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فهذا حبث بعنوان مصطلح  والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: ، وحده احلمد
صيلية نقدية.    (صحيح على شرط الشيخني) دراسة 

هذا املصطلح يف مصنفات العلوم اإلسالمية، وخصوصا عند  ورودكثر  سبب اختيار املوضوع:
ورد بشكل كبري، يدعو إىل التأمل والنظر   .، بل والدراسة اجلادةاملعاصرين، 

نه يسلط الضوء على قضية ختص السنة عموما وهي أمهية هذا البحث يف أ تكمن البحث:أمهية 
  قضية التصحيح، وختص الصحيحني على وجه اخلصوص، وهي نسبة التصحيح لشرطهما 

صيل املصطلح، وبيان جذوره، وفهمه فهما دقيقا، مع موازنة تطبيقه بني  هدف الدراسة:
هو شرط الشيخني؟ ومن أنشأه هذا ما ، وذلك حبل مشكلة البحث املتمثلة يف بيان واملعاصريناملتقدمني 

درج حتت الدفاع عن الصحيحني. املصطلح؟ وما مدى دقته؟   وهذه الدراسة ميكن أن تن
ـــات الســـــابقة: مل أجـــــد دراســـــة هلـــــذا املوضـــــوع أعـــــين دراســـــة ظـــــاهرة التصـــــحيح علـــــى شـــــرط  الدراســ

  .الشيخني، أما الكالم على شرط الشيخني فقد تناولته كتب املصطلح ومناهج احملدثني
رائي والتحليلي النقدي. منهجية البحث:   استخدمت يف هذا البحث املنهج االستق
البحــث هــذا لكــل حبــث خطــة البــد منهــا كــي تكــون النتــائج مقبولــة، وكانــت خطبــة  خطــة البحــث:

 ، وثالثة مباحث:مقدمةمكونة من 
 .وفيه مطلبان بيان شرط الشيخني العام واخلاص عند أئمة هذا الشأن. املبحث األول:
ربعة مطالب. نشأة مصطلح صحيح على شرط الشيخني. املبحث الثاين:  وفيه أ

وفيـــه ثالثـــة  مناقشـــة منـــاذج ألحاديـــث قـــالوا عنهـــا: صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني. املبحـــث الثالـــث:
 مطالب. وهو اجلانب التطبيقي يف الدراسة.

    اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.مث 
راجع.   مث فهرس املصادر وامل
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فيشــرتك فيــه كــل مــن أخــرج حــديثا صــحيحا، أمــا  ،الشــرط العــام هــو تــوفر شــروط احلــديث الصــحيح
دة عليها، مما اختص به صاحبا الصحيح، كما سأبني.       الشرط اخلاص فهو شروط الصحيح وز

ـــــرح  علــــــى اتفــــــق احملــــــدثون أن لصــــــاحيب الصــــــحيحني شــــــرطا يف كتابيهمــــــا، لكــــــنهم اختلفــــــوا هــــــل صـ
الشـــيخان بـــذلك أم ال؟، ولعـــل اخلـــالف بــــني الفـــريقني شـــكلي فمـــن قــــال: مل يـــذكرا شـــرطا يقصـــد تصــــرحيا، 

مــا ذكــرا الشــرط بطريــق التلــويح يف اجلملــة، فهــذا هــو  ومــن قــال ذكــرا شــرطا يقصــد تلوحيــا، والــذي يــرتجح أ
ري، وإليك شيئا من الكالم على شرطهما العام. ما وخصوصا البخا   شأ

مل على صحيح البخاري /أوال   :الكالم ا

ن شـــرطه إخــــراج احلــــديث الصـــحيح املســــتويف للشــــروط: مـــن اتصــــال اإلســــناد، فقـــد لــــوَّ  ح البخــــاري 
مــا أدخلــت يف  « مسعــت البخــاري، يقــول:  وثقــة الــرواة، والســالمة مــن العلــل، فعــن إبــراهيم بــن معقــل، قــال:

. وقــد تبــني ذلــك أيضــا )1(»كتــاب اجلــامع إال مــا صــح، وقــد تركــت مــن الصــحاح يعــين: خوفــا مــن التطويــل 
مه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا : « من عنوان كتابه، فإنه مساه    .)2(»وسننه وأ

