبة الكتب التي تكثرهي المرتبة 
، وكتب يعقيلللالكبير الضعفاء البن حبان، والكامل البن عدي، والضعفاء : الكتب التالية مثل

 .أبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر والديلمي، ومنهم من تعمد ذلك
ويذكر ،باب من اسمه فالن: مثلومرتبة على حروف المعجم؛ وأغلبها مصنفة على الرجال 

 .ثم يذكر مروياته بالسند ،الراوي المترَجم قيل في ضعف ماالمؤلف 
 .على شيوخه أو غير ذلكأو ، وهناك من رتب كتابه على األبواب ال على الرجال
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يتقوى بمجيئه من طرق  الذي األحاديث الواردة في هذه المرتبة منها الضعيف المحتملو
 .بل منها ما هو موضوع مختلق، ي ال يتقوىشديد الضعف الذ انهمو، أخرى

كثير من الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم  ألسنة هي ما اشتهر على :المرتبة الخامسة
عن  اإلسالمومن ذلك ما وضعه الطاعنون في  ،وليس له أصل في المراتب األربعة السابقة

 .عمد
علماء الحديث ذلك وميزوه عن أحاديث المراتب السابقة، ومنهم من صنف فيها بين  وقد

ومنهم من صنف فيها عن غير علم ونقلها  ،من باب التحذير ككتاب الموضوعات البن الجوزي
 .وهي مرتبة كتب األحاديث الموضوعة المكذوبة، بوضعها لجهله
 

 :فضل اهلل علينا في هذا العصر بطباعة كتب الحديث
في أثناء كالمه عن مسافة القصر في  (251/ 3)المحلى باآلثار لما قال ابن حزم في 

 :السفر
صبيان لم نورد إال رواية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقل، وفي الكتب المتداولة عند "

 ."، فكيف أهل العلم؟ والحمد هلل رب العالمينالمحدثين
 :عقب عليه أحمد شاكر في تعليقه على المحلى بقوله
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 .ونحن في هذا العصر ننعم بهذه الكتب مطبوعة طبعات عدة ومحققة تحقيقا علميا
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 :دراسة نماذج من هذه الكتب: المبحث الثاني

 :لإلمام مالك بن أنسالموطأ : الكتاب األول
 وسنتناول فيه إن شاء اهلل 

 ترجمة اإلمام مالك  .1
 سبب تسمية كتابه بالموطأ .2
 سنة تأليفه .3

 ه        فضل .4

 عناية العلماء به     .5
 منهج مالك فيه .6

 اهمحتو .7

 عدد أحاديثه .8
 مدى صحة كل ما فيه .9

 هبالغاتوصل  .11
 الرواة عن مالك وعددهم .11

 روايات الموطأ    .12
 

 ترجمة اإلمام مالك بن أنس
 (هـ129ت )إمام دار الهجرة  المدني 41اأَلْصَبحيعامر أبي أنس بن مالك بن مالك بن 

                                 
بفتح األلف وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املنقوطة : األصبحي -440: "فقال(: 824/  4)ضبطها السمعاين يف األنساب 41

وأصبح صارت قبيلة, واملشهور هبذه ... بن عوف بن مالكاحلارث بنقطة يف آخرها حاء مهملة, هذه النسبة إىل أصبح وامسه 
 ...".مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامرالنسبة إمام دار اهلجرة أبو عبد اهلل 
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ة وعاش كل حياته بها في مهبط الوحي ومقر التشريع نبويولد مالك بن أنس بالمدينة ال
ولم يخرج من المدينة إال إلى مكة ، رحال العلماء والفقهاءوموطن جمهرة الصحابة ومحط 

 .ومات في المدينة ودفن بالبقيع، للحج
، والحديث النبوي فيها كان يحظى بميزة قلة الوضع ل المدينة على غيرهاائفض بعض هوهذ

 .عكس األمصار البعيدة
وأخذ الحديث عن ابن شهاب الزهري، وشيخه في ، علماء المدينة نعتلقى مالك علومه 

الفقه ربيعة بن عبد الرحمن ـ المعروف بربيعة الرأي ـ وظل يأخذ وينهل من العلم حتى سن 
ما جلست : وقد قال مالك ،السابعة عشرة، وقام بالتدريس بعد أن شهد له شيوخه بالحديث والفقه

 .ني أهل لذلكللفتوى حتى شهد لي سبعون شيًخا أ
وقد أجمع العلماء مالك إمام أهل الحجاز في عصره وإليه ينتهي فقه أهل المدينة ويعتبر 

مالك حجة اهلل على خلقه، وقال عبد الرحمن بن : على أمانته ودينه وورعه، قال الشافعي
 .المدينةال يفتى ومالك في  :ما رأيت أحدا أتم عقال وال أشد تقوى من مالك، وحتى قيل: مهدي

 :الم على الموطأ يحتاج إلى وقفاتوالك
وهناك من قال أنه أول من صنف ، اإلمام مالك هو من أول من صنفهناك من يرى أن 

وهو كالم فيه نظر ألن السنوات متقاربة بين المصنفين وال نستطيع معرفة أول  ،42في الصحيح
تالميذه لكثرتهم وتدقيقهم فيما ذلك من صنف قبل غيره، ولو كان مالك أول من صنف لذكر 

 .، وسيتبين لنا ذلك من خالل منهجهنقلوه عنه
الصحيح ألن الموطأ  الحديث أكثر العلماء ذهبوا إلى أن البخاري هو أول من صنف في

 .على المرسل والمنقطع والبالغاتو ،على الموقوفات والمقطوعات يحتوي
 

 :الموطأ بهذا االسم ةسميت سبب
 :ثالثة أسبابذكر في ذلك 

 .جعفر المنصور طلب من مالك أن يوطأ للناس كتابا فسمي الموطأ اأبأن  -

                                 
 .5ص" الرسالة املستطرفة"انظر 42
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عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها ": قالأنه مالك ذكر أبو الحسن بن فهر رواية عن و-
 ."فسميته الموطأ من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه

لوامع الدرر في في ( هـ1352-1256)محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي  قال
 :(132/ 1) [مختصر خليللشرح وهو ]ستار المختصر أهتك 

د المنقح ولم يسبق مالك إلى هذه التسمية، قيل ألبي صالح لم سمى الممهَّ أومعنى الموط
ن بعض المشايخ قال مالك مالك الموطأ قال شيء صنعه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك وع

ته الموطأ انظر عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسمي
 .محمد الزرقانيشرح الموطإ ل

اسم ال من وضع مالك وال من وضع المنصور بل الناس هم : سئل أبو حاتم الرازي فقال-
هذا ما :ن مع أنه ال يسمى بالجامع،  وقالواجامع سفيا: من وضعوا هذه التسمية،  مثلما سموا

 .95ينظر تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك للسيوطي ص  .وطأه مالك
 
 :كتاب أيضا ينظرو
 
 

 .الطاهر األزهر خَذيري طبع وزارة األوقاف بالكويت. د: لمؤلفه
 :، وقد ورد هذا المعنى في السنة النبويةوالمواطئة الموافقة

ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم }: إن اهلل عز وجل أنزل: عن ابن عباس، قال
: الحشر]{ أولئك هم الفاسقون}و [ 15: النور]{ أولئك هم الظالمون}و [ 88: المائدة]{ الكافرون

أنزلها اهلل في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت : " قال ابن عباس: ، قال[ 19
في الجاهلية، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة، فديته األخرى 

خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، المدينة، وذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .عليه، وهو في الصلح يوطئهمالم، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومئذ لم يظهر، ولم وس



15 

 

المعجم الكبير في لطبراني او 2212رقم ( 49-44/ 8)مسند ط الرسالة في الأحمد رواه 
 .2112رقم  (159/ 6)سلسلة الصحيحة في ال وهو :15232رقم  (352/ 15)

 :تاريخ تأليف الموطأ
مصطفى األعظمي أن الدافع . ويرى د، هـ119سنة  الموطأ مالك ألف يزعم الكوثري أن

 .وأنه ُألف بعد وفاته، وراء ذلك هو محاولة إثبات أن أبا حنيفة رحمه اهلل لم يستفد من الموطأ
 :بعد ذكر عدة شواهد ثم قال األعظمي

في وعلى ضوء ما ذكرت مما سبق فإنني أميل بل أجزم على أن أول إصدار للموطأ كان "
 .هـ وما بعدها185أي  .43"بداية األربعينات

ألن مالك يكون قد ألف الموطأ قبل ، في حياة أبي حنيفةمتداوال وكان الكتاب مشهورًا و
 .واتسن ما يقارب العشرب وفاة أبي حنيفة رحمهما اهلل

 

 :فضل الموطأ
 :قال القاضي عياض رحمه اهلل تعالى

 الموطا من تصانيف مالكبكتب ... إذا ذكرت كتب العلوم فحيهل 
 وأوضحها في الفقه نهجا لسالك... أصح أحاديثا وأثبت حجة 

 على رغم خيشوم الحسود المماحك... عليه مضى اإلجماع في كل أمة 
 ومنه استفد شرع النبي المبارك... فعنه فخذ علم الديانة خالصا 
 1فمن حاد عنه هالك في الهوالك... وشد به كف الضنانة تهتدي 

__________ 
 .123-121، ص1الديباج المذهب ج 1
 
 :(252/ 14)سير أعالم النبالء ط الرسالة قال الذهبي في و
 ( .الموطأ)أجل المصنفات : قد ذكر قول من يقول -أي ابن حزم- ورأيته"

                                 
 (.866/  4)مقدمة حتقيق موطأ مالك , األعظمي43
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منتقى )، و(صحيح ابن السكن)البخاري ومسلم، و ( صحيحا)بل أولى الكتب بالتعظيم : فقال
لقاسم بن أصبغ، ثم بعدها كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، و ( المنتقى)، و (ابن الجارود

 (.مصنف أبي جعفر الطحاوي)لقاسم بن أصبغ، ( المصنف)
؛فإنه ما رآهما، وال أدخال إلى (جامع أبي عيسى)، وال (سنن ابن ماجه)ما ذكر : قلت

 .األندلس إال بعد موته
مسند )، و(مسند أحمد بن حنبل)، و (يبةمسند ابني أبي ش)، و (مسند البزار)و: ثم قال

مسند عبد اهلل )، و(مسند ابن سنجر)الحسن بن سفيان، و( مسند)الطيالسي، و( مسند)، و(إسحاق
مسند ابن أبي )، و(مسند علي بن المديني)، و(مسند يعقوب بن شيبة)المسندي، و( بن محمد

 (.غرزة
صلى اهلل عليه وسلم صرفا، ثم  وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكالم رسول اهلل

مصنف أبي بكر بن أبي )، و(مصنف عبد الرزاق)مثل  الكتب التي فيها كالمه وكالم غيره
، وكتاب محمد بن نصر المروزي، وكتاب ابن المنذر األكبر (مصنف بقي بن مخلد)، و(شيبة

، (ئبموطأ ابن أبي ذ)، و(موطأ مالك بن أنس)، و(مصنف حماد بن سلمة)واألصغر، ثم 
مصنف سعيد )، و(مصنف محمد بن يوسف الفريابي)، و(مصنف وكيع)، و(موطأ ابن وهب)و

 .، وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور(مسائل أحمد بن حنبل)، و(بن منصور
سنن أبي داود )مع ( الصحيحين)أن يذكر تلو ( الموطأ)؛ بل رتبة ما أنصف ابن حزم: قلت
لوقعا في النفوس، ومهابة ( للموطأ)النبوية الصرف، وإن  ، لكنه تأدب، وقدم المسندات(والنسائي

 ."في القلوب ال يوازنها شيء

 



17 

 

ونكتفي بذكر اثنين من المعاصرين من غير ، الذين أثنوا على الموطأ أكثر من أن يحصواو
و بشار عواد معروف الدكتور العراقي ، وهما المباركفوري الهندي شارح الترمذي، المالكية
 :المعروفالمحقق 

 
 :44قال المباركفوري

 
 
 

                                 
 .وما بعدها 66ص , يف مقدمة حتفة األحوذي44
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 :45وقال بشار عواد

 
 

  

                                 
 (.31/  4)مقدمة حتقيقه ملوطأ مالك رواية أيب مصعب الزهري 45
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 :التي اعتنت بالموطأ من غير الشروح المطبوعة بعض الكتب
 مسند الموطأ للجوهري

: المتوفى)المالكي  الَجْوَهِريَُّأُبو الَقاِسِم َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْبِد اهلِل بِن ُمَحمٍَّد الَغاِفِقيُّ، : المؤلف
 (هـ341

 لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي ُبو سريح: تحقيق
 دار الغرب اإلسالمي، بيروت: الناشر
 م 1992األولى، : الطبعة

 أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزيادتهم ونقصانهم
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار : المؤلف

 (هـ341: المتوفى) الدارقطنيالبغدادي 
 أبو الوليد هشام بن علي: المحقق
 اإلمارات/ الشارقة  -مكتبة أهل الحديث : الناشر

 مشكالت موطأ مالك بن أنس
 (هـ121: المتوفى) البطليوسيأبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد : المؤلف
 طه بن علي بو سريح التونسي: المحقق
 بيروت/ لبنان  -دار ابن حزم : الناشر
 م2555 -هـ 1825األولى، : الطبعة

 وصل بالغات الموطأ
: المتوفى) ابن الصالحعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف ب: المؤلف

 (هـ683
 غدةعبد الفتاح أبو : تحقيق
 حلب -المطبوعات اإلسالمية : الناشر

 إسعاف المبطأ برجال الموطأ
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 (هـ911: المتوفى) السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين : المؤلف
 مصر -المكتبة التجارية الكبرى : الناشر

 (العبادات)التنكيت على الموطأ 
 العتيبيأبو محمد عبد اهلل بن مانع بن غالب الغبيوي الروقي : المؤلف
 جمهورية مصر العربية -الدار العالمية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية : الناشر
 م 2511 -هـ  1832األولى، : الطبعة

 :بعض ما طبع مما ألف حول الموطأ
 :كشف المغطا في فضل الموطا -

: المتوفى)ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر : المؤلف
 (هـ121

 .بيروت -دار الفكر : الناشر، محب الدين أبي سعيد عمر العمروي: المحقق
 :إسعاف المبطأ برجال الموطأ -

 (هـ911: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : المؤلف
 .مصر -المكتبة التجارية الكبرى : الناشر

 
 

 :منهج مالك في الموطأ
صلى اهلل عليه -فيه كم من األحاديث الصحيحة المسندة بإسناد عال وليس بينه وبين النبي

أو ، عن ابن عمر نافعك التابعين عن الصحابة يروي عن فهوإال رجالن في الغالب  -وسلم
، وفيه أيضا المعضل والمرسل والبالغات والموقوف والمقطوع، ويعتبر عن أنس الزهري

 .ه واستنباطاتهاه وآراؤفتاوفيه أيضا حجة وينص عليه بالمجمع عندنا، وإجماع أهل المدينة 
 :ويحتوي الموطأ على ما يلي

 -1الموقوفات  -8البالغات  -3األحاديث المنقطعة  -2األحاديث المسندة  -1
 .فتاوى مالك -2وعمل أهل المدينة اإلجماع  -6المقطوعات 
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 :محتوى الموطأ برواية الليثي
  :الليثي أوله في رواية

 .ِكَتاُب ُوُقوِت الصََّلاِة
 .وبدأه بإسناد حديث أبي مسعود األنصاري في صالة جبريل بالنبي صلى اهلل عليه وسلم

 .ِكَتاُب َأْسَماِء النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: وآخره
وأنا الماحي، أنا محمد، وأنا أحمد، : لي خمسة أسماء: "وأورد فيه حديثا واحدا مرسال وهو

 ".الذي يمحو اهلل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب
 

 :برواية الليثي الموطأمحتوى من نماذج 
وفيه يبدأ مالك ، ولنذكر محتوى أحد أبواب الموطأ كامال لنعرف كيف رتب مالك أحاديثه

 :وهذا غالب صنيعه في األبواب، بالغاالباب بحديث مسند ثم يسند آثارا موقوفة ثم يذكر 
  (:11-15/  1)عبد الباقي  حقيقموطأ مالك ت

 :ب اُب م ْن أقْدر ك  ر ْكع ًة ِمن  الصََّلاة"
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي  - 11

 «الصالة فقد أدرك الصالةمن أدرك ركعة من »: هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
إذا فاتتك »: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب كان يقول - 16

 «الركعة فقد فاتتك السجدة
من »: وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد اهلل بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقوالن - 12

 «أدرك الركعة فقد أدرك السجدة
من أدرك الركعة فقد »: عن مالك؛ أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقولوحدثني يحيى،  - 14

 «أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير
 :باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل

دلوك الشمس »: حدثني يحيى، عن مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول - 19
 «ميلها
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دلوك »: ين قال أخبرني مخبر أن عبد اهلل بن عباس كان يقولعن داود بن الحص - 25
 «الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته

 :"باب جامع الوقوت
 

 .وأحيانا يسند قول أحد التابعين ثم يذكر قوله ويدلل عليه بحديث نبوي غير مسند
 :ومن كتاب الجمعة

 ( :151/  1)موطأ مالك ت عبد الباقي 
 :باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة"

من أدرك من صالة الجمعة »: حدثني يحيى، عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول - 11
 .وهي السنة: ، قال ابن شهاب« ركعة فليصل إليها أخرى

وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال مالك
في الذي يصيبه زحام يوم »: قال مالك« صالة ركعة فقد أدرك الصالةمن أدرك من ال»: قال

الجمعة، فيركع وال يقدر على أن يسجد حتى يقوم اإلمام، أو يفرغ اإلمام من صالته، أنه إن 
وإن لم يقدر على أن يسجد حتى . قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع، فليسجد إذا قام الناس

 ".«ب إلي أن يبتدئ صالته ظهرا أربعايفرغ اإلمام من صالته، فإنه أح
 

وأحيانا ال يذكر في الباب كله إال فتوى له أو لغيره من العلماء؛ مثل ما جاء مباشرة بعد 
 :ذلك

 ( :156/  1)موطأ مالك ت عبد الباقي 
 :باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة"

حتى فرغ  من رعف يوم الجمعة، واإلمام يخطب، فخرج فلم يرجع،»: قال مالك - 12
في الذي يركع ركعة مع اإلمام يوم الجمعة ثم »: قال مالك« اإلمام من صالته، فإنه يصلي أربعا

قال « يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى اإلمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم
وم ليس على من رعف، أو أصابه أمر ال بد له من الخروج، أن يستأذن اإلمام ي»: مالك

 «الجمعة، إذا أراد أن يخرج
 ":باب ما جاء في السعي يوم الجمعة
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 :عدد أحاديث الموطأ
 (:289-284ص )قال محمد أبو زهو في الحديث والمحدثون 

أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع : اختلف العلماء في عدد أحاديثه، فابن الهباب يقول"
يعرضها على الكتاب والسنة، ويختبرها باآلثار، منها في الموطأ عشرة آالف حديث، ثم لم يزل 

 .حتى رجعت إلى خمسمائة
جملة ما في الموطأ من اآلثار عن النبي صلى اهلل عليه وسلم : وأبو بكر األبهري يقول

( 655)المسند منها ستمائة ، حديثا (1225)وعن الصحابة، والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون 
 حديثا، والموقوف ستمائة وثالثة عشر (222)عشرون حديث، والمرسل مائتان واثنان و

 .(241) ، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون(613)
 

أحصيت ما في الموطأ لمالك، وما في حديث سفيان بن عيينة، فوجدت : وابن حزم يقول
ضعيفة  وفيها أحاديث ...  ونيفافي كل منهما من المسند خمسمائة حديث ونيفا، وثالثمائة مرسال

