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ٌنبيناٌ ٌواملرسلني، ٌاألنبياء ٌأرشف ٌىلع ٌوالسالم ٌوالصالة ٌالعاملني، ٌرب ٌهلل احلمد

ٌ.وىلعٌآهلٌوصحبهٌأمجعني،ٌأماٌبعد.حممدٌ

ٌمنٌالق ٌوضعًفا ٌصحة ٌىلعٌاألحاديث ٌاحلكم ٌيفٌالرتاثٌفإنٌقضية ٌالكبار ضايا
ٌٌوقدٌاإلساليم، ٌهلا ٌتصدى ثني، ٌاملحدِّ ٌوطجهابذة ٌمتعدٌٌِّيوجدونفقوا ٌمنهاٌدة،حلوًًل

ٌكٌتأيلف ٌتب ٌدٌ جتمع ٌبني ٌانليب ٌسنة ٌمن ٌعندهم ٌصح ٌما ٌبعض ٌفتيها ٌحلىمٌ، محاية
نة،ٌ ٌلكٌمنٌاتليسريٌواتلقريبٌواتلوجيه.يفٌذٌمعٌماالرشيعة،ٌوصيانةٌحلياضٌالسُّ

ٌ اإلمامٌابلخاريٌعليهٌرمحةٌاهللٌورضوانه،ٌإذٌٌ-ىلعٌاألشهر–ويهٌطريقةٌاختطها
ٌأولٌمؤلٌِّ ٌالعبقريٌهو ٌتلميذه ٌاتبعه ٌثم ٌبغريه، ٌدونٌمزجه فٌيفٌاًلقتصارٌىلعٌالصحيح،

فحصلٌلكتابيهماٌمنٌالقبولٌواًلعتمادٌماٌلمٌحيصلٌألحدٌوريضٌعنه،ٌٌاإلمامٌمسلمٌ
الرشطٌواملنهج،ٌىلعٌتفاوٍتٌكبريٌبينهمٌيفٌٌمٌتتابعٌالعلماءٌىلعٌسلوكٌهذاٌاملهيعثسواهما،ٌ

ٌ.-سوىٌالصحيحني–ٌعتمادٌىلعٌهذهٌالكتبتفاوتًاٌأدىٌإىلٌاختالفٌرتبةٌاًل

ٌو ٌبالًغا ٌوحرًجا ٌكبرًيا األحاديثٌاحلكمٌىلعٌأمامٌيواجهٌكثريٌمنٌابلاحثنيٌعنتًا
الطريقٌوذلكٌلوعورةٌ،ٌويستشهدونٌبهاٌيفٌكتاباتهم،ٌأحباثهمانلبويةٌاليتٌيستدلونٌبهاٌيفٌ

ٌ ٌأوٌارختاءٌاهلمةٌعنٌدركٌالصواب، ٌاًلستمساكويلجأٌبعضهمٌإزاءٌذلكٌإىلٌوقلةٌالزاد،
ٌمنهالقرائنٌاليتٌيبأدىنٌ ٌاحلراحئةٌٌاشمُّ ٌبهٌونيعدٌُّوكمٌىلعٌاألحاديث، ٌقاموا خمرًجاٌٌما

ٌصحيًحا، ٌمغبٌ ٌعلميًّا ٌعنهم ٌايرفع ٌباة ٌملطابلة ٌعليهاحلكم ،ٌ ٌاألحاكمويبنون ٌهذه ٌىلع
تبٌهلٌكٌ اليتٌاملظاهرٌإحدىٌهذهٌو،ٌيتٌحياولونٌجاهدينٌالوصولٌإيلهاانلتائجٌالعلمي ةٌال
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ٌمنٌ ٌأحباثٌكثري ٌيف ٌالرواج ٌالعرصينيِّ ،ٌ ٌوأحواهلاتتطلبٌجتوذلا ٌحلقيقتها ٌعلمي ة يفٌٌلية
ٌ.باملقصودٌدراسٍةٌوافيةٌٍ

ٌإذاٌوحم اعتمدٌابلاحثٌىلعٌسكوتٌاعلمٌعنٌحديٍثٌأوردهٌلٌحبثٌاملسألة ٌفيما
ٌالعال ٌ ٌهلذا ٌابلاحث ٌعدِّ ٌمع ٌكتابه، ٌيف ٌيورد ًٌل ٌأنه ٌم ٌهذا ٌكتابه ٌيفيف ٌحديثًا ٌإًل ٌحِِّّ

ٌاًلحتجاجٌ)صحيًحاٌاكنٌأوٌحسنًا(.

ٌ ٌمن ٌأوجًها ٌاملخترصة ٌاملقالة ٌهذه ٌيف ٌاملنهجيةٌٌاًلعرتاضاتوأعرض واإليرادات
ٌ ٌعن ٌانلامجة ٌب»واإلشاكيلات ٌيفٌاًلكتفاء ٌيوردونها ٌاليت ٌاألحاديث ٌعن ٌاملؤلفني سكوت

ٌ«.كتبهم

ٌأمرين وقبلٌاخلوضٌيفٌهذهٌاًلعرتاضاتٌواإليراداتٌأنبهٌإىلٌ

اختلفٌفيهاٌ،ٌقدٌ-يفٌالغالب–ملسائلٌشهريةٌٌابلحثأنٌاألمثلةٌالواردةٌيفٌٌأوهلما 
ٌمداٌ،العلماء حكمها،ٌفيهٌمسائلٌعلمي ةٌيسوغٌفيهاٌدٌأقالمهمٌيفٌحبثها،ٌوبيانٌوأسالوا

ٌاخلالفٌوابلحث.

بقطعٌانلظرٌعنٌحتريرٌأريدتٌللمثالًٌلٌأكرث،ٌاملرضوبةٌاألمثالٌٌأنٌبعضٌثانيهما 
ٌابلحثٌيفٌتفصيالتٌهذهٌاألمثلةوذلاٌفليسٌواخلوضٌيفٌدقائقهاٌوالرتجيحٌفيها،ٌاملسألةٌ

ٌكماٌقيل واألمرٌ،ٌوجزئياتها

ٌ.(1)«*ٌإذٌكىفٌالفرضٌواًلحتمالٌوالشأنًٌلٌيعرتضٌاملثال»

ومستوفًقاٌإياه،ٌومنهٌاإلاعنةٌواتلوفيق،ٌ،ٌمستعينًاٌباهللٌاإليراداتٌسوقوهذاٌأوانٌ
ٌوماٌتوفييقٌإًلٌباهلل،ٌوهوٌحسبناٌونعمٌالوكيل.

                                                           

ًلٌيعرتضٌعليه؛ٌألنهٌيكيفٌفيهٌجمردٌيعين ٌأنٌاملثالٌ»(،ٌوقالٌالشارح 2/244ٌمرايقٌالسعودٌ)نرشٌابلنودٌٌ(1)
ٌ«.ألنهٌإليضاحٌالقاعدة،ٌخبالفٌالشاهدٌألنهٌتلصحيحهاٌتقديرٌصحته،ٌويكيفٌفيهٌاًلحتمال؛ٌالفرضٌىلع
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طٌأًلٌيوردٌإًلٌينسبٌبعضٌالعلماءٌوابلاحثنيٌإىلٌمؤلِّفٌمنٌاملؤلفنيٌأنهٌاشرت
ٌ ٌعندٌحديثًا ٌأنه ٌمع ٌكتابه، ٌيف ٌإخراجه ٌبمجرد ٌاحلديث ٌتقوية ٌإيله ٌوينسبون صحيًحا،

وأضبٌذللكٌمثاًًلٌشهرًيا،ٌأخذٌابلحثٌواملحاققةًٌلٌتثبتٌنسبةٌهذاٌالرشطٌإىلٌاملؤلف،ٌ
صححهٌاحلاكم،ٌ»،ٌوذلكٌيفٌقولٌالقائل ٌ(2)يفٌرسائلٌمتعددةٌحقهٌمنٌابلحثٌواملداولة

ٌ«ووافقهٌاذلهيب تلخيصٌ»هٌيفٌكتابٌوذلكٌيفٌاألحاديثٌاليتٌأودعهاٌاحلافظٌاذلهيبٌ،
ٌ«املستدرك ٌمن ٌفلخصها ٌٌمستدرك، ٌاحلاكم ٌيتعقبه ٌولم ،ٌ ٌفيها ٌوبيشٍء، نسبةٌيف

يرصحٌيفٌلمٌٌاذلهيب»ألنٌٌوقفةٌعلمي ة؛هذاٌانلوعٌمنٌاألحاديثٌٌاملوافقةٌإىلٌاذلهيبٌيف
ٌاحلاكمٌيفٌتلخيصٌاملستدركٌيعدٌإقراًراٌ ٌتعقبهٌىلعٌالكم ٌبأنٌعدم ٌمنٌمؤلفاته يشٍء

فإنٌ=ٌ،ٌولوٌفعلٌذلكٌلاكنٌاألمرٌحمسوًماٌومقطواًعٌبه،ٌوبماٌأنهٌلمٌينصٌرصاحةٌوموافقة
ٌواًلحتمال ٌالظن ٌىلع ٌمبنية ٌذلك ٌاتلنبيهٌٌ،(3)«معرفة ٌأريد ٌاذلي ٌاإلشاكل ٌمكمن وهذا

ٌعملهٌهذاٌتمامٌالرِّضا،ٌفقالٌلكمتهٌاملشهورة ًٌلٌسيماٌأنهٌلمٌ،ٌ(4)إيله قدٌاخترصته،ٌ»يرتض 

                                                           

إياكٌٌ-2،ٌاإليضاحٌاجليلٌيفٌنقدٌمقولة ٌصححهٌاحلاكمٌووافقهٌاذلهيبٌللشيخٌد.ٌخادلٌادلريسٌ-1منها ٌٌ(2)
ٌ خيصٌاملستدرك،ٌلعزيزٌمنهجٌاذلهيبٌيفٌتلٌ-3واًلغرتارٌبماٌنسبٌلذلهيبٌمنٌموافقةٌوإقرار،ٌللزبريٌدحان.