مه    .)2(»وأ
ِذي، وابـــن عطيـــة، وابـــن الصـــالح،  -ر مـــع خـــالف يســـري يف امســـه مطـــوًال، فـــاجلمهو  َ ومـــنهم: الَكـــَال

ـــَوِوي،  ، »مـــن حـــديث«، بـــدل »مـــن أمـــور«، وإثبـــات »الصـــحيح«علـــى » املســـند«علـــى تقـــدمي كلمـــة  -والنـَّ
  .)3(خبالف ابِن َحَجر، ولعله كتب االسم يف حال شغِل خاطٍر، فإنه إماٌم ضابٌط حاذٌق دقيٌق جداً 

مل يوجــد عنــه تصــريح بشــرط معــني، وإمنــا أخــذ ذلــك مــن تســميته قــال ابــن حجــر: اعلــم أن البخــاري 
): أنــه مل خيــص بصــنف دون صــنف، فقــد أورد فيــه اجلــامعلــم مــن قولــه (للكتــاب، واالســتقراء مــن تصــرفه. فعُ 

رقائق. ،والفضائل ،األحكام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  واإلخبار، وغري ذلك من اآلداب وال
  .880/ 2. حترير علوم احلديث لعبد هللا اجلديع 962/ 3اخلليلي يف كتاب اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  رواه)  1(
ذيب األمساء واللغـات للنـووي .64والفهرست، البن عطية ص  .26)  علوم احلديث البن الصالح، ص 2(  . هـدي1/217 و

 .8ساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر، ص ال

 ، بتصرف.11 - 9 امسي الصحيحني واسم جامع الرتمذي، لعبد الفتاح أبو غدة، ص حتقيق)  3(
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  ): أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده. الصحيحومن قوله (

): أن مقصـــوده األصـــلي ختـــريج األحاديـــث الـــيت اتصـــل إســـنادها بـــبعض الصـــحابة املســـنده (ومـــن قولـــ
): ألنــــه مل يقصــــد اســـــتيعاب الطــــرق واألبـــــواب، ولــــذلك قـــــال: املختصـــــرقلـــــت: وقولــــه ( .))1عــــن النــــيب 

ركت من الصحاح ملالل الطول، أو اختصره من    ) حديث، وهللا أعلم.600.000(ستمائة ألف وت

  مل على صحيح مسلم.الكالم ا :نيا

نص العلماء على أن شـرط الصـحة العـام مقصـد مسـلم يف كتابـه الصـحيح، وهـو متـوفر فيـه، قـال ابـن 
شــرط مسـلم يف صــحيحه أن يكــون احلـديث متصــل اإلســناد، بنقـل الثقــة عــن الثقـة مــن أولــه إىل « الصـالح: 

ا مـــن الشـــذوذ ومـــن العلـــة، وهـــذا هـــو حـــد احلـــديث الصـــحيح يف
ً
، فكـــل حـــديث  نفـــس األمـــرمنتهـــاه؛ ســـامل

  .)2(» اجتمعت فيه هذه األوصاف فال خالف بني أهل احلديث يف صحته

املسـند الّصـحيح املختصـر مــن « قلـت: هـو ظـاهر مـن اسـم كتابـه الـذي اختـاره لـه حيـث جـاء أنـه: 
ــن اْلعـــْدل عـــن رســــول هللا  ــل اْلعـــْدل عـ ــنن، بنقـ ، كمـــا جـــاء عنـــد ابـــِن َخـــْري اإلشـــبيلي، ونســــخته »السُّـ

  .)3(لصحيح، وابن عطية، وبعض كتب القاضي عياض بنحوهل

لــيس كــل شــيء عنــدي صــحيح « وقــد صــرح مســلم بــذلك يف املســند الصــحيح نفســه، حيــث قــال: 
  .)4(»وضعته ههنا إمنا وضعت ههنا ما أمجعوا عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتصرف. .43/ 1. التوشيح شرح اجلامع الصحيح للسيوطي 75)  النكت على صحيح البخاري، ص 1(

  .72ط ومحايته من اإلسقاط والسقط، ص )  صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغل2(
والفهرسـت  .135، وما بعدها بتصرف، والفهرست، البـن خـري، ص 36)  حتقيق امسي الصحيحني واسم جامع الرتمذي، ص 3(