 .هـا. وهَّاها جمهور العلماء
 .في كتاب مراتب الديانة ذلك لاابن حزم ق

وهذا الخالف بينهم إنما هو راجع الختالف آخر في روايات الموطأ، فالعادون لحديثه، إنما 
 ".قال كل منهم على حسب الرواية، التي وقعت له

 .وقول ابن الهباب فيه نظر كما سيأتي
 :16ص ، م1962ط القاهرة ، "التعريف بكتاب الموطأ"في وقال علي عبد اللطيف 

 
 ."حديثا 488" احتوت على (1861/  1)آخرها موطأ مالك وطبعة األعظمي ل

رواية بين حديث وأثر دون احتساب  1554على احتوت رواية محمد بن الحسن الشيباني و
 .محمد بن الحسنتعقيبات 
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 :عددًا من الموطآتوقد جمع قال الغافقي و
في مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثًا، وهو الذي انتهى "

 ."إلينا من مسند موطأ مالك
 .رواية بين حديث وأثر 411مسند الموطأ للجوهري وفي المطبوع من 

رواية بما فيها من أحاديث وآثار  3569فاشتملت على  رواية أبي مصعب الزهريوأما 
 .وفتاوى مالك ينةوعمل أهل المد

= التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم "وقال ابن عبد البر في 
 :(122 ص) "تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

في  لى اهلل عليه وسلمص ما شرط في أوله من ذكر ما للنبيعلى " التقصي"كمل كتاب "
 .يحيى بن يحيى األندلسي عن مالك رضي اهلل عنه من رواية" الموطأ"

 ."حديثا 413وجميع أحاديثه ثمانمائة حديث وثالثة وخمسون 
في الصفحة " يسم"أهمل سهًوا ترقيم أحاديث : "ثم قال حديثا 462ووصل ترقيم محققه إلى 

(69)". 
ذكرت  ثاحدي 11وعددها  ُسَمّي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارثيقصد أحاديث 

 .(348 ص)ابتداء من 
أو بعضها، فاهلل  ديثاحولم يشر المحقق هناك إلى سهو ابن عبد البر عن ترقيم هذه األ

 .أعلم
من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، مسندة ومرسلة " الموطأ"في  ويقصد بهذا كل ما ورد 

 .(2 ص) ، كما نص على ذلك في المقدمةومتصلة ومنقطعة
 :(222: ص)الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين  في أحمد محرم الشيخ ناجي قال

هذا وقد ذكر ابن عبد البر أن عدة أحاديث الموطأ من رواية يحيى بن يحيى ثمانمائة "
فوجدت عدد األحاديث . وقد راجعت أنا النسخة المحققة، حديث وثالثة وخمسون حديثا
 .ئة وأربعة عشر عدا الموقوف واآلراء الفقهيةالموصولة والمرسلة ألفا وثمانما
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وقد ذكر فضيلة األستاذ الدكتور أبو شهبة أنه راجع عد ابن عبد البر فوجده دقيقا جدا، وقد 
إن ما في موطأ اإلمام محمد بن الحسن من األحاديث المرفوعة واآلثار الموقوفة على : قالوا

منها عن ، لف حديث ومائة وثمانية حديثاومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة أ، الصحابة
ومن غير طريقه مائة وخمسة وسبعون حديثا، منها عن أبي ، ألف حديث وخمسة أحاديث: مالك

وهذا يدل على ، ومن طريق أبي يوسف أربعة والباقي عن غيرهما، حنيفة ثالثة عشرة حديثا
 ."أنه زاد في الموطأ ما ليس في رواية مالك قطعا

 

 :الموطأ صحيح هل كل ما في-
 :أحاديث، وهي 4ثمانية : مالك، عن الثقة عندهمارواه 

 (182/ 1)موطأ مالك ت عبد الباقي  -1
مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد اهلل بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد اهلل بن 

كانت  األسود الخوالني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم، أن ميمونة
 .«تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار»

 (225/ 1)موطأ مالك ت عبد الباقي  -2
مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، أن رسول اهلل صلى اهلل 

وفيما سقي بالنضح نصف . فيما سقت السماء والعيون، والبعل، العشر»: عليه وسلم قال
 .«العشر
 (331/ 1)ك ت عبد الباقي موطأ مال -3

 .مالك عن الثقة عنده، أن عبد اهلل بن عمر أهل من إيلياء
 (125/ 2)موطأ مالك ت عبد الباقي  -8

أن يورث »أبى عمر بن الخطاب : مالك، عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول
مل من أرض وإن جاءت امرأة حا»: قال مالك« أحدا من األعاجم إال أحدا ولد في العرب

العدو، فوضعته في أرض العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات ميراثها في كتاب 
األمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي ال اختالف فيها، والذي أدركت عليه »: قال مالك« اهلل

جب أحدا عن أهل العلم ببلدنا، أنه ال يرث المسلم الكافر بقرابة، وال والء، وال رحم، وال يح
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وكذلك كل من ال يرث إذا لم يكن دونه وارث، فإنه ال يحجب أحدا عن »: قال مالك« ميراثه
 .«ميراثه
 (659/ 2)موطأ مالك ت عبد الباقي  -1

مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهلل صلى اهلل 
وذلك فيما نرى، واهلل أعلم، أن يشتري الرجل »: قال مالك« نهى عن بيع العربان»: عليه وسلم

العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو 
أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي  درهما،

من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء [ 615:ص]أعطيتك هو 
واألمر عندنا أنه ال بأس بأن يبتاع العبد »: قال مالك« الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء

صيح، باألعبد من الحبشة أو من جنس من األجناس، ليسوا مثله في الفصاحة، وال في التاجر الف
التجارة، والنفاذ والمعرفة ال بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين، أو باألعبد إلى أجل معلوم، 
إذا اختلف فبان اختالفه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فال يأخذ منه اثنين بواحد إلى 

وال بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه »: قال مالك« وإن اختلفت أجناسهم. جلأ
ال ينبغي أن يستثنى جنين في »: قال مالك« إذا انتقدت ثمنه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه

بطن أمه، إذا بيعت ألن ذلك غرر ال يدرى أذكر هو أم أنثى؟ أحسن أم قبيح؟ أو ناقص أو تام؟ 
في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار »: قال مالك« أو حي أو ميت؟ وذلك يضع من ثمنها

إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو 
لبائع أن يقيله في ال بأس بذلك، وإن ندم المبتاع، فسأل ا»: قال مالك« عنه المائة دينار التي له

ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من األجل الذي اشترى [ 611:ص]الجارية أو العبد
إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك ال ينبغي، وإنما كره ذلك ألن البائع كأنه باع منه مائة دينار له 

عد من السنة، فدخل في ذلك إلى سنة، قبل أن تحل بجارية، وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أب
في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى »: قال مالك« بيع الذهب بالذهب إلى أجل

أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به، إلى أبعد من ذلك األجل الذي باعها إليه، 
ة إلى أجل، ثم يبتاعها إلى إن ذلك ال يصلح، وتفسير ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجاري

أجل أبعد منه يبيعها بثالثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، أو إلى نصف 
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سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثالثين دينارا إلى شهر بستين دينارا 
 .«إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا ال ينبغي

 (488/ 2)الباقي  موطأ مالك ت عبد -6
مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد اهلل بن األشج، عن عبد الرحمن بن الحباب 

نهى أن يشرب التمر »األنصاري، عن أبي قتادة األنصاري، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
م وهو األمر الذي لم يزل عليه أهل العل: قال مالك« والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا

 .ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه
 (963/ 2)موطأ مالك ت عبد الباقي  -2

مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد اهلل بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد 
 االستئذان»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الخدري، عن أبي موسى األشعري أنه قال

 .«ثالث، فإن أذن لك فادخل وإال فارجع
 (924/ 2)موطأ مالك ت عبد الباقي  -4

مالك، عن الثقة عنده، عن يعقوب بن عبد اهلل بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن 
من نزل منزال، »: أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 .«امات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحلفليقل أعوذ بكلمات اهلل الت
 :حديثان فقط هما عن عبد الكريم بن أبي المخارقما رواه 

 23رقم  (126/ 1)موطأ مالك ت عبد الباقي  -1
مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، عن سعيد بن جبير، أن عبد اهلل بن عباس 

فذهب الخادم  -وهو يومئذ قد ذهب بصره  -ما صنع الناس انظر : رقد ثم استيقظ، فقال لخادمه
 .«فأوتر ثم صلى الصبح»قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد اهلل بن عباس : ثم رجع، فقال

 86 رقم (114/ 1)موطأ مالك ت عبد الباقي  -2
 من كالم النبوة إذا لم تستحي»: مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، أنه قال

فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على األخرى في الصالة، يضع اليمنى على اليسرى 
 «وتعجيل الفطر واالستيناء بالسحور

 .إال أربعة أحاديث كل ما لم يتصل سنده فيهوصل أحاديث الموطأ وابن عبد البر تتبع 
 (:282ص )قال السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
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: قال. عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع، والمعضل صنف ابن"
وجميع ما فيه من قوله بلغني، ومن قوله، عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا، كلها 

 :مسندة من غير طريق مالك، إال أربعة ال تعرف
 .«إني ال أنسى ولكن أنسى ألسن»: أحدها

 .(155/ 1)موطأ مالك ت عبد الباقي « إني ألنسى أو أنسى ألسن»:بلفظموطأ ورد في ال
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، أو ما شاء اهلل تعالى »: والثاني

 .«من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته
وقد وضعت  -صلى اهلل عليه وسلم  -آخر ما أوصاني به رسول اهلل »: قول معاذ: والثالث

 .«أحسن خلقك للناس: في الغرز أن قال رجلي
 .«إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة»: والرابع

/  1)ألبي إسحاق األبناسي قال صالح فتحي هلل محقق الشذا الفياح من علوم ابن الصالح 
43-48): 

كالهما " 166-2/165" "االستذكار"و" 341-322/ 28"لم أجد هذا القول في التمهيد "
البن عبد البر رحمه اهلل تعالى عقب األثر المذكور بهذا النص لكن ذكر ابن عبد البر في التمهيد 

أما هذا الحديث بهذا اللفظ فال أعلمه يرو عن النبي " 321/ 28"األثر الثاني اآلتي هنا ثم قال 
م وهو صلي اهلل عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا وال مقطوعا من غير هذا الوجه واهلل أعل

 .أحد األحاديث األربعة في الموطأ التي ال توجد في غيره مسندة وال مرسلة واهلل أعلم
وهو مع هذا منقطع جدا وال يوجد مسندا عن " 28/355"وذكر األثر الثالث هنا ثم قال 

 .النبي صلي اهلل عليه وسلم من حديث معاذ وال غيره بهذا اللفظ واهلل أعلم
ال أعلم هذا الحديث يروي مسندا من وجه الوجوه " 28/323"ل وذكر األثر الرابع ثم قا

وال أعرفه في غير الموطأ مرسال وال مسندا وهذا أحد األحاديث التي انفرد بها مالك ولكنها 
 .رغائب وفضائل وليست أحكاما وال بني عليها في كتاب وال في موطئه حكما

الوجوه في غير الموطأ إال ما ذكره هذا حديث ال أعرفه بوجه من : "وقال عقب األثر األول
 .الشافعي في كتاب االستسقاء

ال : "ثم قال" 644" "15/381"ثم ذكر األثر الرابع هنا في ليلة القدر من كتاب االستذكار 
أعلم هذا الحديث يروى مسندا وال مرسال من وجه الوجوه إال ما في الموطأ وهو أحد األربعة 
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 .الموطأاألحاديث التي ال توجد في غير 
 ".إني ألنسى أو أنسى: "أحدها

 ".إذا نشأت بحرية: "والثاني
 ".حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل: "والثالث

 .والرابع هذا
 ".اهـ واهلل أعلم"وليس منها حديث منكر وال ما يدفعه أصل 

التقصي لما في الموطأ من حديث "المسمى  "تجريد التمهيد"وابن عبد البر ذكر ذلك في 
 :(891 ص) قال" صلى اهلل عليه وسلم النبي
 باب بالغات مالك ومرسالته"

مما بلغه عن الرجال الثقات ومما أرسله عن نفسه في موطئه ورفعه إلى النبي صلى اهلل 
" التمهيد"وذلك إحدى وستون حديًثا، قد ذكرتها والحمد هلل كلها مسندة متصلة في ، عليه وسلم

 ."حاشا أربعة أحاديث
، 462 إلى رقم 451حديثا من رقم  62األحاديث وتكلم عن وصلها وعددها ثم ذكر هذه 

 .(121 إلى ص – 891من ص )
 .488واألحاديث األربعة مذكورة ضمنها ابتداء من رقم 

 :(113-112 ص)قال 
 :مالك، أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول - 488

قبله أو ما شاء اهلل من ذلك، رأى أعمار الناس  -صلى اهلل عليه وسلم  -إن رسول اهلل 
فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه 

 .اهلل ليلة القدر خير من ألف شهر
ال يوجد مسندا وال مرسال فيما علمت إال من وهذا أحد األحاديث التي انفرد بها مالك 

 .عة التي ال توجد مسندة وال مرسلة من إرسال تابعي ثقة، وهو أحد األحاديث األرب"الموطأ"
 :والثاني
إني ألنسى أو أنسى : "قال -صلى اهلل عليه وسلم  -مالك، أنه بلغه أن رسول اهلل  - 481

 ".ألسن
وال يحفظ بهذا اللفظ مسندا وال مرسال من غير رواية " الموطأ"وهذا أيضا ال يوجد في غير 
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 .أعلم مالك هذه المنقطعة، واهلل
إنما أنا : "والذي يصح في هذا المعنى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من حديث ابن مسعود

  .(1211) ؛ ومسلم(851) أخرجه البخاري (1). "بشر أنسى كما تنسون
 :والثالث

إذا نشأت : "كان يقول -صلى اهلل عليه وسلم  -مالك، أنه بلغه أن رسول اهلل  - 486
 ".عين غديقةبحرية ثم تشاءمت فتلك 

، وال وهذا أيضا ال يحفظ عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من وجه يصح من جهة اإلسناد
إال ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى " الموطأ"يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ في غير 

 ".إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها: "ولفظه -وإبراهيم متروك الحديث-
 .م يسنده أيضا، وهو منقطع عنده مع ضعفهول

فهي مسندة متصلة من غير  األحاديث األربعةحديث معاذ؛ وقد تقدم، وما عدا هذه : والرابع
 .والحمد هلل" التمهيد"رواية مالك في كتاب 

 :عن حديث معاذ (158 ص) وقال
عليه وسلم آخر ما أوصاني به رسول اهلل صلى اهلل : مالك، أن معاذ بن جبل قال - 424

 ".أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل: "حين وضعت في رجلي في الغرز أن قال
هكذا روى يحيى هذا الحديث، وتابعه ابن القاسم والقعنبي، ورواه ابن بكير عن مالك عن 

منقطع جدا، وال يوجد مسندا عن النبي صلى اهلل يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل، وهو مع هذا 
 .واهلل أعلم، ولكن معناه صحيح مسند معاذ وال غيره بهذا اللفظ عليه وسلم من حديث

 
 

 (:284: ص)وقال محمد محمد أبو زهو في الحديث والمحدثون 
وقد تناول العلماء تلك األحاديث األربعة بالبحث والتمحيص، وحكموا بوصلها، فأفردها "

مرزوق المعروف بالخطيب ، وكذلك الحافظ ابن وحكم بوصلهاالحافظ ابن الصالح في تأليفه 
 ".أفرد جزءا في أسانيدها، وكذلك ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد

 (:123-122/  1)موطأ مالك ت األعظمي 
 دليل ألفاظ من - في إضاءة الحالك -الشنقيطي اهلل حبيب بن أي محمد- قال الشنقيطي
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نتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك األربعة قال الخطيب الحافظ في كتابه جنى الج: -السالك
توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي : التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه

عمر بن عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذ االنفراد ال يقتضي عدم الصحة، ال 
ثم بّين أن الحافظ . هذه األربعة األحاديث وقد أفردت قديمًا جزءًا في إسناد. سيما من مثل مالك

 .«ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له
برهان الدين األبناسي الشافعي وذكر أسانيدها في الكالم عليها ووصِلها  أيضا توسع ممنو

 (.46-1/43): في أربع صفحات "الشذا الفياح من علوم ابن الصالح"في ( هـ452: المتوفى)
 :بعنوان ابن الصالح جزءبطبع  عبد الفتاح أبو غدةوقد قام 

 وصل بالغات الموطأ
: المتوفى)عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح : المؤلف

 (هـ683
 عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق
 .حلب -المطبوعات اإلسالمية : الناشر

 
بل يجب ، صحيحة، وكونها وصلت ال يعني أنها صحيحة تصلليس كل األحاديث التي ُوو

 .النظر في أسانيدها التي ُوصلت بها
 :(11: ص)وصل بالغات الموطأ في ابن الصالح قال 

 :ما أنا ذاكره، وهو: في ذلك كله والقول الفصل عندي"
ورد أن هذه األحاديث األربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأ، إال في الموطأ، وال 

 .ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطأ
 .من وجه ال يثبت؛ إذا أنشأت بحرية: إال حديث

 :والثالثة األخر
 .، ورد بعض معناه من وجه غير صحيحواحد، وهو حديث ليلة القدر

واثنان منهما، ورد بعض معناهما من وجه جيد أحدهما صحيح وهو حديث النسيان، 
 ."حديث وصية معاذ رضي اهلل عنهواآلخر حسن وهو 

 :بأسطر قبل ذلك (11: ص)وقد قال 
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آِخُر َما َأْوَصاِني : َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل، َوَقْد ُرِوَي ِمْن ُوُجوٍه: -أي ابن عبد البر- قال"
 .«ِر اللَِّهِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكال َيَزاُل »: َأْن َقاَل، ِبِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

وكأنه أراد بهذا توهين ما في الموطأ في حديث معاذ، من أنه آخر ما أوصاه به رسول اهلل 
 .صلى اهلل عليه وسلم

فتحصل من هذا حكمه بأن حديث ليلة القدر، وحديث إذا أنشأت بحرية ال يصحان أصال، ال 
الحديثين اآلخرين ال يصحان باللفظ الوارد في الموطأ، بلفظهما المذكور، وال بمعناهما، وأن 

ويصح من معناهما القدر الذي جاء في غيرهما، وهو أصل نسيانه صلى اهلل عليه وسلم، وأصل 
 ".توصية معاذ بحسن الخلق

 
 :(1: ص)وصل بالغات الموطأ ابن الصالح قال عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة و
األحاديث األربعة صحيحة، لم يكن الموطأ في درجة البخاري ولو فرضنا جدليا أن تلك "
أن تلك األحاديث إنما ورد ما يصحح معناها فقط، ولفظها غير وارد إطالقا، وأحاديث : ألمور

 .البخاري صحيحة بلفظها ومعناها
أن البخاري صحيح في ذاته ال يحتاج إلى من يصل بعض أحاديثه، بخالف الموطأ فإنه 

يصل منقطعاته ومرسالته وبالغاته، بحيث ال نطمئن إلى شيء منها حتى نقف محتاج إلى من 
على أسانيدها في التمهيد أو غيره أن الموطأ فيه أحاديث مسندة لم تبلغ درجة الصحة، ولم 

 ."يخرجها البخاري، فكيف يكون الموطأ في درجته؟
 

 :الرواة عن مالك
 .يربفالرواة عن مالك عددهم كليس كل الرواة عن مالك من رواة الموطأ، 

أبو الحسن في ذلك وقد ُألفت في الرواة عن اإلمام مالك رحمه اللَّه كتب كثيرة، فقد ألف 
، وأبو إسحاق بن شعبان والخطيب البغداديالدارقطني، وإسماعيل بن الضراب المصري، 

وأبو نعيم القرطبي، وأبو الحسن بن أبي عمر البلخي، وأبو عبد اهلل بن حارث القروي، 
الطبقات : "األصبهاني، وأبو عبد اللَّه محمد بن ُمَفرٍِّج، وعبد اللَّه بن أبي دليم، له كتاب بعنوان