تعليقاتٌىلعٌماٌصححهٌاحلاكمٌووافقهٌاذلهيب،ٌلعبدٌاهللٌبنٌمراد،ٌوقدمٌهلٌالشيخٌد.ٌأمحدٌمعبدٌٌ-4ادلايين.ٌ
ٌ.اخلرييةٌور،ٌنلتلخيصهٌوٌاملستدركٌيفٌمعاًٌٌاذلهيبٌوٌاحلاكمٌعنهاٌسكتٌاليتٌاألحاديثٌ-5عبدٌالكريم.ٌ

ٌ(.36اإليضاحٌاجليلٌ)صٌ(3)
ًلٌخيىفٌىلعٌاملتخصصٌيفٌالسنةٌانلبويةٌأنٌاعمةٌاملؤلفنيٌدلواوينٌالسنةٌلمٌيرصِّحواٌبرشوطهمٌيفٌتآيلفٌٌ(4)

ٌىلعٌذلكٌابنٌطاهرٌيفٌمقدمةٌرساتلهٌيفٌكتبهم،ٌوإنماٌتعلمٌباًلستقراءٌواتلتبع،ٌ ،ٌ«رشوطٌاألئمةٌالستة»ونص 
ٌتقومٌالقرائنٌالقويٌوإنماٌالشأن ٌةٌىلعٌخالفه،ٌواهللٌأعلم.يفٌأنٌي نسبٌإىلٌأحدهمٌرشطر

 



 
5 

 

فيهٌإشارةٌإىلٌماهيةٌعمله،ٌ«ٌباملخترص»لهٌاملؤلفٌلعمٌ وتوصيفٌٌ،(5)«ويعوزٌعماًلٌوحتريًرا
ٌ.(6)معٌقيامٌالفارقٌبنيٌاًلختصارٌواًلستدراك

،ٌوثمةٌأمرًٌلبدٌمنٌاتلنبهٌهلٌيفٌنسبةٌاملوافقةٌواإلقرارٌإىلٌأيبٌعبدٌاهللٌاذلهيبٌ
ٌ ٌيف ٌاحلديث ٌكرر ٌربما ٌأنه ٌاملستدركٌتلخيص»ذلك ٌيفٌ« ٌاحلديث ٌفينقد ٌموضعني، يف

ٌٌ-واحلالةٌهذه-فنسبهٌالسكوتٌواإلقرارٌإيلهٌ،ٌويسكتٌعنهٌيفٌاآلخر،ٌموضعٌٍ
ر
ينبيغٌٌخطأ

سوىٌهذاٌاملوضعٌآخرٌمنٌتلخيصهٌضعفهٌلكنٌيفٌموضعٌاتليقظٌهل،ٌإذٌهوٌقدٌنقدهٌو
ٌ.(7)اذليٌوقعتٌعليهٌعنيٌابلاحث

هذاٌسوىٌماٌسكتٌعنهٌاذلهيبٌيفٌتلخيصهٌهذا،ٌونقدهٌوضعفهٌيفٌكتاٍبٌآخر،ٌ
ٌغريٌدقيقةٌٌٍ-مطلًقااملؤديٌإىلٌتقويتهٌللحديثٌ–فنسبةٌاإلقرارٌإيلهٌ بٌ،ٌوهذاٌيستوجنسبةر

ٌابلاب، ٌيفٌهذا ٌمنٌاألناة ٌنب هٌابلاحثٌإىلٌأنٌاذلهيبٌلمٌيتعقبٌٌمزيًدا واألمرٌأسهلٌإذا
ٌاحلاكمٌيفٌهذاٌاملوضع،ٌثمٌيبنيٌموقفٌاذلهيبٌمنٌاحلديثٌمنٌخاللٌمصنفاتهٌاألخرى

،ٌ«تلخيصٌاملستدرك»،ٌلكنٌاًلكتفاءٌبمطالعةٌموضعٌواحدٌمنٌ-(8)كماٌفعلهٌالزيليع–
ٌ ٌاإلمجالٌ= ٌاحلديثٌىلعٌوجه ٌموقفٌاذلهيبٌمنٌهذا ٌيؤخذٌمنه قصورٌيفٌابلحثٌفهذا

ٌواتلتبع.

                                                           

ٌ(.17/176ترمجةٌاحلاكمٌ)ٌ(ٌسريٌأعالمٌانلبالء5)
يفٌجوابٌمنشورٌىلعٌموقعهٌٌ،-حفظهٌاهللٌوفرجٌعنه-نب هٌإىلٌذلكٌشيخناٌالعالمةٌعبدٌالعزيزٌالطرييفٌٌ(6)

ٌينتقدهٌمنٌأحاديثٌمستدركٌاحلاكمٌهوٌاحلافظٌ ٌمجيعٌما ٌأولٌمنٌنسبٌإىلٌاذلهيبٌأنهٌبني  الرسيم،ٌولعل 
ٌ ٌيف ٌكثري ٌ)صابن ٌاحلديث ٌعلوم 29ٌاختصار ٌاذلهيب  ٌصنيع ٌعن ٌقال ٌفإنه ٌاهللٌعبدٌأبوٌشيخناٌاخترصه»(

ٌٌاذلهيب، تراجعٌالشيخٌالواديعٌعنٌاستعمالٌهذاٌاملصطلح،ٌينظر ٌٌ،ٌومنٌلطيفٌماٌيذكرٌهنا «لكهٌهذاٌوبني 
ٌ(.154)صٌ«املقرتحٌيفٌأجوبةٌبعضٌأسئلةٌاملصطلح»
تعليقاتٌىلعٌماٌصححهٌاحلاكمٌووافقهٌاذلهيب/ٌمقدمةٌأمحدٌو(،24ٌينظر ٌاإليضاحٌاجليلٌلدلريسٌ)صٌ(7)

ٌ(،ٌوغريهما.7-6معبدٌ)ص
ٌيفٌاإليضاحٌاجليل.ٌ(،ٌفيماٌأفادهٌد.ٌادلريس3/38يفٌنصبٌالرايةٌ)ٌ(8)
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ٌأحاديثٌو ٌنسبة ٌيف ٌوذلك ٌانلوع  ٌهذا ٌيندرجٌحتت ٌآخر «ٌالسننٌالصغرى»مثال
ٌبـ ٌلإلمامٌالنسايئٌ«املجتىب»املشهورة ،ٌمنٌالعلماءٌوابلاحثني ٌذلكٌأنٌكثرًيا ينسبٌٌ،
،ٌ«الكربى»،ٌأوٌانتقائهٌمنٌ«السننٌالصغرى»تقويةٌحديٍثٌبمجردٌإخراجهٌيفٌإىلٌالنسايئٌ

ٌانلعتٌٌويتفرعٌىلعٌ،«الصحيح»بـٌ«السننٌالصغرى»ٌوأبعدٌمنٌذلكٌحنيٌتنعتٌبل هذا
ٌ ٌمتعددة، ٌمسائل ٌكنسبة ٌالنسايئ ٌالرمحن ٌعبد ٌأيب ٌإىل ٌاتلصحيح ،ٌ منٌٌذلكوحنو

ٌ.فيدٌتقويةٌاإلمامٌالنسايئٌهلذاٌاحلديثٌبعينهاتلبعاتٌاليتٌت

ٌيف ٌهذه ٌنسبة ٌأن ٌالصغرى»ٌحني ٌالسنن »ٌ ٌالنسايئ ٌاإلمام ٌإىل ٌلكه ٌذلك فيهاٌقبل
ٌ ٌويهٌحباجةٌإىلٌحتريرٌونظر، ٌاملجتىب»إذٌاختارٌبعضٌأهلٌالعلمٌأنٌوقفةٌعلمي ة، منٌ«

وممنٌاختارٌهذاٌالقولٌوذهبٌإيله ٌ،ٌ-خالفًاٌلألكرث-ٌينٌصنيعٌاحلافظٌأيبٌبكرٌالسٌ 
نسايئٌاملخترص،ٌوأماٌسننٌال»،ٌفإنهٌقالٌيفٌختمٌأطرافه ٌاحلافظٌابنٌعساكرٌادلمشيقٌ

ٌباملجتىبامل ٌإىل«لقب ٌإسناده ٌساق ٌثم ،ٌ ٌالسين، ٌوٌابن ٌاخترصه»قال  ٌاذلي وكذاٌٌ،(9)«وهو
ٌ ٌاذلهيب ٌاحلافظ ٌفإنه ،ٌ ٌصنف ٌاذلي ٌهو ٌالسين ٌابن ٌبكر ٌأبا ٌبأن ،ٌ«الصغرى»رصح

ٌ ٌ(10)«املجتىب»وسماها ٌاتلاجٌالسبيكوهوٌقولٌ، ٌ(11)تلميذه ،ٌ(12)وابنٌنارصٌادلينٌادلمشيق،
اختصارٌ»حىتٌجاءٌىلعٌبعضٌطررٌالنسخٌاخلطيةٌللكتاب ٌاحلفاظ،ٌوغريهمٌمنٌاألئمةٌو

ٌ.«احلافظٌأيبٌبكرٌبنٌالسين

ٌو ٌتقدم ٌما ٌوهلٌٌابلحثٌ-منٌبابٌأوىل–يستلزم ٌالنسايئٌأيًضا، يفٌرشطٌاإلمام
نصٌأًلٌيوردٌإًلٌحديثًاٌإًلٌىلعٌرشطه،ٌوحنوٌذلكٌمنٌاملباحثٌاملتعلقةٌبماٌحننٌبصدده،ٌ

                                                           

ٌهاٌمنٌنسختهاٌاخلطيةٌوأفادينٌبهاٌالشيخٌحممدٌبنٌعبدٌاهللٌالرسيع.نقل ٌٌ(9)
ٌاحلفاظٌ)ترمجةٌابنٌالسينٌٌ(10) ٌتذكرة 3/101ٌينظر  14/131ٌالسريٌ)ترمجةٌالنسايئٌ(، تاريخٌاإلسالمٌ)ترمجةٌ(،

ٌ(،ٌوغريها.8/244ابنٌالسينٌ
ٌ(.3/39طبقاتٌالشافعيةٌ)ٌ(11)
ٌ(.4/339نقلهٌابنٌالعمادٌيفٌشذراتٌاذلهبٌ)ٌ(12)

 



 
7 

 

ٌ ٌالنسايئ ٌاإلمام ٌإىل ٌاألحاديث ٌهذه ٌتقوية ٌنسبة ٌإىل ٌاملسارعة ٌهذهٌ–أما ٌحترير قبل
ٌفليسٌبدقيق.ٌ-املباحث

ٌ ٌوإنٌاكنٌاستعماهلٌأقلٌمنٌاملثالنيٌاألولنيٌبكثري، ٌثالثٌأذكره، إذٌذكرٌومثال
جٌيفٌمسندهٌإًلٌماٌصحٌعنده،ٌومنٌٌبعضٌالعلماءٌأنٌاإلمامٌأمحدٌبنٌحنبلٌ لمٌخيرِّ

ٌ ٌاملديين  ٌموىس ٌأيب ٌقول هٌتعاىلٌٌأمحدٌاإلمامٌأودعهٌما»ذلك ٌفيهٌاحتاطٌقدٌمسند 
ٌونعتهٌابنٌٌ،(13)«عندهٌصحٌماٌإًلٌفيهٌيوردٌولمٌومتنًا،ٌإسناًدا وقدٌرد هٌمجعٌمنٌالعلماء،

دلٌعليه،ٌبلٌقالٌماٌيدلٌىلعٌأمحدٌلمٌيقلٌذلكٌقط،ٌوًلٌقالٌماٌي»القيمٌبالوهم،ٌثمٌقال ٌ
أهلٌاحلديثٌلكهمٌىلعٌخالفها،ٌواإلمامٌأمحدٌ»وقالٌعنٌهذهٌادلعوى ٌٌ،(14)«خالفٌذلك

ٌ.(15)«لمٌيشرتطٌيفٌمسندهٌالصحيح،ٌوًلٌالزتمه

ٌ ٌإذ ٌاًلعرتاض، ٌهذا ٌيف ٌإيله ٌاتلنبيه ٌأردت ٌما ٌالعلماءٌهذا ٌبعض ٌينسب قد
ٌتقويةٌحديثٌبمجردٌسكوتهٌعنٌ ٌأوٌإخوابلاحثنيٌإىلٌاعلٍم راجهٌيفٌكتابه،ٌيفٌاحلديث،
ٌ،ٌواهللٌأعلم.أصاًلٌٌحنيٌأنٌثبوتٌهذاٌالرشطٌإىلٌهذاٌاإلمامٌليسٌبدقيق

                                                           

ٌ(.16خصائصٌاملسندٌ)صٌ(13)
ٌط.ٌاملجمع(.201ٌالفروسيةٌ)صٌ(14)
ٌ(.188املصدرٌالسابقٌ)صٌ(15)
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ٌبعضٌاملؤلفنيٌدلواوينٌالسننٌىلعٌطائفةٌمـنٌرشوطهـمٌالـيتٌحتـددٌمعـالمٌ ينصُّ
جيعـلٌٌإًلٌأنٌاختالفٌالعلماءٌمنٌبعدهمٌيفٌحتديدٌمرادهمسريهمٌأثناءٌتأيلفٌالكتاب،ٌ