 ."األمصار من أهل وأتباعهمفي من روى عن مالك 
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 :"وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك ترتيب المدارك"في  يقول القاضي عياض
 ".في كتابنا هذا وقد نقلنا عنه كثيرا"

: في ترتيب المدارك( هـ188: المتوفى)اليحصبي القاضي عياض وبلغ عدد الرواة عند 
 .راو عن مالك 1355

 :(13/ 1)ترتيب المدارك وتقريب المسالك قال في 
ولم أقصد في هذه الورقات الستيعاب كل من ذكرت له عنه رواية أو مجالسة أو سؤال إذ "

 أزيد من ألف وثالثمائة راوانطوى على  جمهرة رواة مالكقد أودعنا ذلك كتابًا آخر في 
ككتاب أبي الحسن الدارقطني  :تقصيتها من الكتب المؤلفة في ذلك إذ ألفت في ذلك كتبًا عدة

الضراب المصري، وأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي، وأبي  إسماعيلالحافظ، وكتاب 
بن شعبان القرطبي، وأبي الحسن بن أبي عمر البلخي، وأبي عبد اهلل بن حارث القروي،  إسحاق

 ."وأبي نعيم األصبهاني، ومنهم من بلغ األلف ومنهم من قصر دونها
 :(125/ 2) وقال في

كنا قديمًا جمعنا الرواة عن مالك على حروف المعجم، على ما أشرنا إليه أول الكتاب، "
، وذكرنا في كتابنا هذا منهم في الطبقات األلف اسم وثالثمائة اسمفاجتمع لنا منه نيف على 

نا عليه هذا الكتاب، وأردنا أن نذكر في هذا الباب يالثالثة الفقهاء منهم، إذ هو الغرض الذي بن
ذة من مشاهير من روى عن مالك من شيوخه وأقرانه، وكبراء اآلخذين عنه، ومشاهير من نب

 ."سائر الناس ليتبين عظيم منزلته في وقته، واقتداء الجماهير به ومعرفتهم حقه
 :(221/ 2) وقال في

قد ذكر ما في هذه الحروف من التراجم التي قبلها من أسماء الرواة عن مالك للفقه واألثر "
وتركنا كثيرًا ممن لم  ألف اسمقبله وبعده ومعه، ومشاهير الرواة نيفًا على  والمشايخمن األكابر 

يشتهر بذلك أو من جهل ولم يعرف من هو أو لم يذكر له عنه رواية إال حكاية حالة أو وصف 
كتابنا قصة، أو ذكر في رواية ولم تصح روايته عنه عند أهل المعرفة باألثر والحظنا ذلك من 

 ".الذين قدمنا ذكرهم لجمهرة رواتهالجامع  اآلخر
 :وكتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض طبع وحققه مجموعة من الباحثين؛ وهم
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القادر الصحراوي، عبد : 8، 3، 2ء اجزاألو، م1961ابن تاويت الطنجي، : 1جزء ال
سعيد أحمد أعراب : 4، 2، 6ء اجزاألو، محمد بن شريفة: 1جزء الو، م1925 - 1966
 .المحمدية، المغرب -ونشرته مطبعة فضالة ، م1941-1943
 

 .راو1855 إلى عدد الرواة عن مالك الذهبي وأوصل
وقد بلغ عدد الرواة عن مالك ما : "(128/ 1)موطأ تحقيقه للمقدمة في األعظمي وقال 

 ".شخص ألفًا وأربعمائةيقارب 
الرواة عن " بعنوانهو و - وأكثر الكتب المتقدمة لم تصلنا، إال أن كتاب الخطيب البغدادي

القرشي المعروف علي  اختصره رشيد الدين يحيى بن -46"مالك بن أنس وذكر حديث لكل منهم
 .الممالك بمناقب اإلمام مالكتزيين ، والسيوطي في بالرشيد العطار

وقال . 47"أم أبيها: اسمها، بنت اإلمام مالك -: "، قال968عند السيوطي برقم آخر الرواة و
 ".هذا ما أورده الخطيب في كتابه: "عقبها

راويا؛ أي أنه  1124ثم استدرك السيوطي على الخطيب جملة من الرواة؛ أوصلهم إلى 
 .1124إلى  961من : راويا 68استدرك عليه 

 .48أبو البختري، وهب بن وهب -وآخرهم عنده 
 :مالحظة

ملخصا من الكتاب الذي ألفه الحافظ أبو : "قال السيوطي في بداية تلخيصه لكتاب الخطيب
 .49"ألف رجل إال سبعةوعددهم ، بكر الخطيب البغدادي في ذلك

فلعل بقية األسماء  راويا فقط، 968 -كما سبق  –إال أن الموجود في طبعة تزيين الممالك 
 .راويا 29سقطوا سهوا من الناسخ أو الطابع، وعددهم 

فإذا أضفنا هذا العدد إلى ما استدركه على الخطيب يكون مجموع ما ذكره السيوطي هو 
                                 

أنه ((: فهرسته))وذكر ابن خري يف , وهو يف تسعة أجزاء(: "83: ص)طي قال حمقق تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك للسيو 46
ومصورة منها يف اجلامعة , أكرم العمري أن منه خمطوطة يف مكتبة أمحد الثالث بتركيا. قال د, مبوب على حروف املعجم

 (".4242)اإلسالمية بالسعودية رقم 
 .(11: ص) 47
 (.12: ص)تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك للسيوطي  48
 (.83: ص)تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك للسيوطي  49
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 .راويا 1112
 

 .(128/ 1)كله في مقدمته  كتاب العطار األعظمي وقد نقل
وهو باحث بمركز خدمة السنة بالجامعة ، حققه أيضا سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفيو

 -هـ  1814األولى : الطبعة، مكتبة الغرباء األثرية: ونشرته، اإلسالمية بالمدينة النبوية
 .م1992

 :باب األلف: وبدايته
 .أحمد بن إسماعيل بن نبيه، أبو حذافة السهمي - 1

 :الرواة من النساء: وآخره
 .912: طبعة سالم بن أحمد برقم وهي في. ابنة مالك بن أنس بن مالك - 984

 :وفي آخر كتاب العطار استدراك له على الخطيب بعنوان
 القرشي علي بن يحيى واستدركهما أغفله الخطيب في الرواة م

 . وتنتهي نسخته هنا في طبعة األعظمي حفص بن عبد السالم - 962: وآخره
ما استدركه  الطبعةكملت هذه أقد و، 926: في طبعة سالم بن أحمد برقمحفص هذا و

 .راو 995: إلى رقم فوصل عددهمالعطار 
 :مستدركا آخر سماه( 228ص )وأورد سالم بن أحمد 

 األسماء التي سقطت من األصل ونبه العلماء أنها عند الخطيب
منسوبا للخطيب في تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك في  وأكثرها مما ذكره السيوطي

 .1531: رقموأوصلها إلى ، رواة مالك
 

 :مستدركا في آخر الكتاب سماه عطارالكتاب  محقق سالم بن أحمدثم أورد 
 المستدرك على الخطيب والعطار

 .راو 1146وأوصل عدد الرواة إلى  ؛وذكر فيه ما فات الخطيب والعطار معا
 .وأكثر االستدراك من ترتيب المدارك للقاضي عياض
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 :(315/ 1)موطأ لل حقيقهتفي مقدمة األعظمي من هنا يظهر أن قول 
، وقد يكون بعضهم عاش معه الذين درسوا عليهرزق بأكثر من ثالثمائة وألف شخص "

 .أياما معدودات، بينما هناك مئات من الذين عاشوا معه سنين
وتمتد مساكن طالبه من أفغانستان إلى البرتغال، ومن تركيا إلى اليمن، والبحر األبيض 

 ."والذين درسوا كتابه الموطأ ورووه عنه هم أزيد من مائة شخصالمتوسط، 
يظهر أن الرواة عن مالك أكثر مما ذكر فضال عن الدارسين عن مالك، ألنه يوجد بال شك 

 .عدد كبير من التالميذ الذين درسوا على مالك ولم يرووا عنه

 :رواة الموطأ عن مالك
 :كفقد ألفت كتب عديدة في ذل رواة الموطأوأما 
 (:149/  1)األعظمي  قال

 .عن رواة الموطأ( هـ835المتوفى )ألف أبو نعيم األصفهاني "
 .رواة الموطأ عن مالك( هـ128المتوفى )وألف أبو محمد هبة اهلل بن األكفاني 

 .هـ ترتيب السالك لرواة موطأ مالك253وألف أبو علي بن الزهراء ، قبل سنة 
إتحاف السالك برواة الموطأ عن اإلمام ( هـ485 المتوفى سنة)وألف ابن ناصر الدين 

 .مالك
 ."تسعة وسبعين شخصًاوأوصل عدد رواة الموطأ عن اإلمام مالك إلى 

 .50مائة رواية روايات الموطأ فبلغتسماء األ سرد ذكر األعظميثم 
كتاب أبي الحسن الدارقطني : التي تناولت بالدراسة روايات الموطأومما طبع من الكتب 

أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه : "وعنوانه، (هـ341: المتوفى)
 .اإلمارات/ الشارقة  -ونشرته مكتبة أهل الحديث ، وحققه هشام بن علي، "وزيادتهم ونقصانهم

 :ط الرسالة( 41-43/ 4)سير أعالم النبالءفي  قال الذهبي
: عن مالك، ومن نص عليهم أصحاب األثر والنقاد( الموطأ)وحققنا من روى : قال القاضي"

                                 
 (.816 -440/  4), قائمة رواة املوطأ: حتت عنوان, مقدمة حتقيق موطأ مالك, األعظمي 50
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ابن وهب، ابن القاسم، محمد بن الحسن، الغاز بن قيس، زياد شبطون، الشافعي، القعنبي، معن 
يوسف، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن بكير،  بن عيسى، عبد اهلل بن

د اهلل اليساري، عبد اهلل بن عبد الحكم، موسى بن طارق، أسد بن الفرات، ومحمد مطرف بن عب
بن المبارك الصوري، أبو مسهر الغساني، حبيب كاتب الليث، قرعوس بن العباس، أحمد بن 
منصور الحراني، يحيى بن صالح الوحاظي، يحيى بن مضر، سعيد بن داود الزبيري، مصعب 

صعب الزهري، سويد بن سعيد، سعيد بن أبي مريم، سعيد بن عفير، بن عبد اهلل الزبيري، أبو م
علي بن زياد التونسي، قتيبة بن سعيد الثقفي، عتيق بن يعقوب الزبيري، محمد بن شروس 
الصنعاني، إسحاق بن عيسى بن الطباع، خالد بن نزار األيلي، إسماعيل بن أبي أويس، وأخوه 

المغني والد الزبير بن بكار، أبو حذافة أحمد بن أبو بكر، عيسى بن شجرة المغربي، بربر 
 .إسماعيل السهمي

لقي مالكا، ولكنه كذاب، بقي إلى سنة  زكريا بن دويد الكنديإن : قيل: خاتمة من روى عنه
، خلف بن جرير القروي، (السابق والالحق)نيف وستين ومائتين، وعليه بنى الخطيب في كتاب 

هارون، سعيد بن عبدوس، عباس بن ناصح، عبيد بن حيان محمد بن يحيى السبائي، محرز بن 
الدمشقي، أيوب بن صالح الرملي، حفص بن عبد السالم، وأخوه حسان، يحيى وفاطمة ولدا 

خالد، عبد الرحمن بن هند، عبد الرحمن بن عبد اهلل  مالك، سليمان بن برد، عبد الرحمن بن
 .األندلسي

 .عن مالك إجازة( الموطأ)اهلل األنصاري روى إن قاضي البصرة محمد بن عبد : وقد قيل
إن أبا يوسف القاضي رواه عن رجل، عن مالك، وما زال العلماء قديما وحديثا لهم : وقيل

 ."، ومعرفته، وتحصيله( الموطأ)أتم اعتناء برواية 
 :آخر الرواة عن مالك وفاة

هو آخر الرواة عن  زكريا بن دويد الكنديمن أن  صنيع الخطيب إلىالذهبي  ةشارإ سبقت
السابق والالحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ "هو ما ذكره في كتابه و ،مالك وفاة

 :(356: ص) حيث قال" واحد
 :المدني [هالفقي]مالك بن أنس أبو عبد اهلل "
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وزكريا بن دويد الكندي وبين وفاتيهما مائة : ث عنهدح
 ."وثالثين سنة أو أكثر من ذلك، وقد تقدم ذكر وفاة الزهريوسبع 
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 .وقيل سنة خمس وعشرين. مات رحمه اهلل سنة أربع وعشرين ومائةالزهري و
 :رحمه اهلل محمد بن مطر الزهراني. قال محقق الكتاب شيخنا د

 قوله وزكريا بن رويد الكندي، قال الحافظ ولي: ، ما نصه129ورد في حاشية الكتاب ق "
التمثيل بزكريا سبق إليه الخطيب وال ينبغي أن يمثل به، ألنه أحد الكذابين : الدين العراقي

الوضاعين، وال نعرف سماعه عن مالك وإن حدث به، فقد زاد وادعى أنه سمع من حميد 
 .الطويل وروى عنه نسخة موضوعة

مسين والصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي، ومات سنة تسع وخ
كتبه الفقير عبد القادر بدران . هـا. ومائتين، فبينه وبين الزهري مائة وخمس وثالثون سنة

 ."اهـ. شارح سنن ابن ماجه
أن آخر تالمذته وفاة هو أبو حذافة راوي  السابق هبي قبل الموضعما ذكره الذ هذاو

 :(18/ 4) في السير الموطأ؛ قال
عاش بعد ، أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي؛ (الموطأ)راوي : وآخر أصحابه موتا"

 ".مالك ثمانين عاما
 .سنة تسع وخمسين ومائتين توفي السهميو

 :روايات الموطأ المطبوعة
 :روايات تسع -حسب علمي-والذي طبع 

 .تحقيق محمد النيفر، رواية علي بن زياد -1
نشرته دار الرشاد ، تحقيق محمد علوي مالكي، تلخيص القابسي، بن القاسمارواية  -2

 .الحديثة، الدار البيضاء، بدون تاريخ
 .تحقيق عبد الحفيظ منصور، رواية عبد اهلل بن مسلمة القعنبي -3
المكتبة  تهنشرو، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،ورواية محمد بن الحسن الشيباني ـ8
 .1554: ما فيه من األحاديث واآلثار مجموعو،ص 381في ، العلمية

 .م1952طبعت في عليكرة سنة  يحي بن عبد اهلل بن بكير القرشيورواية  ـ1

، طبعت قطعة منها( هـ192: المتوفى) ورواية عبد اهلل بن وهب بن مسلم المصري ـ6
الثانية، جمادى : الطبعة، دار ابن الجوزي بالدمام: الناشر، هشام إسماعيل الصيني: بتحقيق
 .حديثا 121ص 112، 1: عدد األجزاء، م 1999 -هـ  1825الثانية، 
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هـ ، تحقيق عبد المجيد تركي، نشر دار 285ت  رواية سويد بن سعيد الحدثاني ـ2
 .م1998الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 : مثل، رواية يحي بن يحي الليثي طبعت طبعات عديدة ـ8

 .ونشرته مطبعة عيسى البابي الحلبي، تحقيق فؤاد عبد الباقي -
، عبد اللطيف طبع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرةوتحقيق عبد الوهاب  -
 .م1962

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال : الناشر، وبتحقيق محمد مصطفى األعظمي - 
: عدد األجزاء، م2558 -هـ1821األولى، : الطبعة ،أبو ظبي اإلمارات، الخيرية واإلنسانية

 3626: المجموع مع التراجم(: 1/1861: )خره هووآ( للفهارس 3منهم مجلد للمقدمة، و) 4
 .488: عدد األحاديث/ 

 .1461: مجموع اآلثار فيه: وتحقيق بشار عواد في جزئين -
: الناشر، خليل بشار عواد معروف ومحمود: المحقق، رواية أبي مصعب الزهري ـ9

 في /2)و( ص664في  /1)، 2: عدد األجزاء، هـ 1812: سنة النشر، مؤسسة الرسالة
 .وهو آخر من روى عن مالك الموطأ .حديثا وأثرا 3569و( ص182

 :تنبيه
كتاب مطبوع  هـ341: المتوفىأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي للجوهري 

 .رواية من روايات الموطأ 12اعتمد على ، ه مسند الموطأاسم، حول الموطأ ورواياته
 1249في ، حمد أحمد أبو بكر: بتحقيق، القرىُحقق وطبع في رسالة علمية في جامعة أم 

 .ص
لطفي بن محمد الصغير، وطه بن : وطبعته أيضا دار الغرب اإلسالمي، بيروت بتحقيق

 .ص 631، م 1992األولى، : الطبعة، علي ُبوسريح
 
 

 
 



70 

 

 
 

 :اختالف الموطآت
اهلل عليه وسلم  التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلىعقد ابن عبد البر بابا في كتابه 

 :، قال في بدايته(123 ص)تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد = 
وهذا باٌب نذكر فيه ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى من حديث النبي صلى "

 ".اهلل عليه وسلم مّما ُذِكَر في غيره، على اختالف الروايات عن مالك في موطئه
 .حديثا 62سبعة وستين ه ثم ذكر في

ويمكن تتبع الروايات التي لم تصلنا من هذا الباب، ألن ابن عبد البر ينص على الروايات 
 :(162 ص) التي ورد الحديث فيها، كقوله مثال عن آخر حديث في هذا الباب

 ".دون غيرهم" الموطَّأ"في  معن وسليمان بن برد ومصعب الزبيريوهذا الحديث عند "
 (:289ص )الحديث والمحدثون في  وزه أبوقال محمد و

روى الموطأ عن مالك : "نقل السيوطي في تدريبه عن الحافظ صالح الدين العالئي أنه قال"
جماعات كثيرة، وبين رواياته اختالف من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص ومن أكبرها زيادات 

زيادة على سائر الموطآت نحو  في موطأ أبي مصعب هذا: رواية أبي مصعب قال ابن حزم
 .هـ. ا". مائة حديث

كذلك في رواية محمد بن الحسن مائة وخمسة وسبعون حديثا زادها من غير طريق مالك، 
ذلك أثر ومن . اممنها ثالثة عشر عن أبي حنيفة، وأربعة عن أبي يوسف والباقي عن غيره

 ."ماختلفت أقوال الناس في عد أحاديث الموطأ، وكل حكم بما عل
 
 :13-13 /3يقول بشار عواد في مقدمة تحقيقه لرواية أبي مصعب الزهري و
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 :الزيادات في الروايات
 :2في تحقيقه للموطأ ص الموطأ للغافقي قال حسان عبد المنان وقد استفاد من مسند 

 
 
 
 
 

 (:81/  1)وقال بشار عواد في مقدمته لرواية أبي مصعب الزهري 
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 :روايات الموطأسبب اختالف 
وهذا يدل على أن اإلمام مالك ، التي أخذ كل راو روايته اختالف األزمنةالسبب يعود إلى 

 .كان يزيد وينقح دوما في كتابه
ومن خالل النظر في مضمون الروايات ومقارنتها ببعضها ندرك أن القول بأن اإلمام مالك 

من الموطأ إلى أن توفي ولو بقي حيا لم يبق في الموطأ إال  الشيء اليسير قول  يحذفضل 
ألننا نجد االختالف بين هذه الروايات زيادة ونقصانا؛ بل إن أبا مصعب الزهري ، غير صحيح

وهو آخر من روى الموطأ عن مالك يوجد في روايته زيادات كثيرة ال توجد في الروايات 
 .السابقة لها

والواضح أن مالك كان ، بالزيادة والنقصان أمر معتاد عند العلماء العلماء في كتب والتغيير
 .أولوية ذلكيزيد وينقص مع مرور الوقت كلما اتضح له 

-46/ 1)موطأ في مقدمة تحقيقه لل األعظمي وقد يضاف إلى ذلك سبب آخر وهو ما ذكره
42): 

يزيد على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في  الرواة بعضأن 
سرعة الكتابة، وعلى حسب اختالف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم 

 .من يطلب األمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختالف الموطأ باختالف روايته
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عليه، وقد يذكر شيئًا لم يكن كتبه في أصله على أنه قد يفسر مالك كالمه حين القراءة 
وفي شرح القسطالني على صحيح . فيثبته من سمعه إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله

البخاري في مناقب عبد اهلل بن سالم في ذكر زيادة في حديث أن عبد اهلل بن سالم من أهل 
عقب ( وشهد شاهد)ت هذه اآلية وفيه نزل: إن مالكًا تكلم بقوله: قال عبد اهلل بن يوسف. الجنة

 .ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فال أدري قاله مالك أو في الحديث
 

 :داية طبعة الموطأ برواية يحي الليثيلب ةوفيما يلي صور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهذه صورة لبعض شروح الموطأ وهي التمهيد واالستذكار كالهما البن عبد البر والقبس 



71 

 

 : البن العربي
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 :مسند اإلمام أحمد: الكتاب الثاني
 :المسانيد: ثانيا

  :معنى المسند

 :له ثالث معاني في إطالق المحدثين
منها المعضل، والمرسل، والبالغ، : المتصل ويقابله المنقطع بشتى أنواعه -1

 .والمعلق، فالمنقطع يقابله متصل السند

 .اهلل عليه وسلم ويقابله الموقوف، والمقطوعالمرفوع إلى النبي صلى  -2

 .جمع األحاديث مرتبة على الصحابة بحيث يجعل أحاديث كل صحابي على حدة -3
 :المعنى األخير وهو هناونقصد بالمسند 

ُكلِّ صحابي على ِحَدة،  ي رتبت أحاديثه على الصحابة بحيث يجعل حديُثالذ الكتاب
 .التفاٍت إلى الموضوعات واألبواب صحيحًا كان أو حسنًا أو ضعيفًا، وِمْن غيِر

 :وُيتَّبع في ترتيب مسانيد الصحابة طرائُق ِعدَّة
فقد ترتب على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في اإِلسالم، أو النسب، أو غير 

 .ذلك
على أحاديث صحابيٍّ واحٍد، كمسند أبي بكر، أو أحاديث جماعة وقد ُيقَتصُر في بعضها 

منهم، كمسند األربعة أو العشرة، أو طائفة مخصوصة يجمعها وصٌف واحد، كمسند الُمِقلِّين، 
 .ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر من األمصار، إلى غير ذلك

 

 :أول من صنَّف المسند
على ترتيب  نَّف المسندمن ص أول: داود الطيالسيفي ترجمة أبي " إرشاده"في  قال الخليلّي
ت )، وبالكوفة عبيد اهلل بن موسى العبسي (هـ 258ت )رة أبو داود الطيالسي الصحابة بالبص

في ترجمة ُعبيد اهلل بن  118/ 9" سير أعالم النبالء"، وَنَقل هذا القول الذهبيُّ في (هـ 213
 .موسى

 :(118/ 9)سير أعالم النبالء ط الرسالة 
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على ترتيب الصحابة بالكوفة، كما أن أبا داود الطيالسي أول من ( المسند)أول من صنف 
 (.إرشاده)من البصريين على ما نقله الخليلي في ( المسند)صنف 

 :بعد ذلك كان َتابعًا لهما، مثل ثم من صنف
بأسد وي الوليد بن عبد الملك المعروف سى بن إبراهيم ابن الخليفة اأُلمبن مو أسد -1
 (.هـ 212ت )السُّنَّة 
 (.هـ 213ت )بن نصر السُّورياني  محدث نيسابور أبو إسحاق إبراهيم -2

مطبوع متداول، طبع " مسنده"و ( هـ 219ت )ميدي بو بكر عبُد اهلل بُن الزبير الحأ -3
في جزأين بتحقيق المحدث حبيب الرحمن األعظمي، وهو من منشورات المجلس الِعلمي بالهند، 

 .وِّر عن هذه الطبعة في بيروتوُص
 (.هـ 224ت )بالبصرة ُمَسدٌَّد بن ُمَسْرَهد  -8
 (.هـ 224ت )يحيى بن عبد الحميد الِحمَّاني الكوفي  -1
 .51(هـ 224ت )ُنعيم بن حماد الَمْروزي  -6

، ثم اقتفى أثرهم كثير من األئمة مثل علي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل
 .يعتبر من أشمل وأوسع المسانيدومسنده 

 
 :نموذجان عن المسانيد

 :الطيالسيأبي داود مسند  -3
(. هـ258: المتوفى)أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى مؤلفه هو 

روى عن جرير بن حازم، . ُمحدِّث، من الحفاظ المتقنين، سكن البصرة، ورحل إلى بلدان كثيرة
روي . وحّماد بن سلمة، وشعبة، وسفيان الثوري، وهشام الدستوائي وغيرهموحّماد بن زيد، 

روى عنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وعمرو بن . كتبت عن ألف شيخ: عنه أنه قال
أكثر من الرواية عن شعبة وكان من المقدَّمين في . علي الفالس، ومحمود بن غيالن وغيرهم

ذكر في ترجمته أنه كان يحدِّث من حْفظه فوقع في . عتز بذلككان قوي الحفظ، وي. الراوية عنه
 .348 - 324/  9" سير أعالم النبالء " انظر . توفي بالبصرة. أخطاء يسيرة تبًعا لذلك

                                 
 (.4/61)ومقدمة حتقيق مسند أمحد ط الرسالة  5انظر هدي الساري ص 51
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 :مسند أبي داود الطيالسيطبعات 
ارف طبع من قبل طبعة وحيدة في مطبعة مجلس دائرة المع

 .هـ1321النظامية بالهند عام 
 .دار المعرفة في بيروتوصوَّرتها 

 .وفيها نقص وتصحيفات كثيرة
وقد سقط من المطبوع مسانيد ثمانية من الصحابة رضوان 
اهلل عليهم كما هو مبين في مسرد أحاديث الصحابة المدرجة في 

من المطبوع وهم على  119الجزء الرابع منه انظر الصفحة 
وعبد اهلل العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، : التوالي

بن جعفر، وكعب بن مالك، وسلمة بن األكوع، وسهل بن سعد 
الساعدي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومحل هذه المسانيد بعد السطر الثامن 

 .من المطبوع 131من الصفحة 
 

: الطبعة، مصر -دار هجر  تهنشرو، الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي: ثم حققه
 .أجزاء 8في ، م 1999 -هـ  1819األولى، 

 :ترتيبه
 285ولهم فيه ، أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة: وبدأ بأحاديث العشرة

وجعل أحديث ، فبعد العشرة ابن مسعود ثم حذيفة ثم أبو ذر وهكذا، ولم يرتب الصحابة، حديثا
أحاديث جابر ثم ابن عمر ثم أنس  أغلب المكثرين من الصحابة في األخير بعد أحاديث النساء؛

ثم أبي سعيد ثم ابن عمرو ثم أبي هريرة وختم كتابه بأحاديث ابن عباس رضي اهلل عنهم 
 .أجمعين

 .ورتب أحاديث المكثرين على الرواة عنهم

 :عدد أحاديثه وخدمته
 .حديثا 2495احتوى مسنده على 
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الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، في وقد رتبه على األبواب الفقهية الشيخ أحمد بن عبد 
، وطبع في المطبعة المنيرية باألزهر "منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود"كتاب 
 .هـ 1322سنة 

 

 :أحمد بن حنبلمسند  -2

 وسنتناول فيه إن شاء اهلل
 ترجمة اإلمام أحمد .1
 هطبعات .2
 هترتيب أحاديث .3
 همنهج .4
 هأقسام أحاديث .5
 ؟َعنُه ِفي اْلمسند هو َصِحيح ِعْندهكل َما سكت هل  .6
 عدد أحاديثه .7
 

 :ترجمة اإلمام أحمد
هو أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني الفقيه والمحدث، صاحب 

 (.هـ281: المتوفى)المذهب 
ولد ببغداد ونشأ بها ومات والده وهو صغير فتعهدته أمه ووجهته إلى دراسة العلوم 

وفي الخامسة عشرة من عمره بدأ دراسة الحديث وحفظه، . الشرعية، فحفظ القرآن وتعلم اللغة
وفي العشرين من عمره بدأ في رحالت طلب العلم، فذهب إلى الكوفة ومكة والمدينة والشام 

ى بغداد ودرس فيها على الشافعي أثناء قيام الشافعي برحالته إليها في المدة واليمن ثم رجع إل
كما تعلم أحمد على يد كثير من . هـ، وكان من أكبر تالميذ الشافعي ببغداد192إلى  191من 

علماء العراق منهم إبراهيم بن سعيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد ويزيد ابن هارون وأبو 
بعد ذلك أصبح مجتهًدا صاحب . كيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهديداود الطيالسي وو
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مذهب مستقل وبرز على أقرانه في حفظ السنة وجمع شتاتها حتى أصبح إمام المحدثين في 
وقد أعطى اهلل . عصره، يشهد له في ذلك كتابه المسند الذي حوى نيًفا وأربعين ألف حديث

خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه وال : الشافعيأحمد من قوة الحفظ ما يتعجب له، يقول 
وكان ابن حنبل قوي العزيمة صبوًرا ثابت . أورع وال أزهد وال أعلم وال أحفظ من ابن حنبل

 .الرأي قوي الحجة، جريًئا في التكلم عند الخلفاء مما كان سبًبا له في محنته المشهورة
صحيح، ومسلم بن الحجاج محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب ال: ومن تالميذه

ومن تالميذه البررة الذين دونوا ما . النيسابوري، صاحب الصحيح، وأبو داود صاحب السنن
ومن تالميذه (. هـ295ت )وعبداهلل ( هـ266ت )سمعوه من فتاوى وآراء فقهية ولداه صالح 

لسنن في وهو من أشهر من دون الفقه ألحمد في كتاب، ا(. هـ223ت )أيًضا أبو بكر األثرم 
، في كتاب (هـ311ت )وأبو بكر الخاّلل . الفقه، على مذهب أحمد وشواهده من الحديث

 .الجامع ويقع في عشرين سفًرا
 .أما في الحديث فألحمد مسنده المعروف والمشهور

 (321-325: ص)الحديث والمحدثون 
 :الربانيقال األستاذ المحدث الشيخ أحمد البنا الشهير بالساعاتي، في مقدمة الفتح 

 :بتتبعي ألحاديث المسند، وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام"
 قسم رواه أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن اإلمام أحمد، عن أبيه سماعا منه، وهو المسمى -1

 .بمسند اإلمام أحمد، وهو كبير جدا يزيد عن ثالثة أرباع الكتاب
 .قسم سمعه عبد اهلل من أبيه، ومن غيره وهو قليل جدا -2
ر يوقسم رواه عن غير أبيه، وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد اهلل، وهو كث -3

 .بالنسبة لألقسام كلها عدا القسم األول
 .وقسم قرأه عبد اهلل على أبيه، ولم يسمعه منه وهو قليل -8
 .وقسم لم يقرأه ولم يسمعه، ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط يده -1
كر القطيعي، عن غير عبد اهلل وأبيه رحمهما اهلل تعالى، وهو وقسم رواه الحافظ أبو ب -6

أقل الجميع فهذه ستة أقسام، وكل هذه األقسام من المسند إال الثالث فإنه من زوائد عبد اهلل 
 .هـ. ا. 52"والسادس فإنه من زوائد القطيعي
                                 

 .وما بعدها 44تح الرباين صمقدمة الف 52
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: عثمان بن السباكقال . صالح وعبد اهلل وحنبل: سمع المسند من اإلمام أحمد أوالده الثالثة
جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح، وعبد اهلل وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا : حدثنا حنبل قال

هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا، فما اختلف : "وقال لنا
ه فإن وجدتموه، وإال فليس فيه المسلمون من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فارجعوا إلي

. ، وسئل الشيخ اإلمام الحافظ علي بن الحافظ، الفقيه محمد اليونيني رحمهما اهلل تعالى"بحجة
 .أحفظها وما أحفظها فقيل له كيف هذا: فقال. أنت تحفظ الكتب الستة

ذا أنا أحفظ مسند أحمد، وما يفوت المسند من الكتب الستة، إال قليل فأنا أحفظها به: فقال
 . 53الوجه

 :طبع عدة طبعات منها :مسند اإلمام أحمد بن حنبلطبعات 
وفيها تحريٌف كثير وتصحيٌف، وقد سقط منها ، في ستة مجلدات: الطبعة الميمنية -1

أحاديُث ومسانيُد، كما وقع فيها بعُض أحاديث مما رواه عبد اهلل عن غيِر أبيه على أنها من 
 .مسند أبيه، وبالعكس

، حيث قام بتحقيِق المسند ونشره نشرًة -رحمه اهلل  -العالمُة الشيخ أحمد شاكر طبعة  -2
، إال أنَّه لم ُيِتمَُّه، إذ اخَترَمْته المنيُة قبل ةعلمية محرَّر

 .إتمامه، ونشرُته ال تمثل إال ُرْبَع الكتاب
طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب األرنؤوط  -3

عبد اهلل بن عبد د : بإشراف، وعادل مرشد، وآخرون
 -هـ  1821األولى، : الطبعة، المحسن التركي

 .م2551
 .للفهارس 1مجلدا منها  15وطبع في 

وقد اعتمدوا على أصول خطية لم َيَقْع ُمْعَظُمها ِلمن 
 .َقْبَلهم

وتمتاز الطبعتان األخيرتان بتخريج األحاديث 
 .والحكم عليها

                                 
 .2مقدمة الفتح الرباين ص 53



81 

 

 

 :ترتيب أحاديث مسند أحمد
أحمد قد توخَّى ترتيَب الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها يظهر أن اإِلمام 

األفضلية، والسابقة في اإِلسالم، والنسب، وكثرة الرواية، إذ بدأ مسنَده بمسانيد الخلفاء األربعة، 
ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسنِد أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية 

ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو، ثم مسند المكيِّين، ثم مسند : ألربعةكالعبادلة ا
المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند األنصار، ثم مسند 

 .النساء
 

 :منهج اإلمام أحمد في مسنده
كما في خصائص المسند فقه، اإلمام أحمد أن يرتَِّب كتابه على أبواب ال مقصدلم يكن 

على امتداد الرُّقعِة اإلسالمية بسنٍد متصٍل  وإنما غايُتُه هو جمُع ما اْشَتهر من الحديث، 22ص
ضوان اهلل عليهم، وهي طريقة إلى رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم حسَب رواته من الصحابة ر

، فإنه "المسند"احَتِفْظ بهذا : أحمد بقوله البنه عبد اهللها االستيعاُب، وهو ما أراده اإلماُم غايت
 . 11/322: السير .سيكوُن للناس إمامًا

مع ما ُعِرَف عنه من كراهيته لَوْضع الكتب، " المسند"حقًا إلى عمل  أحمدبل هذا ما َدَفَع 
" المسند"كون اُت أراد اإلماُم أحمد أن يلكن في عصٍر اختلطت فيه العقائُد واألفكاُر واالجتهاد

عملُت هذا الكتاَب إمامًا، إذا اختلف الناُس في سنة : َمْفَزعًا يلجُأ إليه الناُس، فقد ُذكر أنه قال فيه
ولهذا أصبح أصاًل من  .1/148: طبقات الحنابلة .رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرَجُعوا إليه

 .2/31: الشافعية طبقات ،السبكي أصوِل األمة كما قال اإلمام

يَب المحنِة شرع اإلماُم أحمد بإسماِعه لولديِه صالٍح وعبِد اهلل ُعق( هـ 221)ونحو عام 
وابن عمِّه حنبل بن إسحاق، مع معاودة النظر في أحاديثه، وأمر عبَد اهلل بالضرب على ما يتبين 

 .28: خصائص المسند .له علة فيه حتى وفاته

 ،عن أبيه" المسند"، وهو الذي انفرَد بعُد برواية وكان عبُد اهلل أكثَرهم مداومًة على السَّماع 
 .13/116: ، والسير1/145: كما في طبقات الحنابلة
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" سندالم"ُه، ولكنه لم ُيحرِّْر ترتيَب وزاد فيه أحاديَث كثيرًة عن مشايخه مما ُيماِثُله ويشاِبُه 
 .35: ، والمصعد األحمد13/128: السير ،وال سهَّله وال هذَّبه

بل أبقاه على حاله، مما َجعل الرغبَة فيه َتِقلُّ، واإلفادة منه عسرة المطلب، مع شدة الحاجة  
فإني رأيُت الكتاَب الكثيَر اإلفادة : "بقوله أشار إلى هذا المعنى الخطيب البغداديإليه، وكأنَّ 

الشيُء، فيعَمُد من ُيريُد إلى إخراجه، فَيغُمُض عنه َمْوِضُعُه، الُمْحَكَم اإِلجاَدِة، ربما ُأريَد منه 
 .213/  1: تاريخ بغداد". حاجٌة إليه، وافتقاٌر إلى وجودهوَيْذَهُب ِبَطَلِبه زَماُنه، فيترُكه وبه 

ُأمنية كثيٍر من أهِل العلم والفضل، ومنهم اإلماُم " المسند"ولذا كان تيسيُر اإلفادِة من هذا 
الذي قال عندما تقدََّمْت به السِّنُّ، وأصبح عاجزًا عن النهوض بأعبائه يستنِهُض ِهَمَم من  الذهبي

 : يأتي بعَده من أهِل العلم
فلعلَّ اهلل ُيَقيُِّض لهذا الدِّيوان العظيم من ُيَرتُِّبه وُيَهذُِّبه، ويحِذُف ما ُكرَِّر فيه، وُيصِلح ما "

ُمرَسِله، وُيَوهَُِّن ما ينبغي من مناكيره،  رجاله، وينبُِّه علىتَصحََّف، وُيوضِّح حاَل كثيٍر من 
ويرتُِّب الصحابَة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم، وَيرُمُز على رؤوِس الحديث 
بأسماء الكتب الستة، وإن رتََّبه على األبواب فَحَسٌن جميٌل، ولوال أني قد َعِجْزُت عن ذلك 

 . 121/  13: السير ".ية، وُقْرب الرحيل، لَعِمْلُت في ذلكِلضعِف البصر وَعَدِم الن
وزاد فيه زيادات في مسند ثم روى المسنَد عن عبِد اهلل بن أحمد أبو بكٍر بن الَقِطيعيُّ، 

، والبن القطيعي وابن الُمْذِهب من 218/  6: ، الفتح الرباني29: المصعد األحمد. األنصار
ميزان  .األشياء غير المحَكَمِة في المتن واإلسناد بروايتهما بعده َيْعُزو اإلمام الذهبي بعَض

 .1/112: االعتدال
ومن َثمَّ وقع فيه " المسند"وعلى هذه الصورة التي هي أقرُب ما تكوُن إلى المسوَّدة َوَصَلنا 

خلٌل في جملِة مواضَع منه ال َتَمسُّ جوهَر الكتاب، من مثل إدراج عدد من أحاديث المكثرين في 
ر مسانيدهم، وتكراِر الحديِث الواحد بإسناده ومتنه ِلغير فائدٍة في إعادته، وتفريق أحاديث غي

، والخلط بين أحاديث الشاميين والمدنيين، "المسند"الصحابي الواحد في أكثر من موضع من 
وعدم التمييز بين روايات الكوفيين والبصريين، وتداخل بعض أحاديث الرجال بأحاديث النساء، 

وقد نبَّه على ذلك ُكلِّه الحافظ ابن عساكر في كتابه . ختالط مسانيد القبائل بمسانيد أهل البلدانوا
ولست أظن ذلك : ثم قال". ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمُد بن حنبل في المسند"