يـتمٌمـنٌيمكنٌمعـهٌاتلحـاكمٌإيلـه،ٌوٌ،منٌالصعبٌاجلزمٌبتحديدٌاملعىنٌاذليٌقصد
ٌومنٌذلك اٌاحلديثٌإىلٌذلكٌاملؤلف،ٌخالهلٌنسبةٌقوٍلٌيفٌهذ

عـنٌاألحاديـثٌٌوابلاحثنيٌىلعٌسـكوتٌأيبٌداودٌٌ(16)اعتمادٌكثريٌمنٌالعلماء
واعتبارٌسكوتهٌعنٌاحلديثٌتصحيًحاٌأوٌحتسينًاٌللحديث،ٌوذلكٌاليتٌأخرجهاٌيفٌسننه،ٌ
ٌفيهاٌ–يفٌرساتلهٌإىلٌأهلٌمكةٌٌاتكاًءٌمنهمٌىلعٌقوهلٌ أبرزٌمعالمٌويهٌالرسالةٌاليتٌبني 

ٌ،(18)«فهوٌصالح،ٌوبعضهاٌأصـحٌمـنٌبعـضٌ(17)وماٌلمٌأذكرٌفيهٌشيئاًٌ ٌ»ٌ-منهجهٌيفٌالسنن
ٌوابلحثٌيفٌهذاٌاًلعرتاضٌيفٌموضعنيٌمنٌالكمه 

ىلعٌلكمةٌأيبٌداودٌهذهٌٌيعلقٌاحلافظٌابنٌكثريٌحيثٌ :يف حمل سكوتهأوهلما:  -
أليبٌعبيدٌاآلجريٌعنهٌ]عنٌأيبٌداود[ٌأسئلةٌيفٌاجلرحٌ»بتعليقٌبالغٌاألهميةٌإذٌيقول ٌ

ٌيفٌ ٌومنٌذلكٌأحاديثٌورجالٌقدٌذكرها ٌكتابٌمفيد، ٌواتلصحيحٌواتلعليل، واتلعديل،
ٌفقوهل  ٌعليهٌفهوٌحسن»سننه. ٌسكتُّ ٌوما  ٌ ٌأوٌمطلقاً؟ٌ« ماٌسكتٌعليهٌيفٌسننهٌفقط؟

                                                           

لكٌماٌ»(ٌفإنهٌقال 1/435ٌ(ٌمنهم ٌابنٌعبدٌالربٌفيماٌنقلهٌابنٌحجرٌيفٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)16)
،ٌولمٌأقفٌعليهٌفيماٌطبعٌمنٌ«إنٌاكنٌلمٌيذكرٌيفٌابلابٌغريهسكتٌعليهٌأبوٌداودٌفهوٌصحيحٌعندهًٌلسيماٌ

ماٌوجدناهٌيفٌكتابهٌمذكوراٌمطلقا،ٌوليسٌ»(،ٌفإنهٌقال 36ٌكتبٌأيبٌعمر،ٌوكذاٌابنٌالصالحٌيفٌاملقدمةٌ)ص
يفٌواحدٌمنٌالصحيحني،ٌوًلٌنصٌىلعٌصحتهٌأحدٌممنٌيمٌِّبنيٌالصحيحٌواحلسن،ٌعرفناهٌبأنهٌمنٌاحلسنٌ

(،ًٌلٌسيماٌيفٌختريجٌاإلحياء،1/260ٌوتبعهٌاحلافظٌالعرايقٌكماٌذكرهٌابلقايعٌيفٌانلكتٌالوفيةٌ)ٌ،«عندٌأيبٌداود
ٌ(ٌوغريهم.1/140ومنهمٌاملنذريٌيفٌمقدمةٌالرتغيبٌوالرتهيب،ٌونقلهٌالسخاويٌيفٌالفتحٌ)

ٌعنهٌفهوٌح(ٌ ٌ»41(ٌقالٌابنٌكثريٌيفٌاختصارٌعلومٌاحلديثٌ)ص17) ٌ«.سنويروىٌعنهٌأنهٌقال ٌوماٌسكتُّ
ٌ(.27(ٌرسالةٌأيبٌداودٌإىلٌأهلٌمكةٌ)ص18)
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،ٌ،ٌفينبيغٌمرااعةٌهذاٌاإلطالقٌمنٌأيبٌداودٌ(19)«اٌينبيغٌاتلنبيهٌعليهٌواتليقظٌهلهذاٌمم
ٌ ٌبقوهل  ٌعليها ٌاتلمثيل ٌمع ٌالقضية ٌهذه ٌإىل ٌحجر ٌابن ٌاحلديثٌ»ويشري ٌىلع ٌيتلكم وقد

ٌيفٌالسننٌمنٌ ٌرواه ٌما ٌومنٌأمثلته  ٌفيها، باتلضعيفٌابلالغٌخارجٌالسننٌويسكتٌعنه
يفٌحاجةٌإىلٌابنٌٌنٌنافعٌقال ٌانطلقتٌمعٌابنٌعمرٌطريقٌحممدٌبنٌثابتٌالعبدي،ٌع

ٌثمٌردٌٌفذكرٌاحلديثٌيفٌاذليٌسل مٌىلعٌانليبٌٌعباسٌ فلمٌيردٌعليهٌحىتٌتيمم،
،ٌلمٌيتلكمٌعليهٌ(20)«إنهٌلمٌيمنعينٌأنٌأردٌعليكٌإًلٌأينٌلمٌأكنٌىلعٌطهر»السالمٌوقال ٌ

،ٌثمٌحىكٌ«أحدٌحممدٌبنٌثابتٌىلعٌهذالمٌيتابعٌ»يفٌالسنن،ٌوملاٌذكرهٌيفٌكتابٌاتلفردٌقال ٌ
ٌ.(21)«هوٌحديثٌمنكر»عنٌأمحدٌبنٌحنبلٌأنهٌقال ٌ

يوردٌحديًثاٌيفٌٌيفٌاإليرادٌاألول،ٌمنٌأنٌاذلهيبٌٌ-ماٌتقدمٌذكره-ومقاربٌهلذاٌ
ٌ،ٌويسكتٌعنه،ٌلكنهٌينقدهٌيفٌكتاٍبٌآخرٌهل.«تلخيصٌاملستدرك»

نٌأباٌداودٌتارًةٌيكونٌسكوتهٌومماٌيتصلٌبهذاٌأيًضاٌماٌأشارٌإيلهٌابنٌحجرٌمنٌأ
يفٌموضعٌآخر،ٌفيقولٌاحلافظٌابنٌٌ-مثاًلٌ–عنٌحديٍثٌماٌألنهٌسبقٌهلٌالالكمٌعنٌراويهٌ

ٌ»حجرٌ ٌهلٌمنٌالالكمٌيفٌذلكٌالراويٌيفٌ  ٌتقدم ٌبما ٌيكونٌاكتفاء ٌتارة ألنٌسكوته
ٌكتابه ٌأخرىٌ(22)«نفس ٌبعبارة ٌهذا ٌشيخه ٌرأي ٌإىل ٌالسخاوي ٌاخلري ٌأبو ٌتلميذه ٌويشري ،

ٌ ٌ»فيقول  ٌشييخ ٌٌوتردد ٌحدته ٌىلع ٌحديٍث ٌلك ٌعقب ٌأهو ٌابليان، ٌهذا ٌحمل ولوٌ–يف
ٌفإذاٌاعدٌلمٌ-تكررٌذلكٌاإلسنادٌبعينهٌمثاًلٌ ؟ٌأوٌيكتيفٌبالالكمٌىلعٌوهنٌإسنادٌمثاًل،

ٌ.(23)«نه،ٌوقال ٌهذاٌاثلاينٌعنديٌأقرب؟ٌويكونٌكأنهٌقدٌبي-اكتفاًءٌبماٌتقدم–يبينهٌ

                                                           

ٌ(.1/139(،ٌوينظر ٌفتحٌاملغيثٌ)41(ٌاختصارٌعلومٌاحلديثٌ)ص19)
ٌ(.330ح1/245ٌ(ٌسننٌأيبٌداودٌ)20)
ٌ(.442ٌ-1/441ٌ(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)21)
ٌ(.1/440(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)22)
ٌ(.املنهاجط.1/138ٌٌ(ٌفتحٌاملغيثٌ)23)
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ٌ ٌهلذا ٌومقارب ٌتقدم-أيًضا ٌٌ-ما ٌاذلهيب ٌأن ٌمن ٌاألول، ٌاإليراد ٌأوردٌٌيف ربما
ٌ،ٌونقدهٌيفٌموضع،ٌوسكتٌعنهٌيفٌاملوضعٌاآلخر.«تلخيصٌاملستدرك»حديثًاٌيفٌ

ثنيٌيفٌاملعـىنٌ، «صالح»يف املراد بقوهل: ثانيهما:  - حيثٌوقعٌاخلـالفٌبـنيٌاملحـدِّ
منٌلكمتهٌهذه،ٌويبنيٌٌيفٌمرادٌأيبٌداودٌٌابلقايعٌادلقيقٌاملرادٌبهذهٌاللكمة،ٌويبحثٌ

ليسٌبمسل مٌأنٌلكٌماٌسكتٌعليهٌأبوٌداودٌيكـونٌ ٌ»،ٌحيثٌيقولاوهًماٌشهرًياٌيفٌفهمه
ــدٌبقــوهل ٌ ــاٌداودٌيري ــلٌهــوٌوهــمٌآٍتٌمــنٌجهــةٌأنٌأب الصــالحيةٌ«ٌصــالح»حســنًا،ٌب

ًٌلصـطالحٌ(24)«لالحتجاج ،ٌوتأملٌأنهٌجعلٌمثـارٌالـوهمٌوالغلـطٌمـنٌالفهـمٌاخلـاطء 
ٌ،ٌاملصنف،ٌوحتميلٌالكمهٌماٌلمٌيرده مـرادٌأيبٌداودٌبهـذاٌٌالعالمـةٌاملعلـيمٌٌوقدٌبـني 

ٌاملحققونٌأنٌمرادهٌبالصالحٌمـاٌهـوٌأعـمٌمـنٌالصـالحٌللحجـةٌ ٌ»اًلصطالح،ٌفقال بني 
لٌماٌيفٌالكتابٌمنٌأحاديثٌضعيفةٌسكتٌعنهاٌىلعٌأنهاٌعندهٌوالصالحٌلالعت بار،ٌفي ْحم 

،ٌفإذاٌاكنٌاملرادٌبالصالحيةٌهناٌأعمٌمنٌجمـردٌاًلحتجـاج،ٌلـمٌ(25)«صاحلةٌلالعتبارٌفقط
أنهٌاحـتجٌبهـذاٌاحلـديث،ٌأوٌأوردهٌيفٌكتابـهٌىلعٌٌجيزٌللباحثٌأنٌينسبٌإىلٌأيبٌداودٌ

جهةٌاًلحتجاج،ٌوىلعٌالتسليمٌبذلكٌفإنٌاًلحتجاجٌٌمعىنٌأوسعٌمنٌتقويةٌاإلسناد،ٌكمـاٌ
ٌ.(26)أشارٌإىلٌذلكٌابلقايعٌ

إذاٌٌ-ومـاٌيفٌحكمـه–ماٌيفٌذكرٌرشطٌكتابهٌٌٍفٌوخالصةٌالقولٌهناٌأنٌلفظٌمؤلٌِّ
حتريرٌاملعىنٌاملرادٌقبلٌنسـبةٌحكـٍمٌإيلـه،ٌواهللٌفالواجبٌ=ٌحيتملٌعدةٌاحتماًلتٌاكنٌ

ٌأعلم.