ومثل هذا على إن شاء اهلل وقع من جهة أبي عبد اهلل رحمه اهلل، فإن محلَّه في هذا العلم أوفى، 
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مثله ال يخفى، وقد ُنراه توفي قبل تهذيبه، وَنَزَل به أجُله قبل تلفيقه وترتيبه، وإنما قرأه ألهل 
 .بيته قبل بذل مجهوده فيه خوفًا من حلول عائق بموته دوَن بلوغ مقصوده فيما يرتضيه

األحاديث التي " ترتيب أسماء الصحابة"وقد بيَّن الدكتور عامر حسن صبري محقق كتاب 
 .54"المسند"أدرجت في غير موضعها من 

 

 :وهل كل ما سكت عنه صحيح عنده أقسام األحاديث التي في المسند
حديٍث ُمْسَندٍة، تنقسم أحاديُثه بطريق  22555 أكثر من سبعة وعشرين ألف" المسند" ضم

 :االستقراء إلى ستة أقسام
لغيره، ومنها ما هو حسن لذاته، ومنها ما منها ما هو صحيٌح لذاته، ومنها ما هو صحيٌح 

هو حسن لغيره، ومنها ما هو ضعيٌف ضعفًا خفيفًا، ومنها ما هو شديُد الضعف، يكاد يقترُب من 
 .الموضوع

ا سكت عنه إنَّ م: ، وهو َيُردُّ دعوى القائل(282ص )، "الفروسية"قال ابُن القيم في كتاب 
 :أحمُد في المسند صحيح

اِبَعة َوِهي َأن كل َما سكت َعنُه َأْحمد ِفي اْلمسند َفُهَو َصِحيح ِعْنده َفِإن َهِذه اْلُمقدَمة الرَّ"
بل أهل الَحِديث كلهم على خَلافَها َواْلِإَمام َأْحمد لم يْشَترط ِفي ُمْسنده ، اْلُمقدَمة َلا ُمْسَتند َلَها أْلَبتََّة

ثم ذكر ". اِديث ُسِئَل ُهَو َعْنَها فضعفها ِبَعينَها وأنكرهاالصَِّحيح َوَلا اْلَتزمُه َوِفي ُمْسنده عدَّة َأَح
 .أمثلة كثيرة على ذلك
 (:266-263ص )الفروسية وقال أيضا في 

َوَهَذا َباب َواسع جدا َلو تتبعناه لجاء كتابا َكِبيرا َواْلَمْقُصود َأنه َلْيَس كل َما َرَواُه َوسكت "
َكاَن َصِحيحا ِعْنده َوَخالفُه َغيره ِفي َتْصِحيحه لم يكن َقْوله  َعنُه يكون َصِحيحا ِعْنده َوَحتَّى َلو

ِفي َقْوله ِإن َما خرجه اإِلَمام  55أبي ُموَسى اْلَمِديِنّيحجَّة على َنِظيره َوِبَهَذا يعرف وهم اْلَحاِفظ 
َأْحمد ِفي ُمْسنده َفُهَو َصِحيح ِعْنده َفِإن َأْحمد لم يقل َذِلك قّط َوَلا َقاَل َما يدل َعَلْيِه بل َقاَل َما يدل 

يث َحِدعلى خالف َذِلك َكَما َقاَل َأُبو اْلِعّز بن كادش ِإن عبد اهلل بن َأْحمد َقاَل ِلَأِبيِه َما َتقول ِفي 
                                 

 (.50-66/  4)مسند أمحد ط الرسالة 54
-هـ4140عام , وقد طبعته مكتبة التوبة, خصائص مسند اإلمام أمحد, (هـ624: املتوىف)أبو موسى حممد بن عمر املديين, 55

 .81ص , م4440
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َقاَل الَِّذي يرويِه عبد اْلَعِزيز بن أبي رواد قلت َيصح َقاَل َلا اْلَأَحاِديث ِبِخَلاِفِه  ربعي َعن ُحَذْيَفة
قصدت َوقد َرَواُه اْلحفاظ َعن ربعي َعن رجل لم يسمه َقاَل َفقلت َلُه لقد ذكرته ِفي اْلمسند َفَقاَل 

اس َتحت ستر اهلل َوَلو أرْدت أقصد َما َصحَّ ِعْنِدي لم ِفي اْلمسند الَحِديث اْلَمْشُهور َوتركت النَّ
َوَلِكنَّك َيا بني تعرف طريقتي ِفي اْلمسند لست ُأَخاِلف  يءبعد الش يءأرو من َهَذا اْلمسند ِإلَّا الش

ج ِفيِه َفَهَذا َتْصِريح ِمْنُه َرحَمه اهلل ِبَأنَُّه أخر .َيْدَفعه يءَما ِفيِه ضعف ِإذا لم يكن ِفي اْلَباب ش
الصَِّحيح َوَغيره َوقد اْستْشكل َأُبو ُموَسى اْلَمِديِنّي َهِذه اْلِحَكاَية وظنها كَلاما متناقضا َفَقاَل َما َأظن 

 يءَهَذا َيصح ِلَأنَُّه َكَلام متناقض ِلَأنَُّه َيُقول لست ُأَخاِلف َما ِفيِه ضعف ِإذا لم يكن ِفي اْلَباب ش
َهَذا الَحِديث اْلَأَحاِديث ِبِخَلاِفِه َقاَل َوِإن َصحَّ َفَلَعلَُّه َكاَن َأوال ثمَّ أخرج ِمْنُه َما  َيْدَفعُه َوُهَو َيُقول ِفي

 .ضعف ِلَأنِّي طلبته ِفي اْلمسند َفلم َأِجدُه
 :من أُصول م ْذه ب اإِلم ام أقْحمد بن ح ْنب ل

َأصله الَِّذي بنى َعَلْيِه مْذهبه َوُهَو َلا َلْيَس ِفي َهَذا تَناقض من َأْحمد َرحَمه اهلل بل َهَذا ُهَو 
يقدم على الَحِديث الصَِّحيح َشْيئا َأْلَبتَّة َلا عمال َوَلا ِقَياسا َوَلا َقول َصاحب َوِإذا لم يكن ِفي اْلَمْسَأَلة 

َما ُهَو  َحِديث َصِحيح َوَكاَن ِفيَها َحِديث َضِعيف َوَلْيَس ِفي اْلَباب شئ يردُه عمل ِبِه َفِإن َعارضه
أقوى ِمْنُه َتركه للمعارض اْلقوي َوِإذا َكاَن ِفي اْلَمْسَأَلة َحِديث َضِعيف َوِقَياس قدم الَحِديث 
الضَِّعيف على اْلقَياس َوَلْيَس الضَِّعيف ِفي اْصِطَلاحه ُهَو الضَِّعيف ِفي اْصِطَلاح اْلُمَتَأخِّرين بل ُهَو 

يح َوَضِعيف َواْلحسن ِعْندهم َداخل ِفي الضَِّعيف ِبَحسب والمتقدمون يقسمون الَحِديث ِإَلى َصِح
مراتبه َوأول من عرف َعنُه َأنه قسمه ِإَلى َثَلاَثة َأقَسام َأُبو ِعيَسى التِّْرِمِذّي ثمَّ النَّاس تبع َلُه بعد 

يف الواهي الَِّذي َلا َفَأْحَمد يقدم الضَِّعيف الَِّذي ُهَو حسن ِعْنده على اْلقَياس َوَلا يْلَتفت ِإَلى الضَِّع
يقوم ِبِه حجَّة بل ُينكر على من اْحتج ِبِه َوذهب ِإَلْيِه َفِإن لم يكن ِعْنده ِفي اْلَمْسَأَلة َحِديث َأخذ ِفيَها 
بأقوال الصََّحاَبة َولم يخالفهم َوِإن اْختلُفوا رجح من َأْقَوالهم َولم يخرج ِمْنَها َوِإذا اْختلفت الصََّحاَبة 

َأَلة َفِفي اْلَغاِلب يْخَتلف َجَوابه ِفيَها َويخرج َعنُه ِفيَها ِرَواَيَتاِن َأو َأكثر َفقل َمْسَأَلة َعن ِفي َمْس
الصََّحاَبة ِفيَها ِرَواَيَتاِن ِإلَّا َوعنُه ِفيَها ِرَواَيَتاِن َأو َأكثر َفُهَو أتبع خلق اهلل للسنن مرفوعها 

 ".وموقوفها
 

َطَعَن هو بصحتها، وهي حمد عدٌد غيُر قليٍل من األحاديث التي لإِلمام أ" العلل"وفي كتاب 
 ".المسند"موجودٌة في 
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سمعناه من أربعة عن عائشة لم : حدثنا سفيان قال(: 144)رقم " العلل"فقد جاء في  -1
ُزريق وعبد اهلل بن أبي بكر، ويحيى وعبد ربه، سمعوه من عمرة يعني القطع في ربع : يرفعوه
 .158/  6" المسند"لوقف، وهو في أعله با. دينار

 :يصح حديث سمرة عن النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: سألت أبي قلت(: 362)وفيه  -2
قدامة بن وبرة يرويه ال : فقال" من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به"

سناده كما وصله همام، فلم يصل إ( 1518وهي عند أبي داود )ُيعرف رواه أيوب أبو العالء 
و  4/  1" المسند " وهو في . خالفه في الحكم، وقصر في اإلسناد" نصف درهم أو درهم : "قال
18. 

رد "حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -3
وفي  254 - 252/  2 "المسند"ضعفه في " ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد

 .(139)و ( 134" )العلل"
أال أصلي لكم صالة "أعل حديث عبد اهلل بن مسعود ( 211)و ( 259" )العلل"في  -8

/  1" المسند"وهو في " فصلى، فلم يرفع يديه إال مرة: رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قال
344. 

من خط القاضي أبي يعلى الَفرَّاء في :  286ص  في صيد الخاطر ابُن الجوزيوقد َنَقَل 
 .ما اشتهر، ولم يقِصِد الصحيَح وال السقيَم" مسنده " إنما روى أحمُد في : مسألة النبيذ، قال

أخرجه أبي رحمه اهلل من سبع مئة ألف حديث، وأخرج فيه " المسنُد " هذا : وقال عبُد اهلل
فهرسة  .لئال يخرَّج في الصحيح" العلل"ائرها في كتاب أحاديث معلولًة، بعُضها َذَكر عَلَلها، وس

 .185: ابن خير
ما ليس بصحيح، " المسند"وقد صوََّر لنا ابُن الجوزي استغراَب معاصريه من أن يكوَن في 

: ما ليس بصحيح؟ فقلُت" مسند اإلمام أحمد"هل في : كان قد سألني بعُض أصحاب الحديث: فقال
نتسبون إلى المذهب، فَحَمْلُت أمَرهم على أنهم عوامُّ، وأهملُت فكر ذلك، فعظََّم ذلك جماعٌة ي. نعم

وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعٌة من أهل ُخراسان منهم أبو العالء الَهَمذاني، 
: ُيعظمون هذا القوَل ويردُّوَنه، وُيَقبِّحون قوَل من قاله، فبقيُت َدِهشًا متعجبًا، وقلُت في نفسي

 !ًا، صار المنتسبوَن إلى العلم عامًَّة أيضًاواعجب
وما ذاك إال أنهم َسِمُعوا الحديَث، ولم َيبَحُثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أنَّ َمْن قال ما 
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قلُته قد تعرَّض للطَّْعِن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن اإِلمام أحمد روى المشهوَر والجيَد 
" مما روى ولم َيُقْل به، ولم يجعله مذهبًا له، ومن نظر في كتاب  َوالرديء، ثم هو قد َردَّ كثيرًا

 .وقد طعن فيها أحمد" المسند"الذي صنََّفه أبو بكر الخاّلل رأى أحاديَث كثيرًة كلها في " العلل 
 .286-281: صيد الخاطر

والحق أن في مسند أحمد أحاديث : 49/  1" شرح األلفية " وقال الحافظ السخاوي في 
ة ضعيفة، وبعُضها أشدُّ في الضَّعف من بعض حتى إنَّ ابَن الجوزي أدخل كثيرًا منها في كثير

موضوعاته، ولكن قد تعقََّبُه في بعضها الحافظ العراقيُّ في جزء له، وفي سائرها الحافظ ابن 
لتزم حجر، وحقََّق نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسُن انتقاًء وتحريرًا من الكتِب التي لم ت

 .الصحة في جمعها
وال يُغضُّ من قيمة المسند كثرة األحاديث الضعيفة فيه، فإنَّ عددًا غير قليل منها صالٌح 

 .للترقي إلى الحسن لغيره، والصحيح لغيره، وذلك بما ُوجد له من متابعات وشواهد
، وكذا ومسند أحمد ادَّعى قوٌم فيه الصحَة: "6في تعجيل المنفعة ص  ابن حجروقال الحافظ 

في شيوخه، وصنََّف الحافُظ أبو موسى الَمِديني في ذلك تصنيفًا، والحقُّ أنَّ أحاديَثه غالُبها جياد، 
والضعاُف منها إنما ُيوِرُدها للمتابعات، وفيه القليُل من الضعاف الغرائِب األفراِد، أخرجها، ثم 

 .56"صاَر يضِرُب عليها شيئًا فشيئًا، وبقي منها بعَده بقيٌة

 :عدد أحاديثه
 .حديثا 22682: بلغت أحاديثه في تحقيق األرناؤوط

 (.821/  2)كما مسند أحمد ط الرسالة ، حديثا 1345: وبلغت أحاديث العشرة
 

                                 
 (.63/  4)مسند أمحد ط الرسالة 56
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 :الصحاح: ثالثا
أن يجمع أحاديث النبي صلي اهلل بعد المراحل السابقة في التصنيف رأى بعض المحدثين 

 .صحيحة ثابتةعليه وسلم الواردة عنه بأسانيد 
 .البخاري ومسلمومن هؤالء اإلمامان 

 

  :البخارياإلمام صحيح  :الثالث كتابال
 وسنتناول فيه إن شاء اهلل

 ترجمة اإلمام البخاري .1
 هكتاب اسم .2
 على تأليفه هالسبب الباعث ل .3
 به مدى عنايته .4
 هموضوع .5
 همحتويات .6
 هالتعليقات في .7
 هعدد أحاديث .8
 للحديث تكراره أسباب .9

 وفقه البخاري صحيحالتراجم  .11
 شروط البخاري في صحيحه .11
 ثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح مسلم بالقبول .12
 وجوه ترجيح صحيحه على صحيح مسلم .13
 وطبقاتهم هعدد شيوخ .14
 هانتقاد بعض الحفاظ لبعض األحاديث في .15
 هعناية العلماء بصحيح .16
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 ترجمة اإلمام البخاري
 :البخاري اإلمام نسب
 جدهو. الجعفي بردزبه بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اهلل عبد أبو هو
 الزاي وسكون المهملة الدال وكسر المهملة الراء وسكون الموحدة الباء بفتح اسمه ضبط بردزبه
، ضبطه في المشهور هو هذا: "حجر ابن الحافظ قال. هاء بعدها الموحدة الباء وفتح المعجمة
" قومه دين على فارسيا بردزبة وكان، بخارى أهل يقول كذا الزراع الفارسية في وبردزبه

 .انتهى
 فنسب جعفي ويمان بخارى والي البخاري يمان يدي على أسلم بردزبه ابن المغيرة وجده

 .إليه
 .أخباره من شيء على يقف لم إنه حجر ابن الحافظ قال إبراهيم وجده
 البخاري والد إبراهيم بن إسماعيل: "وقال الثقات في حبان ابن له ترجم إسماعيل وأبوه

 .التهذيب تهذيب في الحافظ له  وترجم، "العراقيون عنه وروى ومالك زيد بن حماد عن يروي
 بكلتا المبارك ابن وصافح زيد بن حماد ورأى أنس، بن مالك من أبي سمع" :البخاري قال

 .291ص 21ج: معه ومن األرناؤوط شعيب تحقيق - النبالء أعالم سير: الذهبي "يديه
 :مولده

 أربع سنة شوال من خلت ليلة عشرة لثالث الصالة بعد الجمعة يوم البخاري اإلمام ولد
 .ومائة وتسعين

- : العلم طلب وبدؤه نشأته
 تحدث وقد الصغر منذ العلم طلب على وأقبل أمه حجر في فنشأ صغير وهو والده توفي

قلت ألبي عبد : قال البخاري وّراق النحوي حاتم أبي بن محمد عن الِفَرْبري هروا فيما نفسه عن
 حفظ ألهمت: "لاقكيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ : اهلل محمد بن إسماعيل البخاري

ثم خرجت  ،"أقل أو سنين عشر: "قال ذاك؟، إذ عليك أتى وكم: قلت ،"الكتاب في وأنا الحديث
: َوَقاَل يوما فيما كان يقرأ للناسمن الكتاب بعد العشر، فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره، 

 ".سفيان عن أبي الزبير، عن إبراهيم"
 .يا أبا فالن إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم: فقلت له
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: ارجع إلى األصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: فانتهرني، فقلت له
: القلم مني وأحكم كتابه، فقال فأخذ، 57هو الزبير بن عدي بن إبراهيم: كيف هو يا غالم؟ قلت

 .صدقت
 فلما: "قال ، ابن إحدى عشرة: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: فقال له بعض أصحابه

ثم : "قال ،"58هؤالء كالم وعرفت ووكيع المبارك ابن كتب حفظت سنة عشرة ست في طعنت
طلب الحديث، تخلفت في و ،بها خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي

فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد 
اهلل بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم في الليالي 

  .59".ت تطويل الكتابقل اسم في التاريخ إال وله عندي قصة، إال أني كره: المقمرة، وقال
 

 :للعلم طلبه
 كانوا. حديث صاحب إال منهم ليس رجاًل وثمانين ألف عن كتبت: "اهلل رحمه وقال

 .60"وينقص يزيد وعمل، قول اإليمان: يقولون
 (:11: ص) البخاري اإلمام منهج
 عشر سنة منه أسن وهو أحمد وأخوه وأمه هو حج ثم، يرتحل أن قبل ببخارى سمع

 .شيوخهما من وبالمدينة بمكة فسمع العلم طلب في وبقي بأمه أخوه فرجع ومائتين
 بغداد وقدم العراق ومدن ومصر والشام خراسان في األمصار محدثي أكثر إلى رحل ثم
 .والدراية الرواية علمي في بتفرده وشهدوا بفضله واعترفوا أهلها إليه واجتمع مرارا

 .وغيرها نيسابورو مرو والريو ثم إلى بلخ
 :اهلل رحمه عليه لعلماءا ثناء من نماذج

                                 
, ومقدمة فتح (343/ 48)انظر سري أعالم النبالء ط الرسالة " هو الزبري وهو ابن عدي عن إبراهيم" :هذا تصحيف صوابه 57

 (.162ص )الباري البن حجر 
 ".يعين أصحاب الرأي": "مقدمة الفتح"قال ابن حجر يف  58
 
تاريخ  ,(134 /81)هتذيب الكمال للمزي و ,(66/ 68), تاريخ دمشق البن عساكر (381/ 8)تاريخ بغداد ت بشار  59

 ., وسري أعالم النبالء كالمها للذهيب, ومقدمة الفتح(413/ 5)اإلسالم ت بشار 
 .164, احلافظ يف مقدمة الفتح ص(346/ 48)سري أعالم النبالء ط الرسالة  60
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 أهله هو بما عنه تحدثوا وأقرانه شيوخه من التقدير موضع اهلل رحمه البخاري كان وقد
 الحافظان مناقبه جمع وقد بعده جاء أو عاصره ممن غيرهم وكذلك به تليق التي المنزلة وأنزلوه
 تذكرة في الذهبي ذلك ذكر كما خاصين مؤلفين في العسقالني حجر وابن الذهبي الكبيران
 :ذلك من النماذج بعض ذكر هنا المناسب من ولعل. التهذيب تهذيب في حجر وابن الحفاظ

 يا: قام لما له فقال منير بن اهلل عبد عند إسماعيل بن محمد كان: "الترمذي عيسى أبو قال
 كنت: "البخاري اإلمام ويقول "..فيه له تعالى اهلل فاستجاب األمة هذه زين اهلل جعلك اهلل عبد أبا
 وراق حاتم أبي بن محمد وقال ،"شعبة غلط لنا بّين: "يقول حرب بن سليمان على دخلت إذا

 محمد عمر في عمري من أزيد أن قدرت لو: "يقول البيكندي جعفر بنيحي  سمعت: البخاري
 ذهاب فيه إسماعيل بن محمد وموت واحد رجل موت يكون موتي فإن لفعلت إسماعيل بن

 بن علي بلغ ولما، "إسماعيل بن محمد مثل خراسان أخرجت ما: "حنبل بن أحمد وقال".. العلم
: أخبره لمن قال" المديني بن علي عند إال أحد عند نفسي استصغرت ما: "البخاري قول المديني

 اهلل آيات من آية - البخاري يعني - هو: "رجاء بن رجاء وقال".. نفسه مثل مارأى قوله؛ دع"
 الحديث أهل إمام هو: "نيسابور تاريخ في الحاكم اهلل عبد أبو وقال". األرض ظهر على تمشي

 أعلم السماء أديم تحت رأيت ما: "خزيمة ابن األئمة إمام وقال".. النقل أهل بين خالف بال
 ".. البخاري إسماعيل بن محمد من له أحفظ وال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بحديث

 في رأسا العلم في رأسا الذكاء في رأسا وكان: "الحفاظ تذكرة في الذهبي الحافظ ويقول
 مثله بعده يخلف ولم ذكاء يتوقد العلم أوعية من وكان: "العبر كتابه في ويقول ،"والعبادة الورع
 الموحدين وقدوة المسلمين إمام هو: "الشافعية طبقات في السبكي ابن وقال ،"عليه اهلل رحمة
 ."الدين نظام وحافظ المرسلين سيد أحاديث في عليه والمعول المؤمنين وشيخ

 والمقتدى زمانه في الحديث أهل إمام هو: "والنهاية البداية كتابه في كثير ابن الحافظ وقال
 تقريب كتابه في حجر ابن الحافظ وقال ،"وأقرانه أضرابه سائر على والمقدم أوانه في به

 ".الحديثفي فقه  الدنيا وإمام الحفظ جبل البخاري اهلل عبد أبو: "(168: ص)التهذيب
 استقبله نيسابور البخاري قدم لما: يقولون أصحابنا سمعت األخرم يعقوب بن محمد وقال

 من غيض هذا". الرجالة وسوى أوحمارا بغال ركب من سوى الخيل على رجل آالف أربعة
 .الواسعة برحمته تعالى اهلل رحمه البخاري اهلل عبد أبي اإلمام في قيل مما فيض

 :حفظه وقوة ذكاؤه
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 منه يتعجب ما حاله على المطلعون عنه ذكر الحفظ سريع الذاكرة قوي اهلل رحمه وكان
 محمد مثل رأيت ما: "الكلذواني بكر أبو قال فقد سواهم عمن فضال واإلتقان الحفظ ذوو األذكياء

 من الحديث أطراف عامة فيحفظ اطالعة عليه فيطلع العلم من الكتاب يأخذ كان إسماعيل بن
 ".واحدة مرة

 تحفظ: إسماعيل بن محمد اهلل عبد ألبي قلت: البخاري وراق حاتم أبي بن محمد وقال
 ."فيه ما جميع علي يخفى ال: "قال المصنف في أدخلته ما جميع

 ومائتي، صحيح حديث ألف مائة أحفظ: "يقول البخاري سمعت: حمدوية بن محمد وقال
 ". صحيح غير حديث ألف

 يسمع معنا والبخاري حرب بن سليمان مجلس في كنت: السجستاني األزهر بن محمد وقال
 .حفظه من ويكتب بخارى إلى يرجع: فقال يكتب ال له ما: لبعضهم فقيل يكتب وال

 تاريخ في كما عدي ابن أحمد أبو الحافظ قاله ما ذلك في عنه نقل ما أعجب من ولعل
 قدم البخاري إسماعيل بن محمد أن يحكون مشايخ عدة سمعت وغيرهما األعيان ووفيات بغداد
 فقلبوا حديث مائة إلى فعمدوا حفظه امتحان وأرادوا فاجتمعوا الحديث أصحاب به فسمع بغداد

 إلى ودفعوا آخر لمتن المتن هذا وإسناد آخر إلسناد اإلسناد هذا متن وجعلوا وأسانيدها متونها
 على ذلك يلقوا أن المجلس حضروا إذا وأمروهم أحاديث عشرة رجل كل إلى أنفس عشرة

 من الغرباء من الحديث أصحاب من جماعة المجلس فحضر للمجلس الموعد وأخذوا البخاري
 العشرة من رجل إليه انتدب بأهله المجلس اطمأن فلما البغداديين ومن وغيرها خراسان أهل

، "أعرفه ال: "فقال آخر عن فسأله ،"أعرفه ال: "البخاري فقال األحاديث تلك من حديث عن فسأله
 فكان ،"أعرفه ال: "يقول والبخاري عشرته من فرغ حتى واحد بعد واحدا عليه يلقي زال فما

 غير منهم كان ومن، فهم الرجل ويقولون بعض إلى بعضهم يلتفت المجلس حضر ممن الفهماء
 وسأله العشرة من آخر رجل انتدب ثم، الفهم وقلة والتقصير بالعجز البخاري على يقضي ذلك
 فرغ حتى والرابع الثالث ثم األول به أجاب بما يجيب اهلل رحمه والبخاري األول سأله كما

 أما فقال منهم األول إلى التفت فرغوا أنهم البخاري علم فلما األحاديث من هيأوه مما العشرة
 على والرابع والثالث كذا وصوابه كذا قلت الثاني وحديثك كذا وصوابه كذا فقلت األول حديثك
 باآلخرين وفعل متنه إلى إسناد وكل إسناده إلى متن كل فرد العشرة تمام على أتى حتى الوالء

 بالحفظ الناس له فأقر متونها إلى وأسانيدها أسانيدها إلى كلها األحاديث متون ورد ذلك مثل
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 .بالفضل له وأذعنوا
 العجب فما للبخاري يخضع هنا: "اهلل رحمه حجر ابن الحافظ يقول القصة هذه ذكر وعند

 ألقوه ما ترتيب على للخطأ حفظه من العجب بل، حافظا كان فإنه الصواب إلى الخطأ رده من
 .61"واحدة مرة من عليه

كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو  غالم ، : " وقال حاشد بن إسماعيل 
قد أكثرتم عليَّ ، :  فال يكتب ، حتى أتى على ذلك أيام ، فلمناه ، فبعد ستة عشر يومًا قال 

فاعرضوا عليَّ ما كتبتم ، فأخرجناه ، فزاد على خمسة عشر  ألف حديثًا ، فقرأها كلها عن 
 62"حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظهظهر قلب، 

 :همته العالية في طلب العلم
وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه، :"وقال ابن كثيرمرت معنا أسفاره 

فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفىء سراجه، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان 
 .63" يتعدد منه ذلك قريبًا من عشرين مرة

 :أخالقه
 تالميذه من وخاصة والمساكين، الفقراء على اإلنفاق كثير سمحًا كريمًا - اهلل رحمه - كان

 .العالية أخالقه على الدالة القصة هذه أورد أن بأس وال وأصحابه،
وقد كان البخاري رحمه اهلل في غاية الحياء :"قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية

 ."والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء والرغبة في اآلخرة دار البقاءوالشجاعة 
 جارية، فجاءته منزله، في اهلل عبد أبي عند كنت: الصارفي محمد بن اهلل عبد وقال
 يكن لم إذا: قالت تمشين؟ كيف: لها فقال يديه، بين محبرة على فعثرت الدخول، وأرادت
 عبد أبا يا: بعد فيما له فقيل: قال. اعتقتك فقد اذهبي: لها وقال يديه، فبسط أمشي؟ كيف الطريق

 .فعلت بما نفسي أرضيت فإني أغضبتني كانت إن: قال الجارية؟ أغضبتك اهلل
 ـ: عمره ومدة وفاته

                                 
 .640انظر هدي السار ميقدمة فتح الباري ص61
وانظر هدي الساري مقدمة فتح الباري  " نها قلباقلبته م"وفيه  14واحلث على احلفظ ص 8/340اجلامع ألخالق الراوي 62

 ."قلبته منها قلبا"وفيه 14واحلث على احلفظ ص 8/340اجلامع ألخالق الراوي  608ص
 .44/86البداية والنهاية 63
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 وكانت، العشاء صالة بعد السبت ليلة سمرقند قرى من قرية خرتنك في اهلل رحمه توفي
 عمره ومدة. ومائتين وخمسين ست سنة الظهر صالة بعد الفطر يوم ودفن، الفطر عيد ليلة

 .تعالى اهلل رحمه يوما عشر ثالثة إال سنة وستون اثنتان
 علمًا بعده اهلل رحمه ترك وقد: "والنهاية البداية كتابه في اهلل رحمه كثير ابن الحافظ قال

 ".الحياة في الصالحات من أسداه بما موصول هو بل ينقطع لم فعلمه المسلمين لجميع نافعًا
وذكر  :ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال وقد

 .مسلم رواه، الحديث" به ينتفع علم:منها

 

 :البخاري كتاب اسم
اشتهر بين الناس قديمًا وحديثا تسمية الكتاب الذي ألفه اإلمام البخاري رحمه اهلل في 

 .بصحيح البخاري الحديث النبوي
الجامع الصحيح "أما اسمه عند البخاري رحمه اهلل كما ذكر ذلك في الباعث له على تأليفه 

كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر  "المسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه
الجامع ": وذكر ابن الصالح في كتابه علوم الحديث أنه سماه ،64في مقدمة كتابه فتح الباري

 ."المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه

 :لإلمام البخاري على تأليفه ةب الباعثاسباأل
ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري أسبابا ثالثة دعت اإلمام البخاري رحمه 

 :لى تأليف كتابه الجامع الصحيحإ
أنه وجد الكتب التي ألفت قبله بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح : أحدها

قال فحرك همته لجمع الحديث ، والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فال يقال لغثه سمين
 .الصحيح الذي ال يرتاب في صحته

ه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه قال وقّوى عزمه على ذلك ما سمع: الثاني
كنا عند إسحاق : "إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية وساق بسنده إليه أنه قال

: قال، "اهلل عليه وسلم لو جمعتم كتابًا مختصرا لصحيح سنة رسول اهلل صلى: "بن راهوية فقال

                                 
 (.2/ 4)هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر 64
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 .9هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ".يحالصح الجامع فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع"
وروينا باإلسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري : قال: الثالث

، رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه: "يقول
حملني على إخراج الجامع أنت تذب عنه الكذب فهو الذي : "فسألت بعض المعبرين فقال لي

 ".الصحيح
ويمكن أن يكون هناك سبب آخر دفع البخاري إلى تأليف جامعه وهو تلك الموجة : الرابع

من البدع التي ظهرت في القرنين الثاني والثالث، كاإلرجاء واالعتزال والخروج، والتجهم 
كالتعصب إلمام ما  والنصب، والتشيع، وبدع سلوكية كالتصوف الغالي، وبدع مذهبية فروعية،

واإلقبال على استعمال الرأي وتكلف القياس واطراح السنن الثابتة عن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم لذلك كله ألف اإلمام البخاري جامعه للرد على كل هذه البدع بالسنن الثابتة عن النبي 

 .صلى اهلل عليه وسلم
والجماعة في حقيقة اإليمان من أنه  ذكر فيه مذهب أهل السنة" جامعه"من " اإليمان"فكتاب 

قول وعمل، يزيد وينقص وضمنه الرد على المرجئة، وهذا واضح في كثير من تراجم هذا 
 :الكتاب منها

عالمة " ، "من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه"، "أمور اإليمان"، "دعاؤكم إيمانكم"
اتباع الجنائز من " ، "الصالة من اإليمان " ، "تفاضل أهل اإليمان " ، "اإليمان حب األنصار 

، وكذلك ضمنه الرد على غالة الخوارج والمعتزلة الذين "زيادة اإليمان ونقصانه " ، "اإليمان
فيكفرون أهل الكبائر ويحكمون بخلودهم في . يجعلون األعمال ركنًا من اإليمان يزول بزوالها

المعاصي من أمر " و " العشير، وكفر دون كفر كفران : " النار، وهذا الرد في التراجم التالية
 ".ظلم دون ظلم " ، "الجاهلية وال يكفر صاحبها إال بالشرك 

فقد ضمنها الرد على الشيعة " مناقب األنصار " وكتاب " فضائل الصحابة " وأما كتاب 
الروافض والناصبة، والخوارج وغيرهم من المنحرفين عن أصحاب رسول اهلل كلهم أو 

فقد أورد مناقب أبي بكر وعمر وعثمان، وفضل عائشة، ومعاوية وهذا رد على  بعضهم،
وأورد فيه ما يدل على فضل علي والحسن والحسين، ومناقب فاطمة وهذا رد على . الشيعة

 .الخوارج والنواصب
 .فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة" القدر"وأما كتاب 
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يرى الخروج على األئمة بالسيف من الخوارج فقد ضمنه الرد على من " الفتن"وأما كتاب 
فقد ضمنه الرد على انحرافات الشيعة والخوارج فيما يتعلق " األحكام"والمعتزلة، وأما كتاب 

الرد على من ال يرى قبول " االعتصام بالسنة"، وكتاب "أخبار اآلحاد"باإلمامة كما ضمن كتاب 
فقد ضمنه الحث على التمسك " العتصام بالسنةا"أخبار اآلحاد من المعتزلة وغيرهم، وأما كتاب 

باب ما يذكر من ذم الرأي : "بها، وهو رد على غالة القياسيين، وأهل الرأي ومن تراجمه فيه
باب ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه من الوحي "، "وتكلف القياس

بما : )يعمل برأي وال بقياس لقوله تعالىفيقول ال أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم 
تعليم النبي صلى اهلل عليه وسلم من الرجال والنساء مما علمه اهلل ليس برأي وال "، ("آراك اهلل

 ".تمثيل
كتاب التوحيد والرد على الجهمية "فهو في بعض روايات الصحيح " كتاب التوحيد"أما 
األسماء والصفات، وفيه رد بالغ على  وضمنه مذهب أهل السنة والجماعة في باب" وغيرهم

الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في إنكار صفات اهلل عز وجل وأسمائه أو تأويلها على غير ما 
 .ورد به الشرع

وقد أفرد في جامعه كتابًا للزهد والرقاق ضمنه ما صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في 
الصوفية الذين أحدثوا مناهج مبتدعة في تزكية  هذا الموضوع وفي كثير من أبوابه رد على غلو

 ".الرجاء مع الخوف"، "القصد والمداومة على العمل: "النفوس، من هذه األبواب
منهج اإلمام البخاري في تصحيح :"ماجستيرلل ذكر السبب األخير أبو بكر كافي في رسالته

 .وما بعدها 55ص " (من خالل الجامع الصحيح)األحاديث وتعليلها 
 

- : في تأليفه به مدى عنايته
لم يأل البخاري رحمه اهلل جهدا في العناية في هذا المؤلف العظيم يتضح مدى هذه العناية 

ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إال : "مما نقله العلماء عنه فنقل الفربري عنه أنه قال
ما أدخلت فيه : "ال، ونقل عمر بن محمد البحيري عنه أنه ق"اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين

". حديثا إال بعد ما استخرت اهلل تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته( يعني الجامع الصحيح)
صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة : "ونقل عنه عبد الرحمن بن رساين البخاري أنه قال

 ".خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين اهلل تعالى



96 

 

هذه األخبار نجري العملية الحسابية التالية، لمعرفة كم حديث يكتبه في ولمن يستغرب 
 :اليوم

16×351 :5661 
1601÷5661 :05159 

فيكون البخاري يدّون ما معدله حديث واحد في كل يومين، وأحيانا حديث واحد في كل 
د كل ثالثة أيام، وال شك أن هذا عدد قليل جدا، ال يستغرب معه االغتسال واالستخارة عن

 .حديث

 

- : موضوع الجامع الصحيح
األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي موضوع كتابه الجامع 

 :الصحيح فهي التي وجه عنايته إليها وجعل كتابه مشتمال عليها ويدل لذلك أمور منها
عليه وسلم وسننه  ـ تسميته لكتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل1
 …وأيامه
ـ تصريحه بذلك في نصوص كثيرة نقلت عنه تقدم ذكر بعضها في السبب الباعث له 1

على تأليفه وفي التنويه بمدى عنايته في تأليفه ومن ذلك غير ما تقدم ما نقله اإلسماعيلي عنه 
براهيم بن وروى إ". لم أخرج هذا الكتاب إال صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر: "أنه قال

ما أدخلت في كتابي الجامع إال ما صح وتركت من الصحيح حتى ال : "معقل عنه أنه قال
 …"يطول

 : محتويات الجامع الصحيح
على األحاديث الصحيحة التي هي موضوع الكتاب فهو  وصحيح البخاري كما أنه يشتمل

قوال السلف وغير ذلك يشتمل أيضا على ما في تراجم أبوابه من التعليقات واالستنباط وذكر أ
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري بعد اإلشارة إلى ، مما ليس داخال في موضوع كتابه

ثم رأى أن ال يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من : "موضوع الكتاب
آيات األحكام فانتزع المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه ب

 ."شارة إلى تفسيرها السبل الوسيعةمنها الدالالت البديعة وسلك في اإل



97 

 

وبذلك جمع اإلمام البخاري رحمه اهلل في كتابه الجامع الصحيح بين الرواية والدراية بين 
 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفهمها حفظ سنة رسول

- : التعليقات في صحيح البخاري
حذف راو أو أكثر من أول السند ولو إلى آخر اإلسناد وهو كثير في صحيح التعليق هو 

البخاري بخالف صحيح مسلم فإنه قليل جدا وقد ألف الحافظ ابن حجر في وصل تعليقات 
واختصر هذا الكتاب في مقدمة الفتح في فصل طويل ذكر ( ليق التعليقغت)البخاري كتابا سماه 

فيه تعاليقه المرفوعة واإلشارة إلى من وصلها وكذا المتابعات اللتحاقها بها في الحكم في أوائل 
ليق التعليق ذكرت فيه جميع أحاديثه غذلك جميعه في تصنيف كبير سميته توقد بسطت "الفصل 

فة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتابا حافال المرفوعة وآثاره الموقو
وقال في نهاية ، "وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك: "-إلى أن قال  -" وجامعا كامال

وقد بينت ما وصله منها : "الفصل بعد ذكر آخر ما في الصحيح من األحاديث المعلقة المرفوعة
مكان من كتبه التي هي خارج الصحيح بينته أيضا وما لم في مكان آخر من كتابه ووصله في 

إلى آخر " نقف عليه من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه من األئمة في تصانيفهم
وروى  وحاصل الحكم على التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزم كقال، كالمه رحمه اهلل

ثم النظر فيما بعد ، ح إلى من علقه عنهوجاء ونحو ذلك مما ُبني الفعل فيه للمعلوم فهو صحي
وما كان منها بصيغة التمريض كِقيل وُروي وُيروى وُيذكر ونحو ذلك مما ُبني الفعل فيه ، ذلك

للمجهول فال يستفاد منها صحة وال ينافيها، ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره 
، وقال "و صحيح وربما رواه مسلمألنه قد وقع من ذلك كذلك وه: "لمقدمة ابن الصالح، وقال

الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض ال : "الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكر الصيغة األولى
 ".…تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح

 :(18-17/ 1)في مقدمة الفتح  حجر وقال ابن
 مقامه يقوم ما أخرج لكونه إما إسناده يوصل لم نهكو في فالسبب يلتحق بشرطه ما أما"