                                                           

ٌ(.1/257انلكتٌالوفيةٌبماٌيفٌرشحٌاأللفيةٌ)ٌ(24)
(25(ٌ ٌالضعيف ٌاحلديث ٌأحاكم ٌرسالة )ٌ ٌ)15/162اآلثار ٌلألهمية ٌوينظر ،)ٌ ٌالوفية16/109ٌاآلثار ٌوانلكت ،)

ٌ(.1/257للبقايعٌ)
ٌ(.1/258(ٌانلكتٌالوفيةٌ)26)
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وكـذلكٌاحلـالٌيفٌرواياتٌالكتابٌالواحدٌتتفاوتٌيفٌضبطهاٌوإتقانهـا،ٌوذلكٌأنٌ
نسخهٌاخلطية،ٌفمنهاٌماٌدخلهٌزيادةٌأوٌنقـص،ٌومنهـاٌمـاٌعـينٌبالروايـةٌدونٌتعليقـاتٌ

ٌاملؤلِّف،ٌوغريٌذلكٌمنٌأوجهٌاتلفاوتٌواًلختالف.

ٌإىلٌهذاٌاملؤلفٌخيـالفٌحكمـهٌاحلقـييقوهذاٌيثمرٌ وهـذاٌ،ٌنسبةٌحكمٌحدييثٍّ
يستوجبٌانلظرٌإىلٌرواياتٌالكتابٌونسخهٌوطبعاته،ٌواملوازنةٌبينها،ٌحىتٌتكونٌنسـبةٌ

يوضـحٌهـذاٌواملثـالٌاذليٌاحلكمٌإىلٌهذاٌاإلمامٌنسبةٌحقيقيةًٌلٌافتيـاتٌفيهـاٌعليـه،ٌ
ٌاإليراد 

يفٌاستيفاءٌالكمهٌىلعٌاألحاديثٌونقـدهٌهلـا،ٌإذٌ«ٌالسننٌأليبٌداود»تفاوتٌرواياتٌ
ٌويقـلٌُّىلعٌاألحاديـث،ٌوالكمـهٌأيبٌداودٌٌأحـاكمبتدوينٌٌراويهامنٌالرواياتٌعنهٌماٌيهتمٌ

وهذاٌاألمرٌمنطبقٌأيًضاٌىلعٌالنسـخٌاخلطيـة،ٌوطبعـاتٌٌهذاٌاألمرٌيفٌالرواياتٌاألخرى،ٌ
ٌالكتاب.

عنه،ٌلكنٌيفٌروايةٌأخرىٌغريٌولمٌيسكتٌاحلديثٌٌنقدداودٌأبوٌفقدٌيكونٌ
اليتٌوقفٌعليهاٌابلاحث،ٌأوٌيفٌنسخةٌأخرىٌلمٌتصله،ٌأوٌحىتٌيفٌطبعةٌأخرىٌلمٌيرجعٌ

ٌ ٌالقضيإيلها، ٌويشريٌابنٌكثريٌإىلٌهذه ٌبقوهل  ٌ»ة ٌلالرواياتٌعنٌأيبٌداود «ٌالسنن»كتابه
،ٌويقولٌ(27)«واألحاديث،ٌماٌليسٌيفٌاألخرىكثريةٌجداً،ٌويوجدٌيفٌبعضهاٌمنٌالالكم،ٌبلٌ

ٌٌاحلافظٌابنٌحجرٌ وتارة يكون من »معلِّاًلٌسكوتٌأيبٌداودٌعنٌبعضٌاألحاديث 
ٌفإنٌيفٌروايةٌأيبٌاحلسنٌابنٌالعبدٌعنهٌمنٌالالكمٌ-وهو األكرث-اختالف الرواة عنه  ،

                                                           

ٌ(.41(ٌاختصارٌعلومٌاحلديثٌ)ص27)
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،ٌ(28)«-ايتهٌأشهروإنٌاكنتٌرو-ىلعٌمجاعةٌمنٌالرواةٌواألسانيدٌماٌليسٌيفٌروايةٌاللؤلؤيٌ
ومنٌأمثلةٌذلكٌماٌرواهٌمنٌطريقٌاحلارثٌبنٌوجيه،ٌ»ثمٌضبٌذللكٌمثاًًلٌواحًداٌبقوهل ٌ

إنٌحتتٌلكٌ»حديث ٌٌعنٌمالكٌبنٌدينار،ٌعنٌحممدٌبنٌسريين،ٌعنٌأيبٌهريرةٌ
ٌ ٌجنابة ٌشعرة ٌ(29)احلديث...« ٌفقال  ٌالروايات ٌبعض ٌيف ٌعليه ٌتكلم ٌفإنه ٌحديثٌ»، هذا

الالكم،ٌويفٌبعضهاٌلمٌ،ٌويفٌبعضهاٌاقترصٌىلعٌبعضٌهذاٌ«منكرٌضعيفٌواحلارثٌحديثه
ٌ.«يتلكمٌفيه

ٌذللكٌأمثلةٌأخرىٌ  (30)وأضيف 

،ٌقالٌعنهٌ...«اتقواٌاملالعنٌاثلالثةٌ»مرفواًع ٌٌ(ٌحديثٌمعاذٌبنٌجبل26ٌ)حٌ-
ٌانفردٌبهٌأهلٌمرص ٌ»-يفٌروايةٌابنٌالعبد-أبوٌداودٌ ،ٌ«قالٌأبوٌداود ٌهذاٌمرسل،ٌوهوٌمما

ٌيفٌسائرٌالرواياتٌاألخرى.قوهلٌهذاٌوليسٌ

ٌح)ٌ- ٌيف 3097ٌوكما ٌمالك ٌبن ٌأنس ٌحديث )ٌٌ ٌفأحسنٌ»مرفواًع  ٌتوضأ من
ٌب وعدٌمنٌجهنمٌمسرية ٌاملسلمٌحمتسبا ٌأخاه ٌواعد ٌأبوٌ«سبعنيٌخريفاٌالوضوء ٌقالٌعنه ،

ٌيفٌسائرٌالرواياتٌاألخرى.قوهلٌهذاٌ،ٌوليسٌ«منكر ٌ»-يفٌروايةٌابنٌالعبد–ٌداود

،ٌ«ًلٌتربزنٌفخذك...»مرفواًع ٌٌ(ٌحديثٌيلعٌبنٌأيبٌطالب3140ٌوكماٌيفٌ)حٌ-
واكنٌسفيانٌينكرٌأنٌ»مشرًياٌإىلٌانقطاعٌإسناده ٌٌ-يفٌروايةٌابنٌالعبد–وٌداودٌقالٌعنهٌأب

ٌ«يكونٌحبيبٌبنٌأيبٌثابتٌروىٌعنٌاعصمٌشيئًا ٌوليسٌ، يفٌسائرٌالرواياتٌقوهلٌهذا
ٌاألخرى.

                                                           

ٌ(.1/441(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)28)
ٌ(.248ح1ٌ/180ٌ(ٌ)29)
(30ٌ ٌأثبتها ٌداود ٌأيب ٌسنن ٌمن ٌاألمثلة ٌهذه )ٌ ٌيف ٌمنبانلظر ٌواستفدت ٌالرسالة، ٌإىلٌٌحواشيهاٌطبعة اإلشارة

ٌفروقاتٌالروايات.
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ليسٌيفٌهذاٌابلابٌ»(ٌفيماٌيقولٌمنٌرأىٌاهلالل 7/424ٌوكذلكٌقولٌأيبٌداودٌ)ٌ-
ٌإنهٌثابتٌيفٌروايتنيٌدونٌسائرٌرواياتٌالكتاب.،ٌف«حديثٌمسندٌصحيحٌعنٌانليبٌ

يلحظٌأمثلةٌكثريًةٌإذاٌأرىعٌاهتمامهٌلفروقٌالرواياتٌ«ٌالسنن»=ٌفاملطالعٌلكتابٌ
والنسخٌأثناءٌمطالعته،ٌوحينئٍذٌفمنٌالعسريٌأنٌحيكمٌىلعٌحديثٌأخرجهٌأبوٌداودٌيفٌ
سننهٌبأنهٌقدٌسكتٌعنه،ٌإذٌقدٌيكونٌنقدهٌوضعفهٌيفٌروايةٌأخرى،ٌوذلاٌيقولٌأبوٌاخلريٌ

ٌ ٌدقيقةٌالسخاوي ٌمهمة ٌ»ٌ لكمة ٌالسكوت، ٌلنسبة ٌاملبادرة ٌعدم إال بعد مجع ينبيغ
نٌالعجلةٌيفٌهذاٌالشأنٌتقت يٌنسبةٌالكمٌإىلٌألٌ؛(31)«واعتماد ما اتفقت عليه،ٌالروايات

باألمرٌٌليس،ٌواًلفتياتٌعليهٌيفٌهذاٌابلابٌاعلمٌلمٌيقله،ٌوتصحيحٌحديثٌلمٌيصححه
. ٌاهلنيِّ

ٌلغلبةٌ ٌعنٌاًلعتمادٌىلعٌأحاكمٌمؤلفيها ٌقدٌأخرجٌكتبًا ٌبعينه ٌاألمر بلٌإنٌهذا
ٌ ٌالكتاب، ٌنسخ ٌيف ٌالغلط ٌوكرثة ٌالنساخ، ٌفماٌحتريف ٌفيه، ٌتكلموا ٌفيما ٌهذا ٌاكن فإذا

ٌسكتواٌعنهٌمنٌبابٌأوىلٌ!

،ٌفإنهٌقدٌحكمٌىلعٌلالبٌأحاديثه،ٌللسيوط«ٌاجلامعٌالصغري»كماٌهوٌاحلالٌيفٌ
ًلستعماهلٌالرموزٌيفٌأحاكمهٌىلعٌاألحاديث،ٌفإنٌلالبٌٌونتيجةًٌنها،ٌكثريٌمٌعنوسكتٌ

ٌيفٌكتابهٌ ٌفأصبحتٌأحاكمه ٌاتلحريفٌواتلصحيف، ٌللكتابٌقدٌدخلها النسخٌاخلطية
فثمةٌأحاديثٌسقطٌحكمهٌعليهاٌيفٌنسخة،ٌوأثبتٌ،ٌوًلٌيعتمدٌعليهٌهذاٌمماًٌلٌيوثقٌبه
أماٌماٌيوجدٌيفٌ» ٌفقالٌلكتاب،ارشحٌٌحنيٌوقدٌنب هٌىلعٌذلكٌاملناويٌيفٌنسخةٌأخرى،ٌ

بعضٌالنسخٌمنٌالرمزٌإىلٌالصحيحٌواحلسنٌوالضعيفٌبصورةٌرأسٌصادٌوحاءٌوضاد=ٌ
يفٌالالكمٌٌاألبلاينٌالشيخٌ،ٌوقدٌبسطٌ(32)«فالٌينبيغٌالوثوقٌبه؛ٌلغلبةٌحتريفٌالنساخ

                                                           

ٌ(.1/139(ٌفتحٌاملغيثٌ)31)
ٌ(.1/40فيضٌالقديرٌ)ٌ(32)
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اًٌلٌ،ٌوبنيٌأنٌرموزٌهذاٌالكتابٌمم«صحيحٌوضعيفٌاجلامعٌالصغريٌللسيوط»لـمقدمتهٌ
معلِّاًلٌذلكٌبطروءٌاتلحريفٌىلعٌهذهٌالرموز،ٌوسقوطٌبعضهاٌيعتمدٌعليهٌعندٌاتلحقيق،ٌ

اخ،ٌوزيادةٌبعضٌالرموزٌمنهم ٌ.(33)منٌالنس 

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

                                                           