 وإما لالختصار طلبا التعليق بصيغة أورده بل يهمله ولم السياق مستوفى هذا إيراد عن فاستغنى
 شيخه من سمعه أو شيخه من له سماعه في وشك سمعه أو مسموعا عنده يحصل لم لكونه

 قال أنه ذلك فمن مشايخه عن أورده فيما هذا وغالب األصل مساق يسوقه أنه رأى فما مذاكرة
 هريرة أبي عن سيرين بن محمد حدثنا عوف حدثنا الهيثم بن عثمان قال الوكالة كتاب في
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 وأورده بطوله الحديث رمضان بزكاة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكلني قال عنه اهلل رضي
 حدثنا منها موضع في يقل ولم إبليس ذكر وفي القرآن فضائل في منها أخرى مواضع في

 مشايخه من يسمعه لم فيما الصيغة هذه المصنف استعمل وقد منه يسمعه لم أنه فالظاهر عثمان
 بينه بواسطة آخر موضع في يوردها ثم فالن قال بصيغة عنهم فيوردها أحاديث عدة في

 حدثنا موسى بن إبراهيم قال التاريخ في فقال مواضعها في كثيرة أمثلة لذلك وبينهم، وسيأتي
 ".إبراهيم  عن بهذا حدثوني قال ثم حديثا فذكر يوسف بن هشام

لعل األقرب أنه سمعها من شيوخه مذاكرة، وسمعها عنهم بواسطة، فذكر ما يبين الحالتين، 
 .وهذا ما يليق بدقة البخاري المعروفة عنه، واهلل أعلم

 صالحا حسنا يكون وقد غيره شرط على صحيحا يكون فقد بشرطه يلتحق ال ما وأما"
 ".إسناده في يسير انقطاع جهة من بل رجاله في قدح جهة من ال ضعيفا يكون وقد للحجة
 اهلل صلى النبي كان عائشة وقالت الطهارة في قوله غيره شرط على صحيح هو ما مثال"
 في أخرجه مسلم وقد شرط على صحيح حديث وهو أحيانه كل على اهلل يذكر وسلم عليه

 .بيانه سيأتي كما صحيحه
 أن أحق اهلل جده عن أبيه عن حكيم بن بهز وقال فيه قوله للحجة صالح حسن هو ما ومثال

 .سيأتي كما السنن أصحاب أخرجه بهز عن مشهور حسن حديث وهو الناس من منه يستحيا
 وقال الزكاة كتاب في قوله آخر بأمر منجبر لكنه االنقطاع بسبب ضعيف هو ما ومثال

 مكان الصدقة في لبيس أو خميص ثياب بعرض ائتوني اليمن ألهل جبل بن معاذ قال طاوس
 طاوس إلى فإسناده وسلم عليه اهلل صلى محمد ألصحاب وخير عليكم أهون والذرة الشعير
 ".معاذ من يسمع لم طاوسا أن إال صحيح
 ما فيه لكن عنه علق من إلى الصحة منها تستفاد ال التمريض صيغة وهي الثانية والصيغة"

 على هو ما فيه نجد فلم صحيح هو ما فأما سنبينه، ما على بصحيح ليس ما وفيه صحيح هو
 .جدا يسيره مواضع إال شرطه

 ويذكر الطب في كقوله بالمعنى المعلق الحديث ذلك يورد حيث إال ذلك يستعمل ال ووجدناه
 موضع في أسنده فإنه الكتاب بفاتحة الرقي في وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عباس بن عن
 نفرا أن عنهما اهلل رضي عباس بن عن مليكة أبي بن عن األخنس بن اهلل عبيد طريق من آخر
 للرجل رقيتهم في الحديث فذكر لديغ فيهم بحي مروا وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب من
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 عليه أخذتم ما أحق إن بذلك أخبروه لما وسلم عليه اهلل صلى النبي قول وفيه الكتاب بفاتحة
 صلى أنه الموصول في ليس إذ به يجزم لم بالمعنى أورده لما ترى كما فهذا اهلل، كتاب أجرا
 .تقريره من ذلك فاستفيد فعلهم عن ينههم لم أنه فيه إنما الكتاب بفاتحة الرقية ذكر وسلم عليه اهلل

 ليس أنه إال صحيح هو ما فمنه الصيغة بهذه أورده مما آخر موضع في يورده لم ما وأما
 هو ما ومنه موافقته على العمل أن إال فرد ضعيف هو ما ومنه حسن هو ما ومنه شرطه على

 .له جابر ال فرد ضعيف
 عليه اهلل صلى النبي قرأ قال السائب بن اهلل عبد عن ويذكر الصالة في قال أنه األول فمثال

 سعلة أخذته عيسى ذكر أو وهارون موسى ذكر جاء إذا حتى الصبح صالة في المؤمنون وسلم
 لبعض يخرج لم البخاري أن إال صحيحه في أخرجه مسلم شرط على صحيح حديث وهو فركع
 بن وسلمة البطين ومسلم الحكم عن األعمش عن خالد أبي عن ويذكر الصيام في وقال رواته
 عليه اهلل صلى للنبي امرأة قالت قال عباس بن عن ومجاهد وعطاء جبير بن سعيد عن كهيل
 الصحيح رجال اإلسناد هذا ورجال الحديث متتابعين شهرين صوم وعليها ماتت أختي إن وسلم

 السياق بهذا األحمر حبان بن سليمان خالد أبو تفرد وقد إسناده في كثيرا اختالفا فيه أن إال
 .تعالى اهلل شاء إن بيانه سيأتي كما األعمش أصحاب من الحفاظ فيه وخالف

 أن عنه اهلل رضي عفان بن عثمان عن ويذكر البيوع في قوله الحسن وهو الثاني ومثال
 رواه قد الحديث وهذا فاكتل ابتعت وإذا فكل بعت إذا له قال وسلم عليه اهلل صلى النبي

 عن وثق وقد عثمان مولى منقذ عن صدوق وهو المغيرة بن اهلل عبد طريق من الدارقطني
إسناده  في أن إال المسند في أحمد أخرجه طريقه ومن المسيب بن سعيد عليه وتابعه به عثمان

 فالحديث انقطاع وفيه عثمان عن عطاء حديث من مصنفه في شيبة أبي بن ورواه لهيعة بن
 .ذلك من عضده لما حسن

 الوصايا في قوله العمل وفق على أنه إال له عاضد ال الذي الضعيف وهو الثالث ومثال
 موصوال الترمذي رواه وقد الوصية قبل بالدين قضى أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ويذكر

 استغربه وقد ضعيف والحارث علي عن األعور الحارث عن السبيعي إسحاق أبي حديث من
 .به القول على العلم أهل إجماع حكى ثم الترمذي

 فيه ذلك يقع وحيث جدا قليل الكتاب في وهو له عاضد ال الذي الضعيف وهو الرابع ومثال
 أبي عن ويذكر الصالة كتاب في قوله امثلته فمن قبله ما بخالف بالتضعيف المصنف يتعقبه
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 ليث طريق من داود أبو أخرجه حديث وهو يصح ولم مكانه في اإلمام يتطوع ال رفعه هريرة
 سليم أبي بن وليث هريرة أبي عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد بن الحجاج عن سليم أبي بن

 التعاليق من الكتاب في ما جميع حكم فهذا فيه عليه اختلف وقد يعرف ال شيخه وشيخ ضعيف
 ".والتمريض الجزم بصيغتي المرفوعة

- : عدد أحاديث صحيح البخاري
قد حّرر الحافظ ابن حجر عدد األحاديث المرفوعة في صحيح البخاري والمعلقة وأوضح 

: انتهى إليه في ذلك على سبيل اإلجمال ذلك في مقدمة الفتح إجماال وتفصيال وإليك خالصة ما
 -

 حديثا 7397عدد األحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكررة  - 1
 حديثا 1311عدد األحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة  - 1
 حديثا 311عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختالف الروايات  - 3
 حديثا 9081والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة  عدد ما فيه من الموصول - 1
 حديثا 1601عدد األحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار  - 5
 حديثا 159عدد األحاديث المعلقة بدون تكرار  - 6
 حديثا 1761عدد األحاديث المرفوعة موصولة أو معلقة بدون تكرار  - 7
 

 (177/ 1)فتح الباري البن حجر 
ألفا حديث فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بال تكرير على التحرير "

ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من  وستمائة حديث وحديثان
ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون فجميع ذلك  مائة وتسعة وخمسون حديثاالجامع المذكور 

 ".حديثا
نما هي في المرفوع خاصة دون ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة وهذه األعداد إ

والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم، وبعد ذكر الحافظ ابن حجر لجملة األحاديث بدون تكرار 
 : قال

وما  ،بن الصالح وغيره تفاوت كثيراوبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره "
ذلك ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد األول الذي قلدوه في  عرفت من أين أتى الوهم في
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ذلك كان إذا رأى الحديث مطوال في موضع ومختصرا في موضع آخر يظن أن المختصر غير 
المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحينئذ 

 ".العددين واهلل الموفق يتبين السبب في تفاوت ما بين
وقد قيل إنها بإسقاط : "ابن الصالح حيث قال في علوم الحديث بذلك ما جاء عن قصدوي

 ."حديث أربعة آالفالمكررة 
وهو ال ، حديثا 7563: إلى (119/ 1) محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمبلغ عدد أحاديثه و

 -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  مصطفى ديب البغا. د ترقيمنفس  ، وهويرقم للمعلق
 .(161/ 9)جامعة دمشق 

- : البخاري للحديث الواحد في مواضع من صحيحه تكرار أسباب
معلوم أن البخاري رحمه اهلل لم يرد االقتصار في صحيحه على سرد األحاديث وإنما أراد 

ك يستنبط من الحديث مع جمع الحديث الصحيح استنباط ما اشتمل عليه من حكم وأحكام ولذل
الحكم ويجعله ترجمة ثم يورد الحديث تحتها لالستدالل به عليها ويستنبط منه حكما آخر يترجم 
به ويورد الحديث مرة أخرى لالستدالل به أيضا فيكون التكرار لغرض االستدالل على أنه إذا 

ن شيخ سوى الشيخ أعاد الحديث مستدال به ال يخلي المقام من فائدة جديدة وهي إيراده له ع
ولهذا قال الحافظ أبو الفضل  ،الذي أخرجه عنه من قبل وذلك يفيد تعدد الطرق لذلك الحديث

وقلما يورد حديثا في : "ابن طاهر المقدسي فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح
يل جدا، ، وذكر الحافظ ابن حجر أن الذي وقع له من ذلك قل"موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد

، وللبخاري "والتي ذكرها سندا ومتنا معادا ثالثة وعشرون حديثا: "وقال صاحب كشف الظنون
أغراض أخرى في إعادة الحديث في موضع أو مواضع ذكر كثيرا منها الحافظ في مقدمة 

 .الفتح
 

 :تراجم صحيح البخاري
مرتبة على المسائل  بابًا( 3150)كتابًا و( 97)اشتمل الجامع الصحيح لإلمام البخاري على 

 .الفقهية والعقدية وغيرها
وصف الحافظ ابن حجر تراجم صحيح البخاري بكونها حّيرت األفكار وأدهشت العقول 
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وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها  ،واألبصار
ذكر أن منها ما يكون داال بالمطابقة لما يورده عن قرنائه وقد فّصل القول فيها في مقدمة الفتح و

تحتها وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو معناه وكثيرا ما يترجم بلفظ االستفهام 
: حيث ال يجزم بأحد االحتمالين وكثيرا ما يترجم بأمر ال يتضح المقصود منه إال بالتأمل كقوله

وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ ، رد على من كره ذلكفإن غرضه ال" باب قول الرجل ما صلينا"
إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا 
في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي وربما اكتفى 

وأورد معه أثرا أو آية فكأنه يقول  أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه
: لم يصح في الباب شيء على شرطه، لهذه األمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضالء قولهم

 .65"فقه البخاري في تراجمه"
 :وله في تلك التراجم طريقتان ظاهرة وخفية

كأن أن تكون الترجمة دالة بطريق المطابقة على ما ساقه من األحاديث : الطريقة األولى
هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفالني مثًلا، وقد تكون : يقول

الترجمة بلفظ المترجم له، وقد تكون ببعض ألفاظه، وقد تكون بمعناه، وهذا هو الغالب على 
 .تراجمه

خاصا  أن يأتي في الترجمة بلفظ عام، ويكون المترجم له من األحاديث: الطريقة الثانية
تنبيها منه على أن الحكم عام، وأن الحديث وإن كان خاصا، فهو مراد به العموم، وقد يكون 
األمر على عكس ذلك، فينبه بالترجمة على أن الحديث وإن كان عاما إال أنه يراد منه 
 الخصوص، وعلى هذا األمر في المطلق والمقيد وشرح المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر "المجمل  الظاهر وتفصيل
، وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا "فقه البخاري في تراجمه: عن جمع من الفضالء

جم به، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ رعلى شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد، الذي ت
وكثيرا ما يترجم بلفظ االستفهام كقوله باب هل يكون كذا، أو من  األذهان في إظهار مضمره،

قال كذا، وذلك حيث ال يتجه له القطع بأحد االحتمالين، وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل 
، فإنه أشار "ما صلينا: باب قول الرجل: "الجدوة، ولكنه إذا حققه المتأمل، كان كثير النفع كقوله

                                 
 (.62: ص)منهج اإلمام البخاري  65
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، فإنه أشار به إلى الرد "فاتتنا الصالة: باب قول الرجل: "ره ذلك وكقولهبه إلى الرد على من ك
على من كره ذلك، وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي 
بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب مما يؤدي معناه 

فهذا حديث ليس . باب األمراء من قريش: خفي، ومن ذالك قوله تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر
باب اثنان فما فوقهما : "، ومنها قوله"ال يزال وال من قريش: "على شرط البخاري وأورد فيه

، وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد "جماعة
 .66ي الباب شيء على شرطيمعها أثرا أو آية فكأنه يقول لم يصح ف

 (11/ 1) حجر البن الباري فتح
 الحديث بلفظ يأتي أو شرطه على يصح لم حديث معنى إلى يومئ بلفظ يترجم ما وكثيرا"
 بأمر تارة معناه يؤدي ما الباب في ويورد الترجمة في صريحا شرطه على يصح لم الذي

 عن يروى حديث وهذا جماعة فوقهما فما اثنان باب قوله...  ذلك من خفي بأمر وتارة ظاهر
 .أحدكما وليؤمكما وأقيما فأذنا فيه وأورد البخاري شرط على وليس األشعري موسى أبي

 معها وأورد شرطه على يصح لم حديث لفظ هي التي الترجمة بلفظ أحيانا اكتفى وربما
 .شرطي على شيء الباب في يصح لم يقول فكأنه آية أو أثرا

 ومن تبييض بال الكتاب ترك أنه النظر يمعن لم من اعتقد الدقيقة المقاصد هذه عن وللغفلة
 ".وجد جد ومن ظفر تأمل

 (173/ 1) حجر البن الباري فتح
 التي األمور آخر وكان التوحيد بكتاب فختم اهلل توحيد هو وآخرا أوال العصمة أصل وكان"
 اهلل قول باب فقال كتابه تراجم آخر فجعله وخفتها الموازين ثقل الخاسر من المفلح بها يظهر
 توزن آدم بني أعمال وأن القيامة ليوم القسط الموازين ونضع تعالى

 إنما أنه إلى بذلك وأشار توزن آدم بني أعمال بأن وختم بالنيات األعمال إنما بحديث فبدأ
 على خفيفتان الرحمن إلى حبيبتان كلمتان حديث وهو تعالى هلل الخالصة بالنية كان ما منها يتقبل

 العظيم اهلل سبحان وبحمده اهلل سبحان الميزان في ثقيلتان اللسان
 الرحمن لمحبة ذكرهما على حث فيه حبيبتان وقوله وتخفيف ترغيب فيه كلمتان فقوله

 ثوابهما إظهار فيه ثقيلتان وقوله بالعمل يتعلق ما إلى بالنسبة حث فيه خفيفتان وقوله إياهما
                                 

 (.324-320: ص)احلديث واحملدثون  66
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 الذكر وخفة العبد وذكر سابق الرب حب أن وهو عظيم أسلوب على الحديث بهذا الترتيب وجاء
 في جاء معناهما الكلمتان وهاتان القيامة يوم إلى الكلمتين هاتين ثواب ذلك وبعد قال لسانه على
 دعواهم وآخر سالم فيها وتحيتهم اللهم سبحانك فيها دعواهم تعالى لقوله الجنة أهل دعاء ختام
 اهلل جزاه وعجائب لطائف فيه أبدى ولقد ملخصا الشيخ كالم انتهى العالمين رب هلل الحمد أن

 ".وكرمه بمنه خيرا
 :ومن دقة صنيعه وفرط ذكائه أنه يورد في آخر كل كتاب ما يدل على ختمه

 شأن آخر ذلك فكان: "هرقل قصة في سفيان أبي حديثمن  آخر بدء الوحيفي  قوله :مثاله
 ".هرقل

 ".واضح وهو االختتام براعة القصة في لفظ آخر من للمصنف ويؤخذ: "قال ابن جحر
، وهو آخر الكتب المتعلقة بالحج، فقد ختمه كتاب فضائل المدينةفي آخر  هما ذكر: ومثله
 رسولك بلد في موتي واجعل سبيلك، في شهادة ارزقني اللهم»: قال عنه، اهلل رضي بأثر عمر

 .1890برقم  (13/ 3) البخاري صحيح. «وسلم عليه اهلل صلى
 :(101/ 1) الباري فتح حجر في قال ابن 
 إشارة وفيه ،ومعلقا موصوال فأخرجه به ختم الذي عمر أثر وهو واحد أثر اآلثار من وفيه"

 ويرفعنا الشرح هذا ختم على يعين وأن بالحسنى لنا يختم أن تعالى اهلل فنسأل الختام حسن إلى
 ".قدير شيء كل على إنه األسنى المحل إلى به

 

 :شروط البخاري في صحيحه
بسنده إلى الحافظ أبي الفضل ابن طاهر  (9 ص) روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح

شرط البخاري أن يخّرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي : "المقدسي أنه قال
المشهور من غير اختالف بين الثقات األثبات ويكون إسناده متصال غير مقطوع وإن كان 

. انتهى" إليه كفىللصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن إال راو واحد وصح الطريق 
وهذا الذي رواه الحافظ عنه في مقدمة الفتح صرح به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول 
كتابه شروط األئمة الستة، وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض 

أما رجحانه من حيث االتصال فالشتراطه أن يكون : "ترجيح صحيحه على صحيح مسلم
، وقال في شرح "قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة الراوي
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ثم يقدم في األرجحية من حيث األصحية ما وافقه : "النخبة أيضا في أثناء تعداد مراتب الصحيح
 ".…شرطهما ألن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح

- : القبولثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح مسلم ب
وقد رأيت اإلمام أبا عبد اهلل البخاري في جامعه : "قال الحافظ في مطلع مقدمة الفتح

تقريرا واستنباطا  -يعني الكتاب والسنة  -الصحيح قد تصدى لالقتباس من أنوارهما البهية 
وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع حتى أذعن له 

إلى آخر كالمه .." المخالف والموافق وتلقى كالمه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق
 …رحمه اهلل

يعني صحيح  -وأجمع العلماء على قبوله : "وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية
 ".…وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل اإلسالم -البخاري 

وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب : "كبرىوقال ابن السبكي في طبقات الشافعية ال
 ".…اإلسالم بعد كتاب اهلل

وقال أبو عمرو ابن الصالح في علوم الحديث بعد ذكره أن أول من صنف في الصحيح 
ثم إن كتاب البخاري : "ثم قال" وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز: "البخاري ثم مسلم