منٌمقدماتٌتمامٌالقاعدةٌاثلامنةٌ(ٌوماٌبعدها،ٌوينظر 1/20ٌاجلامعٌالصغريٌ)ٌمقدمةٌصحيحٌوضعيفٌ(33)
األبلاينٌمنٌتعقبٌالسيوطٌىلعٌرموزه،ٌمعٌأنهٌيرىٌأنهاٌغريٌدقيقةٌالنسبةٌٌالعالمةوقدٌأكرثٌ(،28ٌاملنةٌ)ص

ٌإىلٌاملؤلف.
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ٌبعضٌاألئمةٌشيئًاٌمنٌمعالمٌمناهجهمٌ ومِّواٌبذلكٌيفٌاتلصنيفٌواتلأيلف،ٌبني 
حىتٌيكونٌالقارئٌىلعٌبصريٍةٌفالٌهاٌيفٌكتبهم،ٌنطرائقهمٌيفٌسياقٌاألحاديثٌاليتٌيوردو

ٌماٌلمٌيلزتموه.يلزمهمٌبيتقولٌعليهمٌماٌلمٌيقولوه،ٌوًلٌ

ٌالطرائقٌواملناهجٌقدٌ ٌوًلٌيسريٌيفٌغريٌأنٌهذه ا، ٌتامًّ ٌاملؤلفٌتقيًدا ًلٌيتقيدٌبها
ٌوذلكٌيفٌحاتلني ٌتطبيقهاٌىلعٌمجيعٌأحاديثٌالكتاب،

يفٌاتلأيلف،ٌوهذاٌبالٌٌخلاًلٌاتلرصفٌواخلروجٌعنٌالرشطٌيكونٌٌأنٌإحداهما:
ٌأحاديثٌالكتاب.ٌعنيقللٌمنٌاثلقةٌبسكوتٌاملؤلفٌٌشكٌٍّ

ٌوهذاٌواخلروجٌعنٌالرشطٌٌيكونٌاتلرصفأنٌٌوثانيهما: ٌمعتربة، لوجهةٌعلمي ٍة
ٌ.يوجبٌأنٌيكونٌاتلعاملٌمعٌالكتابٌبأناةٌبالغةٌحتققٌمقصودٌاملؤلف

يفٌٌزيكٌادلينٌاملنذريٌٌاحلافظٌالكبريٌطريقةاحلالةٌاألوىل/ٌومنٌاألمثلةٌىلعٌ
ٌالشهريٌ ٌ«الرتغيبٌوالرتهيب»كتابه ،ٌ ٌإذ حٌيفٌمقدمة كتابهٌبمنهجهٌيفٌاتلفرقةٌبنيٌرص 

ٌ ٌيصححهٌمنٌأحاديثٌأوٌيضعفها، ٌملا ٌإيراده ٌأوٌ»حيثٌيقول  ٌاكنٌاحلديثٌصحيًحا إذا
ٌقاربهماٌصدرتهٌبلفظٌ ٌأوٌما ٌ(34)«ٌ«عن»حسنًا ٌثمٌبني  ٌمعٌالسكوتٌعنٌحاهل، ٌأي  ٌأنٌ،
ٌحاهل،ٌ«ٌعن»احلديثٌإنٌاكنٌضعيًفاٌصدرهٌبلفظٌ وأماٌاملراسيلٌواملنقطعاتٌأيًضا،ٌثمٌبني 

ٌبـ ٌيصدرها ٌفإنه ٌهلذا ٌمقاربة ٌعن»وأنواع ٌوأماٌ« ٌعليها، ٌويتلكم ٌينقدها ٌولكن أيًضا،
ٌ«.روي»الضعيفٌواملوضوعٌوحنوهماٌفيصدرهاٌبصيغةٌاتلمريضٌ

                                                           

ٌ(ٌط.ٌالكريم.24صاملقدمةٌ،ٌالرتغيبٌوالرتهيبٌ)ٌ(34)

 



 
16 

 

ٌبرشطهٌاذليٌٌذللكٌونتيجةًٌٌ،(35)قدٌأمىلٌكتابهٌوابلالٌيفٌبلبالٌولكنهٌ لمٌيف 
ٌ ٌقرره، ٌولمٌيلزتمٌبما ٌاعتذرٌيفٌخاتمةٌكتابهٌبقوهل ٌرشطه، ٌمنٌبهٌاهللٌأرادناٌماٌتم»كما

ٌغلبٌأوٌذهول،ٌداخلهٌأوٌاللسان،ٌبهٌزلٌمماٌسبحانهٌاهللٌونستغفرٌاملبارك،ٌاإلمالءٌهذا
ٌٌفإنٌنسيان،ٌعليه ٌٌالفكرٌوطولٌانلظرٌوإمعانٌواتلأينٌاتلؤدةٌمعٌمصنفٌلك  ٌقل  ٌأنٌ=
ٌباهل،ٌواشتغالٌهمومه،ٌوترادفٌوقته،ٌضيقٌمعٌباملميلٌفكيفٌذلك،ٌمنٌيشءٌعنٌينفك
فالكتابٌوقعٌإمالءٌوليسٌتأيلًفا،ٌوذلكٌيفٌحالٌالسفر،ٌ،ٌ(36)«كتبه؟ٌوغيبةٌوطنه،ٌوغربة

ٌ-هٌبي نوانعدامٌاملصادرٌواملراجع،ٌوانشغالٌابلالٌباهلموم=ٌفذللكٌوقعٌمنهٌماٌوقعٌمماٌ
ٌأنهٌمنٌٌ-وريضٌعنه ٌخالفٌفيهٌرشطه ٌواكنٌمما أنهٌقدٌخالفٌرشطٌكتابهٌيفٌمواضع،

يفٌخاتمةٌالكتابٌٌ،ٌحيثٌقال-وهذاٌغرضٌاملثال–ٌينبِّهٌعليهاأوردٌأحاديثٌضعافٌلمٌ
وكذلكٌتقدمٌأحاديثٌكثريةٌغريبة،ٌوشاذةٌمتنًاٌأوٌإسناًدا،ٌ ٌ»وقعٌفيهمعتذًراٌمنٌبعضٌماٌ

ٌ.(37)«وشذوذهالم أتعرض ذلكر غرابتها 

ٌ ٌعليه بني ٌللمتعقِّ ٌجماًًل ٌترك ٌومنهجهوذلا ٌرشطه ٌجمال ٌكتابٌيف ٌتأمل ٌومن ،
ٌمنٌذلك،ٌحىتٌإنهٌٌٌ(38)نلايجاٌأيبٌإسحاقٌربهانٌادلينلٌ«عجالةٌاإلمالء» ظهرٌهلٌيشءر

ٌوإىلٌماٌوقعٌهلٌيفٌهذهٌ ٌ»منٌكرثةٌذلكٌبقوهلأظهرٌتوجعهٌ فانظرٌإىلٌماٌعزوتهٌمفصاًل،
ٌوأنهًٌلٌيقدرٌالطالبٌأنٌينقلٌ ٌاملنوال، ٌالكتابٌىلعٌهذا املواضعٌتتحققٌأنٌلالبٌهذا
ٌاكنٌ ٌمنٌأصله، ٌالشخص ٌصنفه ٌولو ٌباملعىن، ٌهو ٌوإنما ٌبه، ٌهلٌواغرتاراً ٌتقليداً ٌشيئاً منه

                                                           

ٌ«.ابللبال ٌالربحاءٌيفٌالصدر،ٌوهوٌاهلمٌوالوساوس»بلل(ٌ 28/114ٌٌقالٌيفٌتاجٌالعروسٌ)ٌ(35)
عجالةٌ»،ٌوقدٌأحسنٌانلايجٌاًلعتذارٌهلٌيفٌمقدمةٌط.ٌالكريمٌ(803صاخلاتمة،ٌالرتغيبٌوالرتهيبٌ)ٌ(36)

هذا،ٌ(ٌ ٌ»1/44األبلاينٌ)ابنٌقتيبة،ٌوقالٌ(،ٌونقلٌيفٌذلكٌنقاًلٌمفيًداٌعن573ٌ(،ٌوخاتمتهٌ)ص22)ص«ٌاإلمالء
ٌ«.وإنٌيفٌمطلعٌالكمهٌماٌيمكنٌأنٌيعتربٌعذًراٌهلٌيفٌوقوعٌتلكٌاألوهامٌمنه

ٌ(.804املصدرٌالسابقٌ)صٌ(37)
(38)ٌٌ ٌبه ٌلقب ٌأنه ٌهذا  ٌلقبه ٌيف ٌاللطائف ٌمن ٌاكن ٌقيل–لكونه ٌينظر ٌ-فيما ٌتشفع! ٌثم مقدمةٌٌحنبليًا

ٌٌ(.6ص)املحقق
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ٌمنٌتتبعهٌوحتريره ٌاتلنبيٌ؛أسهلٌعليه وعرسٌمراجعةٌاألصولٌاملستمدٌٌ،هملشقةٌتكرر
ٌولمٌيبقٌلإلحلاق ٌكتبٌهذا، ٌبعدما ًٌلٌسيما ، ٌمتيرس  ٌويلتٌأكرثها ٌٌ(39)منها، كماٌ-جمال

ٌالشواغلمعٌضيقٌاٌ-ترى ٌوكرثة ٌالفراغ، ٌلوقتٌوعدم ٌترىٌ، ٌما ٌفيه ٌحديثٌواحد فهذا
للقيامٌفضاًلٌعنٌالكتابٌلكه،ٌويلتينٌلمٌأتعبٌفيهٌقديماًٌوًلٌحديثاً،ٌولكنٌقدرٌذلكٌ

ٌمنٌابليانٌوانلصحٌووجببماٌأ ٌ.(40)«خذٌيلع 

املآخذٌٌ«والرتهيبٌالرتغيبصحيحٌ»يفٌمقدمتهٌلـٌبسطٌالشيخٌاألبلاينٌقدٌو
ٌ«الرتغيبٌوالرتهيب»ىلعٌكتابٌ ٌومث لٌللكٌ، ٌلكٌمأخذ، ٌمبينًا ٌإىلٌأنواعٌرئيسة، وقسمها

ٌ(41)نوعٌبأمثلةٌمتعددة بتدريسٌٌالشيخٌإذٌعين-ٌويهٌمآخذٌناجتةٌعنٌطولٌنظرٌوتتبع،
ٌقرابةٌمخسةٌوعرشينٌاعًما ٌواتلعليقٌعليه ٌ-(42)الكتاب، ٌعليهاٌومنٌاملآخذ،  ٌاليتٌنص 

ٌذلكٌوأوضحهٌبالشواهدٌواألمثلة«تناقضهٌبتطبيقٌاصطالحه» ٌ.(43)،ٌوبني 

هذاٌسوىٌماٌوقعٌيفٌالنسخٌاخلطيةٌمنٌاتلصحيفٌواتلحريف،ٌوهوٌماٌأشارٌإيلهٌ
ٌإسحاقٌانلايجٌيفٌ ٌيضيف«العجالة»أبو ٌمما ٌاتلصحيحٌإىلٌهذاٌٌ، ٌيفٌعزو ٌجديًدا إشاكًًل

ٌالكتاب،ٌكماٌتقدمٌقريبًاٌيفٌاإليرادٌاثلالثٌمنٌأثرٌالنسخٌاخلطيةٌىلعٌاعتمادٌالكتاب.

                                                           

،ٌكماٌيظهرٌمنٌ«الرتغيبٌوالرتهيب»اخلاصةٌمنٌٌأنهٌقيدٌاتلعقباتٌىلعٌنسختهٌألنٌطريقةٌاملصنفٌٌ(39)
بلٌملاٌرأيتٌكثرًياٌمنٌهوامشٌهذهٌاملسودةٌقدٌامتألٌأمسكتٌعنٌانلظرٌيفٌنفسٌاألصلٌ»قوهلٌيفٌاملقدمة ٌ

ٌ«.واتلنقيب،ٌخوًفاٌمنٌاتساعٌاخلرق،ٌوانفتاحٌابلاب
ٌ(.20مةٌاملؤلفٌ)ص(،ٌوينظرٌمقد47-46)(ٌعجالةٌاإلمالءٌللنايج40ٌ)
ٌط.ٌمشهور(،ٌوماٌبعدها.1/44ٌينظر ٌصحيحٌوضعيفٌالرتغيبٌوالرتهيبٌ)ٌ(41)
ٌ(.ط.ٌمشهور1/38ٌصحيحٌوضعيفٌالرتغيبٌوالرتهيبٌ)ينظر ٌٌ(42)
"ٌالرتغيب"ٌيفٌاحلديثٌىلعٌاملنذريٌالقاعدةٌاتلاسعة ٌسكوت»(،ٌوفيه 30ٌمقدمةٌتمامٌاملنةٌ)صوينظر ٌٌ(43)

هلٌ»(،ٌحيثٌجاءٌفيها 1/34ٌ«ٌ)عجالةٌاإلمالء»لـٌ(ط.ٌاملعارف)ٌحمققمقدمةٌ،ٌوينظرٌأيًضا ٌ«هلٌتقويةٌليس
ٌأوٌأنهٌحصلٌهلٌإخاللٌبه؟ًٌلٌريبٌأنٌ ٌيفٌمقدمته؟ ٌاملنذريٌبالسريٌىلعٌاصطالحهٌاذليٌقرره الزتمٌاإلمام

ٌ«.طبيقهٌهل...هلٌأوهامٌوتناقضاتٌيفٌتٌاملنذريٌمىشٌيفٌكتابهٌىلعٌاصطالحهٌالسابق،ٌإًلٌأنهٌحصل
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ٌ ٌأردتٌهذا ٌما ٌالكتابٌاجلليل، وبقطعٌانلظرٌعنٌقيمتهٌقوهلٌباقتضابٌعنٌهذا
ٌعنلكنٌاًلعتمادٌىلعٌجمردٌسكوتهٌالعلماءٌواملحدثني،ٌٌدوماكنتهٌعنٌ،العلميةٌالعايلة

معٌتنصيصهٌىلعٌأنهٌسكتٌعنٌأحاديثًٌلٌيرتضيها،ٌوتنصيصٌبعضٌالعلماءٌٌ،احلديث
ٌ.(44)املطلوبةلدلقةٌالعلمي ةٌىلعٌإخالهلٌبرشطهٌ=ٌفإنٌذلكٌجمانبٌ

ٌ ٌويه ٌاثلانية/ ٌاحلالة ٌىلع ٌاألمثلة ٌعلمي ٍةٌ»ومن ٌلوجهة ٌلرشطه ٌاملؤلف خمالفة
ذاٌيوجبٌأنٌيكونٌاتلعاملٌمعٌالكتابٌبأناةٌبالغةٌحتققٌمقصودٌأنٌهوتقدمٌ-،ٌ«معتربة

ٌإًلٌألوئلكٌٌباستقراءٌٌٍوهذاًٌلٌيتحققٌإًلاملؤلف،ٌ تامٍّ،ٌوقراءةٌناقدة،ٌوبرٍصٌنافٍذ،ٌوًلٌيتأَّت 
ٌودواوينها ٌالسنة ٌرحاب ٌيف ٌأعمارهم ٌقضوا ٌاذلي اد ٌانلق  ٌ-األفذاذ ٌسكوتٌ، ٌمثل وذلك

ٌالسجستاينٌ ٌأيبٌداود ٌٌاإلمام ٌكتابه ٌيف ٌيفٌ«السنن»عنٌأحاديث ٌتقدم ٌوقد اإليرادٌ»،
ٌعنهٌفهوٌصالح»قالٌعنٌأحاديثٌسننه ٌٌأنٌأباٌداودٌ«ٌاثلاين ،ٌلكنٌثمةٌ«وماٌسكتُّ

وما ذاك إال ضعفهاٌيفٌمواضعٌأخر،ٌربماٌوحقهاٌأنٌيتلكمٌفيها،ٌوأحاديثٌسكتٌعنها،ٌ
ٌحلديث!،ٌفالٌيصحٌواحلالةٌهذهٌأنٌينسبٌإيلهٌتقويةٌاالشتهار ضعفها

ٌفمنٌذلكٌ ٌمنٌاحلفاظ، ٌعليهٌمجعر ٌنبه ٌقولٌشمسٌادلينٌاذلهيبٌوهذا فال » 
ٌعل ةٌ، (45)«عن احلديث أن يكون حسناً عنده... -واحلالة هذه-يلزم من سكوته  ثمٌبني 

ٌبقوهل  ٌوقالٌابنٌحجرٌيفٌ(46)«قدٌيسكتٌعنهٌحبسبٌشهرتهٌونكارته»ٌذلكٌووجهه ،
ٌ ًٌلٌيردٌادلاعءٌبنيٌاألذانٌواإلقامة»نتائجٌاألفاكرٌعنٌحديث  ٌسببٌسكوتٌأيبٌ« مبينًا

ٌ ٌ»داود  ٌحلسنٌرأيهٌيفٌزيدٌالعيم، ٌإما ٌأبوٌداود؛ ،ٌوإما لشهرته يف الضعفوسكتٌعليه

                                                           

(44)ٌٌ ٌكتاب ٌمن ٌحديثًا ٌمؤلِّفر ٌينقل ٌأن ٌذلك  ٌمن ٌوالرتهيب»وأبعد ٌالرتغيب ٌبلفظٌ« ٌاملنذري ٌصدره مما
ٌ(.110ينظر ٌتمامٌاملنةٌلألبلاينٌ)ص«!ٌسكتٌعنهٌاملنذري»،ٌويقول ٌ«روي»اتلضعيف ٌ

ٌ(.13/214(ٌسريٌأعالمٌانلبالءٌ)45)
ٌ(.13/215(ٌسريٌأعالمٌانلبالءٌ)46)
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ٌاألعمال ٌفضائل ٌيف ٌلكونه ٌ(47)«وإما ٌالصالح  ٌابن ٌكتاب ٌىلع ٌانلكت ٌيف ٌوقال وتارةٌ»،
ٌ]س ٌطرحٌيكون ٌىلع ٌاألئمة ٌواتفاق ٌالراوي ٌذلك ٌضعف ٌوضوح ٌلشدة ٌداود[ ٌأيب كوت

ٌ.(48)«روايته

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
                                                           

ٌ(.1/364األفاكرٌ)(ٌنتائج47ٌ)
ٌ(.1/440(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)48)
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خبالفٌالقصدٌىلعٌإيرادٌأحاديثٌجرتٌاعدةٌكثريٌمنٌاملصنفنيٌدلواوينٌالسنةٌ
قصدٌنقدهٌوبيانٌجلهٌألفٌالكتاب،ٌفربماٌساقٌمنٌأل فٌيفٌالصحاحٌحديثًاٌباذليٌمنٌأ

ٌ ٌضعفه، ٌابلاحث ٌىلع ٌاألمر ٌهذا ٌخيىف ٌحينئذٌٍوحني ٌالكتاب،ٌٌفإنه ٌمن ٌاحلديث ج خيرِّ
ٌوحقيقةٌ ٌاحلديث، ٌلسكوتهٌعنٌهذا ٌتضعيًفا( ٌأو وينسبٌإىلٌاملؤلفٌتقويتهٌ)تصحيًحا

ٌاملؤلِّفٌيفٌقصده،ٌ يفٌبيانٌٌاملؤلِّفويزدادٌاألمرٌب عًداٌحينماٌتكونٌطريقةٌاألمرٌأنهٌضاد 
ٌإيلهواملعلولٌالضعيفٌ اقٌٌماوما ٌيتنبهٌهلاٌاحلذ  ٌوإنما طريقةٌخفي ةًٌلٌيتنب هٌهلاٌلكٌأحد،

ٌ ٌيفٌواملتخصصون، ٌومنهجه ٌيفٌطريقته ٌالسكوتٌإىلٌاملؤلفٌانلظر ٌقبلٌنسبة فالواجب
ٌ ٌفإيرادٌاألحاديث، ٌأوردتقويةٌحديثٌالٌينسبٌإيله ٌإًلٌإذا ٌىلعٌطريقتهٌيفٌاًلحتجاجه

ٌفحسب.

ٌطريقٌومن ٌانلوع ٌهذا ٌٌةأمثلة ٌاإلمام ٌخزيمة ٌابن ٌبكر ٌٌأيب ٌإخراجيف
ٌٌوابنٌخزيمةٌ،ٌ«صحيحه»األحاديثٌاملنتقدةٌيفٌ ٌويتوّق  زٌيفٌإخراجٌاألحاديث، ٌيتحر 

ٌتبوٌ  مزنلةٌاعيلةٌورتبةٌسامقةٌبنيٌكتبٌاحلديث،ٌٌ«صحيحه»ٌأيفٌتصحيحهاٌكثرًيا،ٌوذلا
لشدة صحيحٌابنٌخزيمةٌأىلعٌمرتبةٌمنٌصحيحٌابنٌحبان؛ٌ»كماٌقالٌاجلاللٌالسيوط ٌ

فيقول ٌإنٌصحٌاخلرب،ٌأوٌإنٌحتريه، حىت إنه يتوقف يف اتلصحيح ألدىن الكم يف اإلسناد، 
ٌذلك ٌوحنو ٌكذا ٌ(49)«ثبت ٌيفٌ، ٌخزيمة ٌابن ٌأخرجها ٌأحاديث ٌإىل ٌيرشدنا ٌالسيوط والكم

هٌلكنٌماٌاملنهجٌاذليٌسلكووأنهٌيتوّقٌتصحيحهاٌوتقويتها،ٌولمٌيصححها،ٌ«ٌصحيحه»
ٌابنٌخزيمةٌيفٌختريجٌاألحاديثٌاليتٌلمٌيصححها؟

وٌأٌث،طرقًاٌيفٌبيانٌذلك،ٌمنهاٌماٌرصحٌفيهٌحبكمٌاحلديٌسلكٌابنٌخزيمةٌ
ٌ ٌرواته، ٌىلع ٌفالالكم ٌذلك، ٌوحنو ٌمنه، ٌأصح ٌهو ٌملا ٌاحلديث ٌخمالفة ٌحكمٌأو ٌيبني تارة

                                                           

ٌ(.1/27(،ٌوفيضٌالقديرٌ)14/373(،ٌوينظر ٌالسريٌلذلهيبٌ)1/115(ٌتدريبٌالراويٌ)49)
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ٌ(50)أثناءٌالرتمجةٌوابلاباحلديثٌيفٌ ٌ،(51)وتارةٌيبنيٌاحلكمٌأثناءٌاإلسنادٌقبلٌذكرٌاملنت،
ٌاحلديث ٌإثر ٌىلع ٌهذهٌ(52)وتارة ٌمن ٌنوٍع ٌمن ٌبأكرث ٌاحلديث ٌضعف ٌىلع ٌنب ه ٌوربما ،

ٌ.(53)األنواع

ٌيفٌبيانٌضعفٌاحلديثٌ ٌاخلفية ٌطرقه ٌومن ٌاإلسناد ٌىلع ٌاملنت ٌيقدم خالفًاٌ–أنه
ٌاملعروفة ٌٌ-للجادة ٌالسيوط  ٌقال ٌمقال، ٌاإلسناد ٌيف ٌاكن ٌتقديمٌ»إذا ٌاإلسالم  ٌشيخ قال

فيبتدئٌبه،ٌثمٌبعدٌٌإذا اكن يف السند َمن فيه مقالاحلديثٌىلعٌالسندٌيقعًٌلبنٌخزيمةٌ
وقدٌرصحٌابنٌخزيمةٌبأنٌمنٌرواهٌىلعٌغريٌذلكٌالوجهًٌلٌ،ٌقال ٌ(54)الفراغٌيذكرٌالسند
زٌابنٌخزيمةٌ(56)«(55)يكونٌيفٌحلٌمنه منٌأنٌي نسبٌإيلهٌمنٌلمٌيدركٌٌ،ٌوًلحظٌحتر 

ٌزمٍنٌ ٌيف ٌالظاهرة ٌهذه ٌوجود ٌعن ٌينيبء  ٌوهو ٌيصححه، ٌلم ٌما ٌتصحيح  ٌكتابه ٌيف مراده
 متقدٍم.