 ".أصح الكتابين وأكثرهما فوائد
اتفق العلماء رحمهم اهلل على أن أصح الكتب بعد : "وقال النووي في مقدمة شرحه لمسلم
وكتاب البخاري أصحهما  ،وتلقتهما األمة بالقبول ،الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم
وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري  ،وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة

 …انتهى" له نظير في علم الحديث ويعترف بأنه ليس
فيما نقله ابن العماد في شذرات الذهب  -وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال 

اإلمام أبو عبد اهلل الجعفي موالهم البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به : "-
 ".فيه والمعول على كتابه بين أهل اإلسالم

وهو حديث من  -كاني في مطلع كتابه قطر الولي على حديث الولي وقال اإلمام الشو
وال حاجة لنا في الكالم على رجال إسناده فقد أجمع أهل : "قال عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع 
ت تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك وقد دفع أكابر األئمة من على ثبوته وعند هذه اإلجماعا
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تعرض للكالم على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان فالكالم على إسناده 
بعد هذا ال يأتي بفائدة يعتد بها فكل رواته قد جاوزوا القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال 

 …انتهى" الم أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهنوصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بك
هذه أمثلة لكالم العلماء في صحيح البخاري وبيان علو درجته وتلقي األمة له ولصحيح 

 .مسلم بالقبول

- : وجوه ترجيح صحيحه على صحيح مسلم
تقدم ذكر بعض أقوال األئمة الدالة على تقديم الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم 

غيرهما وتلقي األمة لهما بالقبول وفي بعضها النص على تقديم صحيح البخاري على على 
- : صحيح مسلم وهو أمر مشهور عند أهل العلم وذلك ألمور

، أن الذين انفرد البخاري باإلخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثالثون رجال: األول
مسلم باإلخراج لهم دون البخاري ستمائة  المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجال، والذين انفرد

وال شك أن التخريج عمن لم ، وعشرون رجال المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجال
 .يتكلم فيه أصال أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكالم قادحا

تخريج أحاديثهم وأن أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من : الثاني والثالث
أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف من أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها 

 .ن موهومها بخالف مسلم في األمرينم
أن البخاري اشترط ثبوت التالقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واكتفى : الرابع

البخاري على صحيح مسلم لما  يم صحيحمسلم بمجرد المعاصرة وذلك واضح الداللة على تقد
 فيه من شدة االحتياط وزيادة التثبت

أن ما انتقد على البخاري من األحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم وال شك أن : الخامس
 .ما قل االنتقاد فيه أرجح مما كثر

سلم وأن وهذه الوجوه باإلضافة إلى اتفاق العلماء على أن البخاري أعلم بهذا الفن من م
مسلما تلميذه وخريجه وكان يشهد له بالتقدم في هذا الفن واإلمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في 

قدمة الفتح وفي شرحه لنخبة وقد أوضح هذه الوجوه وغيرها الحافظ ابن حجر في م. عصره
 .الفكر

ال وهذا الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم المراد به ترجيح الجملة على الجملة 
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 :كل فرد من أحاديث اآلخر كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفيته بقوله
 يجعله مساويا أو قدما... وربما يعرض للمفوق ما 

ومن أمثلة ذلك كما في شرح النخبة للحافظ ابن حجر أن يكون الحديث عند مسلم وهو 
قدم على الحديث مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه ي

 …الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا
أما ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فهو راجع إلى 

 …حسن السياق وجودة الوضع والترتيب ال إلى األصحية كما قرر ذلك أهل هذا الشأن

- : عدد شيوخ البخاري في الجامع الصحيح وطبقاتهم
خ البخاري الذين خرج عنهم في الجامع الصحيح يب كشف الظنون أن عدد مشاذكر صاح

كر مائتان وتسعة وثمانون، وعدد الذين تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثالثون وذ
 :خه منحصرون في خمس طبقاتيالحافظ في مقدمة الفتح أن مشا

اهلل األنصاري حدثه عن حميد  من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد: الطبقة األولى
ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن 

بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد ومثل أبي نعيم حدثه  أبي عبيد أيضا ومثل عبيد اهلل
عياش وعصام بن عن األعمش ومثل خالد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان ومثل علي بن 

 …خالد حدثاه عن حريز بن عثمان وشيوخ هؤالء كلهم من التابعين
من كان في عصر هؤالء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس : الطبقة الثانية

 …وأبي مسهر عبد األعلى بن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بالل وأمثالهم
خه وهم من لم يلق التابعين بل كبار تبع األتباع يوسطى من مشاهي ال: لطبقة الثالثةا

كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد ابن 
بن راهوية وأبي بكر وعثمان بن أبي شيبة وأمثال هؤالء، وهذه الطبقة قد شاركه  وإسحاقحنبل 

 …مسلم في األخذ عنهم
رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليال كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم : رابعةالطبقة ال

الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم 
 .وإنما يخرج عن هؤالء ما فاته من مشايخه أو ما لم يجد عند غيرهم

واإلسناد سمع منهم للفائدة كعبد اهلل بن حماد قوم في عداد طلبته في السن : الطبقة الخامسة



108 

 

وقد روى عنهم . اآلملي وعبد اهلل بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم
ال يكون : "أشياء يسيرة وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال

، وعن البخاري أنه "من هو دونهالرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وع
 ..".ال يكون المحدث كامال حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه: "قال

ثناء العلماء على الرواة المخرج لهم في صحيح البخاري وانتقاد بعض الحفاظ لبعضهم 
 :والجواب على ذلك

فكل رواته قد جاوزوا : "قولهتقدم في كالم الشوكاني على صحة حديث من عادى لي وليا 
القنطرة وارتفععنهم القيل والقال وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكالم أو يتناولهم طعن طاعن 

 ".أو توهين موهن
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي : "وقال الحافظ في مقدمة الفتح

، وقال "نه ال يلتفت إلى ما قيل ما فيهخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أ
قد حصل االتفاق على القول ( يعني الصحيحين)ورواتهما : "الحافظ في شرح نخبة الفكر

فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل ال يخرج عنه إال ، بتعديلهم بطريق اللزوم
االكتفاء بالقول : ببعض الرواة وقد كان من دأب العلماء أحيانا عند إرادة التعريف. انتهى" بدليل

 .بأنه من رجال الصحيحين أو أحدهما
هذا وقد انتقد بعض الحفاظ نحو الثمانين من رجال صحيح البخاري كما سبقت اإلشارة إلى 
ذلك عند ذكر وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم وقد عقد الحافظ ابن حجر في 

ا وأجاب عما وجه إليهم من انتقادات وقال في معرض مقدمة الفتح فصال ذكرهم فيه واحدا واحد
التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه : "تعداد الفصول العشرة التي اشتملت عليها المقدمة

من رجاله على ترتيب الحروف والجواب عن ذلك الطعن بطريق اإلنصاف والعدل واالعتذار 
ح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه عن المصنف في التخريج لبعضهم ممن يقوى جانب القد

، وقال في "بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه وإما لغير ذلك من األسباب
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج الصحيح : "مطلع الفصل المشار إليه

ا ما انضاف إلى ذلك من ألي راو كان مفتعل لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته وال سيم
إطباق جمهور األئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل بغير من خرج عنه 

هذا إذا خرج له في ، في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما
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أخرج له األصول فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا  منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم

فذلك الطعن مقابل تعديل هذا اإلمام فال يقبل إال مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا 
فاوتة الراوي أو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه ألن األسباب الحاملة على الجرح مت

ثم إنه ذكر األسباب الخمسة التي عليها مدار الجرح وهي ، "منها ما يقدح ومنها ما ال يقدح
البدعة والمخالفة والغلط وجهالة الحال ودعوى االنقطاع في السند وتكلم على كل منها بالنسبة 

طيب وقال الخ. لرجال الصحيح إجماال ثم نبه على أمور قدح بها بعض العلماء وهي غير قادحة
ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن : "البغدادي كما في قواعد التحديث للقاسمي

 ".…فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب
وقد : "وقال الحافظ الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما ال يوجب ردهم

ا كثيرا من الثقات الذي احتج البخاري ومسلم وغيرهما بهم لكون كتبت في مصنفي الميزان عدد
الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك 

 .إلى آخر كالمه رحمه اهلل" وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من ال يعبأ به

- : لبخاري والجواب عن ذلكانتقاد بعض الحفاظ لبعض األحاديث في صحيح ا
ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على 

حديثا وانفرد البخاري عن مسلم  اثنين وثالثينأحاديث اشتركا في  مائتين وعشرةالصحيحين 
 حديث بمائةحديثا وانفرد مسلم عن البخاري  بثمانية وسبعين

لكالم على األحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أورد فيه األحاديث وقد عقد فصال خاصا ل
على ترتيب صحيح البخاري وأجاب على االنتقادات فيها تفصيال وقد أجاب عنها في أول 

ال ريب في تقديم : "والجواب عنه على سبيل اإلجمال أن نقول: "الفصل إجماال حيث قال
" من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده

ُيخرجان من الحديث إال ما ال  فإذا عرف وتقرر أنهما ال: "ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال
علة له أو له علة إال أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كالم من انتقد عليهما يكون قوله 

لك على غيرهما فيندفع االعتراض من حيث معارضا لتصحيحهما وال ريب في تقديمهما في ذ
 :الجملة وأما من حيث التفصيل فاألحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما

 .ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال اإلسناد: األول
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 .ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض اإلسناد: الثاني
 .فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرهاما تفرد بعض الرواة بزيادة : الثالث
 .ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة: الرابع

 .ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله: الخامس
 .ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن: السادس

يث وفي ضمن ذكره لهذه األقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة وأشار إلى بعض األحاد
فهذه جملة أقسام ما انتقده : "ثم قال. المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب اإلجمالي

األئمة على الصحيح وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها ال يظهر منها ما يؤثر في أصل 
النقاد  هذا جميع ما تعقبه الحفاظ: "وقال في نهاية الفصل". موضوع الكتاب بحمد اهلل إال النادر

فإذا تأمل المنصف ما : "، إلى أن قال"العارفون بعلل األسانيد المطلعون على خفايا الطرق
حررته من ذلك عظم مقدار المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر األئمة من أهل 

 ".العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم

 :بصحيح البخاري عناية العلماء
 به العلماء اعتنى عز وجل، ولهذا اهلل كالم بعد الكتب أصح هو صحيح البخاري كتاب

 .67ذلك وغير على أحاديثه واستخرجوا غريبه وجمعوا واختصروه فشرحوه كبيرة، عناية
وقصارى القول أن صحيح البخاري أول مصنف في الصحيح المجرد وهو أصح كتاب بعد 

ورجاله مقدمون في الرتبة على غيرهم وأحاديثه على كثرتها لم ينتقد الجهابذة كتاب اهلل العزيز 
كله جمع فيه مؤلفه  المبرزون في هذا الفن منها إال القليل مع عدم سالمة هذا النقد ومع هذا

رحمه اهلل بين الرواية والدراية وهذه الميزات وغيرها توضح السر في إقبال العلماء عليه 
عنايتهم التامة به فلقد بذل العلماء قديما وحديثا فيه الجهود العظيمة وصرفوا في واشتغالهم فيه و

خدمته األوقات الثمينة وأولوه ما هو جدير به من اهتمامهم فكم شارح لجميع ما بين دفتيه بسطا 
واختصارا ومقتصر على إيضاح بعض جوانبه فألفوا في رجاله وفي شيوخه خصوصا وصنفوا 

وابه وفي المناسبة بينها وغير ذلك من الجوانب التي أفردت بالتأليف وكان في شرح تراجم أب
على رأس المبرزين في هذا الميدان الحافظ الكبير أحمد بن حجر العسقالني المتوفى سنة 

                                 
 (.8: ص)التعليق على فتح الباري  67
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هـ فقد أودع كتابه العظيم فتح الباري مع مقدمته ما فيه العجب فكما أن مؤلفه رحمه اهلل 851
غاية اإلحسان فقد أحسن الحافظ ابن حجر في خدمته والعناية به تمام  أحسن في انتقائه وجمعه

اإلحسان وإن نسبته إلى غيره من الشيوخ كنسبة صحيح البخاري إلى غيره من المصنفات 
 .فرحم اهلل الجميع برحمته الواسعة وجزاهم خير الجزاء
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 :معاجم الطبراني: الكتاب الرابع

 :المعاجم: ثالثا
 المعاجم تعريف

ما كان مرتبا على ترتيب المعجم أي على حروف  :والمقصود بها، جمع معجم المعاجم
 .الهجاء

على شيوخ  اتلفمؤالما كان مرتبا من : وأما المعاجم في االصطالح فالمقصود بها
 .الهجاء على حروف هيرتب شيوخثم ، صاحب الكتاب

 بن سفيان ابن جوان الفارسيعلى هذا الترتيب هو أبو يوسف يعقوب أول من صنف و
ت  وأبو يعلى الموصلي هـ، 353ت  هـ،ثم أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي222ت 

 .هـ 352
، (هـ222: المتوفى)والفسوي يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف 

عاش بعيدا عن وطنه في طلب الحديث، و، «فسا» مدينة من أهل، من كبار حفاظ الحديثوهو 
 .نحو ثالثين سنة

 .وتوفي بالبصرة ،وروى عن أكثر من ألف شيخ
 (.تاريخ 419)ة في معهد المخطوطات قطعة منه مصور« التاريخ الكبير»له 

 :طبع لهومما 
 محمد بن عبد اهلل السريع : المحقق: مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي -1

 هـ 1831األولى، : الطبعة، الرياض -عاصمة دار ال: الناشر
 (منتقى من الجزء األول، والجزءان الثاني والثالث: ويشمل)، 1: عدد المجلدات

، مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر، أكرم ضياء العمري: المحقق: المعرفة والتاريخ -2
 3: عدد األجزاء. م1941 -هـ 1851الثانية، : الطبعة

 :أيضا ومما طبع من المعاجم
أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن : المؤلف: المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي -

زياد . د هحققو، (هـ321: المتوفى)إسماعيل بن العباس بن مرداس اإلسماعيلي الجرجاني 
 3في .1815األولى، : الطبعة، المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم : الناشر، محمد منصور

 .أجزاء
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المعجم تفصيل الكالم حول ، هانبذة عن كل واحدمنوفيما يلي ، ـ معاجم الطبراني الثالثة

 :الصغير
 
 
 
 
 
 

 :للطبراني المعجم الكبير
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 : للطبراني المعجم األوسط
 

 
 

 .رتبه على أسماء شيوخه ورتب أسماء شيوخه على حروف المعجم
 

 

 

 :للطبراني المعجم الصغير
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 .وأحيانا يورد أكثر من حديث
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 :مقارنة بين المعاجم الثالثة

 
 
 

رسالة  انظر تفصيال أكثر في مقدمة و
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 تحقيق وتخريج ودراسة: للطبراني المعجم الصغير: الماجستير
 
 

 :على الشيوخ فوائد الترتيب
 

 
 
 
 

 :التصنيف عند المتأخرين
المتأخرون األحاديث في تصانيفهم دون إسناد، واقتصروا على العزو إلى األئمة أورد 

وصارت األسانيد طويلة وال تأتي إال من طريق ، األول، وذلك ألن األحاديث قد دونت كلها
 .ولهذا اقتصروا َعَلى اْلعزو ِإَلى اْلَأِئمَّة اأُلَول، المصنفين المتقدمين

قاصد السابقة؛ ومن ذلك أنهم صنفوا في أحاديث وقد صنف المتأخرون في أغلب الم
ألن التصنيف على األبواب ال يقتصر على ، األحكام، وهي نوع من التصنيف على األبواب

 .األحكام فقط بل على يتعداها إلى غيرها كالتوحيد واألدب والتفسير والرقاق ونحوها
 :ومن أمثلة كتب المتأخرين في األحكام
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: المتوفى) الثالثة لعبد الحق األندلسي اإلشبيلي(لوسطى، والصغرىالكبرى، وا)األحكام  -
 (.هـ141

 .حسين بن عكاشة: بتحقيق، وطبعت األحكام الشرعية الكبرى
في ، م2551 -هـ1822الطبعة األولى، ، الرياض/ السعودية  -مكتبة الرشد : الناشر

 .واألخير منها للفهارس، خمسة مجلدات
: المتوفى)اضات ِلْلَحاِفِظ أبي اْلحسن علي بن محمد بن اْلقطَّان اعتر «اْلُوْسَطى»و ع َلى 

 .َوَعن َبْعضَها أجوبة لَبعض اْلُمَتَأخِّرين. ، َوَما َأكثر َنفعه(هـ624
الحسين آيت . د: بتحقيق، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام: وقد طبع كتابه بعنوان

 .سعيد
، في ستة مجلدات، م1992-هـ1814األولى ، :  الطبعة ، الرياض -دار طيبة : الناشر 

 .واألخير منها للفهارس
وهو كتاب لم يكمل وصل إلى كتاب  (الضياء المقدسي)أحكام محمد بن عبد الواحد  -

 .الجهاد وتوقف
 : آخره

السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصالة  :باب حكم أموال المرتدين وجنايتهم
 .(112/ 1)والسالم 

 ."يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد" :(118/ 1)ثم قال 
 

 السَُّنُن و األْحَكاُم ع ن الُمْصَطَفى ع َليِه أقْفض ل الصَّاَلة والسَّاَلم
 (هـ513: المتوفى)ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي  :المؤلف
 أقبي ع بد اهلل ُحس ين ْبن ُعَكاَشة :المحقق
 د اُر م اِجد ع سْيِري، المملكة العربية السعودية :الناشر
 م 8001 -هـ  4186األولى،  :الطبعة

 5 :عدد األجزاء
: بعنوان، (هـ655: المتوفى)، األحكام لعبد الغني بن عبد الواحد الُجماعيلي المقدسي -

 .عمدة األحكام من كالم خير األنام صلى اهلل عليه وسلم
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 .في مجلد واحد، األرناؤوطمحمود : دراسة وتحقيق
: الطبعة، بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة األندلس -دار الثقافة العربية، دمشق : الناشر

 .م 1944 -هـ  1854الثانية، 
مطبعة السنة : الناشر، وشرحه ابن دقيق العيد في إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام

 .في مجلدين، المحمدية
 .نزيل م كَّةأحكام محب الدين الطبري  -
" نيل األوطار"الذي شرحه الشوكاني في  ،"منتقى األخبار"المنتقى لعبد السالم ابن تيمية  -

وهو يذكر الحديث دون الحكم عليه صحة أو ضعفا، والشوكاني استفاد كثيرا في شرحه من 
في وفتح الباري ، كتابين البن حجر وهما التلخيص الحبير في تخريج األحاديث والحكم عليها

 .ويذكر فوائد أخرى للزيدية وأهل البيت، شرح الحاديث واستنباط األحكام منها
، شرحه صاحبه نفسه (هـ252: المتوفى) كتاب اإلمام للمحدث الفقيه ابن دقيق العيد -

 .م2552في كتاب اإللمام شرح اإلمام، وهو كتاب ضخم مطبوع في مجلدين سنة 
، نصوصه وخرح أحاديثه حسين إسماعيل الجملحقق ، وقد طبع اإلمام بأحاديث األحكام

: الطبعة، بيروت -لبنان / الرياض  -السعودية  -دار ابن حزم  -دار المعراج الدولية : الناشر
 .في مجلدين، م2552-هـ 1823الثانية، 
( هـ412: المتوفى)وأحكام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -

 .اِم ِمْن َأِدلَِّة َاْلَأْحَكاِمبلوغ َاْلَمَر: المسمى ب
دار أطلس للنشر : الناشر، سمير بن أمين الزهيري: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

في ، م 2555 -هـ  1821الثالثة، : الطبعة، المملكة العربية السعودية -والتوزيع، الرياض 
 .مجلدين

 .وشرحه الصنعاني في سبل السالم في أربعة مجلدات
 .فيما يتعلق بمتن الحديثهذا كالمهم 
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