                                                           

ٌ.«الصحيح»يفٌ(،ٌوهذاٌانلوعٌهلٌعنديٌأكرثٌمنٌمخسنيٌمثاًًل137ٌ)حمثاهلٌٌ(50)
ٌ.عرشينٌموضًعاتقديمٌاملنتٌىلعٌاإلسناد،ٌوذلكٌيفٌقرابةٌمثاهل ٌٌ(51)
ٌ،ٌوغريها.(2580وٌح3050ٌوح2592ٌ)حمثاهل ٌٌ(52)
ٌ(،ٌوغريها.2008وٌح1954ٌ(ٌمثاهلٌ)ح53)
،ٌثمٌذكرٌ«إنٌصحٌاخلربٌ،ٌفإنٌيفٌالقلبٌمنٌخادلٌبنٌذكوان»(ٌفإنهٌقالٌيفٌاتلبويب 2088ٌ(ٌمثالٌذلكٌ)ح54)

ٌاملنت،ٌوعقبهٌباإلسناد.
نستحلٌاتلمويهٌىلعٌطلبةٌالعلمٌبذكرٌخربٌغريٌصحيحًٌلًٌلٌ(ٌ ٌ»3/186(ٌقالٌابنٌخزيمةٌيفٌصحيحهٌ)55)

ٌ«.نبنيٌعلته؛ٌفيغرتٌبهٌبعضٌمنٌيسمعه
ٌٌ،ٌوينظر(،ٌوشيخٌاإلسالمٌاملرادٌبهٌهناٌاحلافظٌابنٌحجر1/557ٌ(ٌتدريبٌالراويٌ)56) ًلبنٌحجرٌيفٌٌنص 

ٌ(.2/365إحتافٌاملهرةٌ)هذهٌاملسألةٌيفٌ
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ٌ ٌأخرج ٌوربما ٌخزيمة ٌتصحيحه،ٌابن ٌيف ٌوتوق ف ٌهذهٌٌحديثًا ٌمجعت وقد
ٌ.(57)األحاديثٌوأفردتٌيفٌجزٍءٌمفرد

ٌ ٌيف ٌخزيمة»فاألحاديث ٌابن ٌأخرجهٌٌ«صحيح ٌقسم ٌأضب  ٌثالثة ٌىلع إذن
وتوقفٌيفٌحكمه،ٌفالقسمٌاألولٌاذليٌوصححه،ٌوقسمٌأخرجهٌوضعفه،ٌوقسمٌأخرجهٌ

ٌ ٌعنه  ٌيقال ٌأن ٌخزيمة»يصح ٌابن ٌ«صححه ٌمن ج ٌخير  ٌأن ٌأو ٌخزيمة»، ٌابن ٌصحيح معٌ«
ًلٌجيوزٌاإليهامٌالسكوتٌعنه،ٌلكنٌاألحاديثٌاليتٌضعفها،ٌأوٌتوقفٌيفٌتصحيحهاٌ=ٌ

ربماٌاعبٌابنٌخزيمةٌبتخرجيهٌحديثًاٌ»بأنهٌقدٌصححها،ٌفضاًلٌعنٌأنٌبعضٌابلاحثنيٌ
أنهٌماٌاكنٌينبيغٌهلٌأنٌخيرجهٌلضعفه،ٌويكونٌابنٌخزيمةٌقدٌضعفهٌأوٌتوقفٌفيه،ٌٌيرى

ٌ.(58)«ولمٌحيتجٌبه

ٌ ٌإىل ٌتعزى ٌاليت ٌاألحاديث ٌأن ٌاإليراد  ٌهذا ٌيف ٌاتلنبيه ٌفمحل قدٌٌٍفٌمصنٌِّكتاب
ٌأنهًٌلٌي =ٌ ٌصحٌعنده ٌىلعٌجهةٌكونٌإًلٌيفٌاألحاديثٌاليتٌأخرجهااشرتطٌإخراجٌما

ٌبها،ٌوهذاًٌلٌيكونٌإًلٌبعدٌالفحصٌواتلأملٌوانلظر.ٌاًلحتجاجٌواًلستدًلل

ٌبـ ٌخيتص ًٌل ٌاتلنبيه ٌخزيمة»وهذا ٌابن ٌابلابٌ«صحيح ٌهذا ٌيف ٌالكتب ٌلك ٌبل ،
ٌ.ه،ٌواهللٌأعلمواتلنبٌُّظٌداخلةٌحتتٌهذاٌاتلنبيه،ٌفالٌبدٌمنٌاتليقٌُّ

                                                           

لدلكتورٌبسامٌ«ٌٌتصحيحهاابنٌخزيمةٌيفٌٌصحيحهٌوتوقفٌيفٌاألحاديثٌاليتٌرواها»(ٌينظرٌحبثٌبعنوان 57)
مٌمنشور.العطاوي ٌ،ٌحبثٌحمك 

ٌ(.54املصدرٌالسابقٌ)صٌ(58)
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ٌ ونظًراٌنظًراٌتلفاوتٌمناهجٌاألئمةٌيفٌتآيلفهمٌاليتٌاشرتطواٌيفٌأحاديثهاٌالصحة،
ٌ ٌاملناهج، ٌهلذه ٌتطبياقتهم ٌتلفاوت ٌمع ٌاختلفٌوتماهيها ٌفقد =ٌ ثني ٌاملحدِّ ٌاألئمة مناهج

ٌ.(59)املوثوقةٌالعلماءٌيفٌاعتمادهمٌبلعضٌالكتبٌضمنٌالكتبٌالصحاح

ٌثمةٌ أنزهلاٌفمنهم،ٌٌاملرجوواتلحريرٌلابٌعنهاٌاإلتقانٌاذليٌيليقٌبمؤلفيها،ٌٌكتبر
ادٌإىلمؤلفوهاٌمنٌاتلحريرٌواإلتقان،ٌالعلماءٌمزنتلهاٌاليتٌوضعهاٌفيهاٌ هذهٌٌأنٌونو هٌانلق 

ٌمطلًقاالكتبٌقدٌخرجتٌمنٌحٌِّ ٌالصحاحٌاملوثوقٌبها ٌإىلٌحٌِّالرواية ٌوأنٌاملجردة، ،
ٌ ٌعليها ٌواحلكم ٌباستقالل، ٌفيها ٌانلظر ٌمن ًٌلبد ٌخالهلا ٌمن ٌاملخرجة وىلعٌاألحاديث

ٌأسانيدهاٌبقطعٌانلظرٌعنٌإيرادهاٌيفٌهذهٌالكتب.

ٌاملستدركٌىلعٌالصحيحني»ومنٌأمثلةٌذلكٌ وريضٌٌأليبٌعبدٌاهللٌاحلاكمٌ«
ٌ ٌأحاديث ٌخيرج ٌأنه ٌمقدمته ٌيف ح ٌرص  ٌفإنه ٌعنه، ٌبها ٌحيتج ٌبأسانيد الشيخانٌمروية

ٌ)ابلخاريٌومسلم( أنٌاألحاديثٌاليتٌىلعٌرشطهماٌأحاديثٌاعيلةٌوليسٌخيىفٌعليكٌ،
ٌشعثٌأطرافٌاألحاديثٌالصحاحٌاليتٌىلعٌرشطهماٌمماٌلمٌالصحة،ٌ فقصدٌاحلاكمٌإىلٌلمِّ
ٌ ٌجعلٌخيرجاه، ٌمما ٌرشطه، ٌىلع ٌليس ٌما ٌفيه ٌفأدخل ٌهذا، ٌكتابه ٌيتقنٌإحاكم ٌلم ٌأنه غري

ادٌ مادٌىلعٌ،ٌويتفرعٌعنٌذلكٌعدمٌاًلعت«التساهل»ينعتونٌصنيعهٌهذاٌبـطائفةٌمنٌانلق 
ٌ ٌكتابهٌيفٌتصحيحٌاألحاديث، ٌ»حىتٌقيل  احلفاظٌأطباءٌعللٌاحلديثٌبتصحيحًٌلٌيعبأ

ٌ ٌبلًٌلٌيدلٌتصحيحهٌىلعٌحسنٌاحلديث...،ٌاحلاكمٌشيئًا، ٌأبلتة، ٌرأًسا وًلٌيرفعونٌبه
ٌك ٌيف ٌأخرب ٌوقد ٌمجاعة ٌأحاديث ٌيصحح ٌنفسه ٌواحلاكم ٌاملدخل»تاب تجٌ« ٌحي  ًٌل ٌأنه هل

                                                           

ٌ)صٌ(59) ٌادلراية ٌإتمام ٌيف ٌالسيوط ٌ»49قال  ٌ ٌيفٌتلفاوتهمٌاحلاكم؛ٌمستدركٌمنٌأصحٌحبانٌوابن(
ٌ«.اًلحتياط
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ٌوٌ،(60)«بهم... ٌيف ٌالعرايق ٌاحلافظ ٌاليتٌٌ(61)«األلفية»قال ٌللمصنفات ٌذكره ٌمعرض يف
ٌاشرتطتٌالصحة 

ٌواكملستدركٌ ...........................ٌ.......................................
ٌدٌْرٌ ـي ٌٌمـلٌاـمٌنٌرـسحٌذاكـفٌهـبٌانفردٌٌْما ٌتساهٍل،ٌوقالٌىلع

،ٌوالبسيتٌيداينٌاحلاكـماٌبماٌحيكمٌٌْأنٌبعل ٍة،ٌواحلقٌُّ ٌيليق 
فإنهٌنصٌىلعٌتساهلٌاحلاكم،ٌوأنهٌ،ٌ«مقدمته»يفٌٌوهوٌبذاٌينظمٌقولٌابنٌالصالح

ٌ(62)«بهٌالقضاءٌيفٌمتساهلٌالصحيح،ٌرشطٌيفٌاخلطوٌواسع» ٌنص  ٌثم ٌانفردٌٌ، ىلعٌأنٌما
ٌ«.حديثٌحسن»ٌاحلاكمٌبتصحيحه،ٌوخالٌمنٌعلٍةٌتوجبٌضعفه،ٌفهو

ٌتعقٌ  ٌيليقٌبه،ٌثم ٌحديثٌبما ٌىلعٌلكِّ ٌبأنٌالصوابٌأنٌحيكم ٌاحلافظٌالعرايق به
ٌأنٌهذاٌقولٌابنٌمجاعةٌأيًضا،ٌونصٌبقطعٌانلظرٌعنٌوجودهٌيفٌاملستدرك،ٌ وذكرٌالسخاويُّ

(ٌواحلق)ٌ»ٌ شارًحاٌاألبياتٌاملتقدمٌذكرهاٌالسخاويٌىلعٌتعليلٌقولٌالعرايق،ٌحيثٌيقول
ٌأن)ٌ(63)مجاعةٌبنٌابلدرٌإيلهٌأرشدٌكما ٌوٌأحاديثه،ٌعنٌويكشفٌالكتابٌيتتبع(

ٌأيٌ،-لغة–ٌامليمٌبسكون(ٌحيكمٌْ) ٌيليقٌبما)ٌمنهاٌلكٌٌٍّىلعٌقىضي ٌ  ٌأوٌالصحةٌمنٌ،به(
ٌثمٌأوٌاحلسن ٌباتلرصيحٌذكرٌممنٌغريهٌعنٌاحلاكمٌختصيصٌيفٌالسببٌإنٌالضعف،
ٌٌ،(64)«تساهله مزيدٌبذلك ٌالعرايق  ٌالكم ٌمن ٌاألخرية ٌاجلملة ٌالسخاوي ه والبسيتٌ»ووج 

ٌيداينٌاحلاكما »ٌ ٌأيًضا»أي  ٌيفٌأحاديثه ٌوذلكٌيقت يٌانلظر ٌساقٌٌٌ،(65)«يفٌالتساهل، ثم

                                                           

ٌ(.214يفٌ)صٌ(،ٌوكررٌهذاٌاًلنتقاد185الفروسيةًٌلبنٌالقيمٌ)صينظر ٌٌ(60)
ٌط.ٌاملنهاج(.31ٌٌ–30ٌاتلبرصةٌواتلذكرةٌ)بيتٌٌ(61)
ٌط.ٌعرت(.22ٌمعرفةٌأنواعٌعلومٌاحلديثٌ)صٌ(62)
ٌ(،ٌواعتمدهٌأيًضا.1/114ونقلهٌالسيوطٌيفٌتدريبٌالراويٌ)ٌ(63)
ٌ.(ط.ٌاملنهاج1/63ٌ(ٌفتحٌاملغيثٌ)64)
ٌ(.1/64فتحٌاملغيثٌ)ٌ(65)
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 وىلع»،ٌثمٌقال ٌ«صحييحٌابنٌخزيمةٌوابنٌحبان»السخاويٌالكمٌابنٌكثريٌيفٌاثلناءٌىلعٌ
ٌ.(66)«للتميزي انلظر من بد فال حال   كل 

ٌ ٌيف ٌالعلماء ٌالكم ٌاحلاكم»فهذا ٌاًلكتفاءٌ«مستدرك ٌصحة ٌعدم ٌمنه ٌيتبني ،
يفٌثناياٌذلكٌأحاديثٌكثريةٌقدٌأخرجهاٌٌوًلٌشكٌأنٌ ،ٌ(67)بتصحيحاتهٌملاٌأخرجهٌيفٌكتابه

حٌ ٌورص  ٌعنه ٌتكلم ٌما ٌىلع ٌوحكمهم ٌالعلماء ٌالكم ٌهذا ٌاكن ٌفإذا ٌعنها، وسكت
ٌواهللٌأعلم.ٌبتصحيحه،ٌفالٌريبٌأنٌماٌسكتٌعنهٌمنٌبابٌأوىل،

ٌ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٌتقليدٌٌٍغريٌمنٌمنهٌنقلهٌبماٌاًلعتناءٌانلاقدٌىلعٌوجب»السيوط ٌ(،ٌوحنوٌهذاٌقول1/65ٌفتحٌاملغيثٌ)ٌ(66)
ٌ(،ٌولمٌأقفٌعليهٌيفٌتدريبٌالراوي.249،ٌنقلهٌالقاسيمٌيفٌقواعدٌاتلحديثٌ)ص«هل
ٌيفٌٌ(67) ٌبه ح ٌإذارص  ٌدرجاته ٌورفع ٌاهلل ٌرمحه ٌاحلاكم ٌاهلل ٌعبد ٌأيب ٌإىل ٌاتلصحيح ٌينسب ٌأن ٌللباحث نعم

ٌواًلعتمادٌعليهٌاعتماًداٌلكيًّا.وحملٌابلحث ٌيفٌاًلكتفاءٌبه،ٌوسلمٌمنٌاإلشاكًلتٌاملتقدمة،ٌٌ،كتابه
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 خاتمة

ٌ ٌاإليرادات ٌمن ٌتبني  ٌأن ٌاملتقدمة ٌٌاًلكتفاءواإلشاكًلت ٌسكوتٌاملطلق بمجرد
أنًٌلٌخيرجواٌفيهاٌإًلٌالصحاحٌ=ٌٌجةٌيفٌكتبهمٌاليتٌاشرتطوااألحاديثٌاملخرٌ ٌاألئمةٌعن

أمرٌغريٌدقيق،ٌوتعتورهٌإشاكًلتٌعلميةٌمتعددة،ٌوأنٌذلكًٌلبدٌأنٌيكونٌىلعٌوفقٌمرادٌ
ٌاملؤلف.

وقدٌمر تٌعدةٌأمثلةٌلكتبٌاشتهرتٌبتخريجٌاألحاديثٌاليتٌيرتضيهاٌمؤلفوها،ٌ
ٌ ٌمثل ٌذلك، ٌمن ٌتمنع ٌإشاكيلات ٌبرزت ٌاملحاققة ٌداود»وعند ٌأيب ٌ«سنن كٌمستدر»و،

للمنذري،ٌٌ«الرتغيبٌوالرتهيب»،ٌو«مسندٌاإلمامٌأمحد»لذلهيب،ٌوٌ«تلخيصه»،ٌو«احلاكم
ٌ.وغريهاٌمنٌالكتبٌاليتٌمرتٌبك

ٌمثاًًلٌ ٌيصلح ٌأنه ٌحني ٌيف ٌواحد، ًٌلعرتاض ٌمثاًًل ٌذكرته ٌقد ٌبعضها ٌأن ومع
ٌاًلعرتاضاتٌواإليراداتٌ ٌأيٌأنٌهذه تنطبقٌىلعٌكتبٌأخرىٌٌالواردةًلعرتاضاتٌأخر،

ٌذكورة.سوىٌاألمثلةٌامل

فواٌاعرتضٌبعضٌالعلماءٌىلعٌهذاٌالصنيع،ٌ=ٌوهلذهٌاًلعرتاضاتٌومثيالتهاٌ وضع 
،ٌ«مستدركٌاحلاكم»وتقدمٌالكمٌبعضٌالعلماءٌيفٌهذهٌالطريقةٌيفٌاتلصحيحٌواتلقوية،ٌ

ٌ.إلمامٌأمحد،ٌوغريٌذلكلٌ«سندامل»للمنذري،ٌوٌ«الرتغيبٌوالرتهيب»و

ٌأيًضاٌضع فٌاحلافظٌ بسكوتٌأيبٌيكتيفٌطريقةٌمنٌٌابنٌحجرٌوألجلٌهذا
ٌ»يثٌيقولوريضٌعنه،ٌحٌداودٌ طريقةٌمنٌحيتجٌبكلٌماٌسكتٌٌتومنٌهناٌضعف 

ٌفإنهٌخيرجٌأحاديثٌمجاعةٌمنٌالضعفاءٌيفٌاًلحتجاجٌويسكتٌعنها...،ٌ عليهٌأبوٌداود؛
ٌ،(68)«يتابعهٌيفٌاًلحتجاجٌبهم...فالٌينبيغٌللناقدٌأنٌيقدلهٌيفٌالسكوتٌىلعٌأحاديثهمٌو

                                                           

ٌ(.1/438(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)68)
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ٌ ٌ»ويقول ٌسكوته  ٌجمرد ٌىلع ٌاًلعتماد ٌعدم ٌ(69)«الصواب ،ٌ ٌثم ٌنقل ٌحجر الكًماٌابن
ٌ»ونصه ٌٌللنوويٌ ٌ،عتمدمنٌي ٌاحلديثٌيفٌسننٌأيبٌداود[ٌضعفٌ]أي ٌٌىلعٌضعفهٌإنٌنص 

ولمٌيلتفتٌإىلٌٌ،حكمٌبضعفهٌ=وًلٌجابرٌهلٌ،أوٌرأىٌالعارفٌيفٌسندهٌماٌيقت يٌالضعف
بٌابنٌحجرٌىلعٌذلكٌبقوهل ٌ«سكوتٌأيبٌداود ٌ.(70)«قلت ٌوهذاٌهوٌاتلحقيق»،ٌثمٌعق 

ٌطريقةٌقدٌسلكهاٌأقوامٌمنٌالعلماء،ٌفنجدهمٌيعتمدونٌىلعٌفإنٌقيل ٌهذهٌال
ٌسكوتٌأيبٌداودٌمثاًل؟

فهمٌإنماٌالعلماءٌخمتلفٌعنٌاذليٌعليهٌانلاسٌايلوم،ٌٌكثريٌمنإنٌصنيعٌٌ فنقول
ٌالطريقةٌبعدٌالفحصٌواتلمحيص ٌهذه ٌاملوصلٌإىلٌنتيجةٌساملةٌٌ،استعملوا وانلظرٌاتلامٍّ

ٌمنٌاًلعرتاضاتٌاملتقدمة.

ومنهمٌمنٌاستعملٌهذهٌالطريقةٌفانت قدٌألجلٌذلك،ٌفانلوويٌعليهٌرمحةٌاهللٌقدٌ
ٌ ٌٌ-قريبًا–تقدم ٌاتلحقيق ٌهو ٌوأنه ٌداود، ٌأيب ٌسكوت ٌمسألة ٌيف ٌابنٌ–تقريره ٌوصفه كما
،ٌاملتقدمٌالفٌتقريرهيفٌتوايلفهٌماٌخيٌلسلوكهٌلكنٌابنٌحجرٌقدٌتعقبٌانلووي ٌ،ٌ-حجر

وغريهٌمنٌٌ«باملهذٌ ٌرشح»خالفٌذلكٌيفٌمواضعٌمنٌ]أيٌانلووي[ٌلكنهٌ»فقالٌابنٌحجر ٌ
ٌعليها(71)تصانيفه ٌداود ٌأيب ٌسكوت ٌأجل ٌمن ٌكثرية ٌبأحاديث ٌفاحتج ٌيغرتٌٌ،، فال

ٌ.(72)«بذلك

                                                           

ٌ(.1/443(ٌانلكتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)69)
ٌ(.1/443)املصدرٌالسابقٌ(70ٌ)
(،ٌفإنهٌنصٌيفٌاملقدمةٌىلعٌاعتمادٌاألحاديثٌاليتٌسكتٌعليهاٌأبوٌداود،14ٌ)صٌ«األذاكر»يفٌكتابٌٌكما(71ٌ)

ٌ(.1/140)ٌ«فتحٌاملغيث»السخاويٌيفٌوذكرهٌ
ٌ.(1/443كتٌىلعٌكتابٌابنٌالصالحٌ)(ٌانل72)
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ٌاملباحث ٌهذه ٌواقتضابٌتمت ٌاختصار ٌالعلمٌىلع ٌمن ٌجيعلها ٌأن ٌاملوفق ٌواهلل ،
انلافع،ٌوأنٌجيربٌاخللل،ٌويسرتٌانلقصٌوالزلل،ٌوأنٌيتجاوزٌعنٌاتلقصريٌواإلثم،ٌوأنٌيغفرٌ
اذلنبٌوطغيانٌالقلم،ٌواحلمدٌهللٌربٌالعاملني،ٌوصىلٌاهللٌوسلمٌىلعٌخريٌخلقهٌأمجعني،ٌ

ٌوىلعٌآهلٌوصحبهٌأمجعني.

ٌ

 :وكتبه
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