 .67البن عطية، ص 

  .404عند احلديث رقم  .1/303)  صحيح مسلم، 4(
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وهــو  ،اجلانــب العملــي مــن بعــض املتقــدمني واملعاصــرين هــذا هــو الشــرط الــذي انبــىن عليــه خــالف يف
ــــد علمــــاء  ــــان مــــا هــــو شــــرط الشــــيخني اخلــــاص يف الصــــحيحني عن ـــب بي شــــروط الصــــحيحني اخلاصــــة، فوجـ

  هموه. ، أو كما فمصطلح احلديث

وقــــول العلمــــاء هنــــا (شــــروط األئمــــة) أو (شــــرط البخــــاري) أو (شــــرط الشــــيخني) ال يعنــــون بــــه ذلــــك 
ــــاهج هــــؤالء األئمــــة يف كيفيــــة اختيــــار األحاديــــث يف  )1(طاملعــــىن املعــــروف للشــــرو  ــــارة عــــن من ، وإمنــــا هــــي عب

ـــا مـــن اشـــتهر عنـــه )2(كتـــبهم، ومـــدى التـــزامهم بـــذلك املـــنهج الكـــالم علـــى  -مـــن احملـــدثني  -. وســـأذكر هن
زمين، ومع مناقشة العلماء: رهم َوْفَق تسلسهم ال   شرط الشيخني، أو أحدمها، اذك

  ».ه385ت: «  احلسن الدارقطين شرط الشيخني عند أيب :أوال

ـــرد عنـــه صـــراحة لكنـــه ذكـــر يف مقدمـــة كتابـــه  كالمـــا يفهـــم منـــه أن شـــرطهما هـــو » اإللزامـــات « مل ي
لتـــابعني فقـــط، فقـــال:  ارجاهلمـــ ـــم يف الصـــحيح، أو مـــــن كـــان يف درجـــتهم، إال أنـــه قيـــده  الـــذين احتجـــوا 

بعــض التـــابعني، وتركــا مــن حديثـــه شــبيها بـــه، ذكــر ممــا أخرجـــه البخــاري ومســـلم أو أحــدمها مــن حـــديث « 
. )3(»ومل خيرجــاه، أو مــن حــديث نظــري لــه مــن التــابعني الثقــات، مــا يلــزم إخراجــه علــى شــرطهما ومــذهبهما

زي أيضا وبىن عليه الفرق بني املتقدم واملتأخر، كما سيأيت.    وهذا ما فهمه امل

ـ 405ت: « شرط الشيخني عند احلاكم النيسابوري  :نيا   ».  ه

: املتفــق عليهــا مــن اختيــار البخــاري ومســلم، وهــو الدرجــة األوىل مــن الصــحيح، ومثالــه: احلــاكمقــال 
لروايــة عــن رســول هللا  ن ثقتــان، مث يرويــه عنــه التــابعي احلــديث الــذي يرويــه الصــحايب املشــهور  ، ولــه راو

ن ثقتـــان، مث يرويـــه عنـــه مـــن أتبـــا  لروايـــة عـــن الصـــحابة، ولـــه راو ع التـــابعني احلـــافظ املـــتقن التـــابعي املشـــهور 
املشــــهور، ولــــه رواة ثقــــات مــــن الطبقــــة الرابعــــة، مث يكــــون شــــيخ البخــــاري أو مســــلم، حافظــــا متقنــــا مشــــهورا 

  .)4(لعدالة يف روايته، فهذه الدرجة األوىل من الصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جوده وجود وال عدم. كالوضوء للصالة.)  مجع شرط: وهو ما يرتتب على عدمه العدم، وال يرتتب على و 1(

 حتقيق عبد الفتاح أبو غدة.. 58)  مقدمة احملقق لكتايب شروط األئمة الستة واخلمسة للمقدسي واحلازمي، ص 2(

 .64ص ، )  اإللزامات والتتبع3(

يف أول هـذا الكتـاب  وقد قدمت الشـرط« . الظاهر أنه رجع عن هذا القول، حيث قال: 33)  املدخل إىل كتاب اإلكليل، ص 4(
بعي واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه إذ هو صـحيح علـى شـرطهما  = أن الصحايب املعروف إذا مل جند له راو غري 
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فقـال: ومـا ادعـاه احلـاكم أبـو عبـد هللا أن شـرط البخـاري ومسـلم؛  املقدسـياستدرك عليـه ابـن طـاهر  
ن ثقتــــان إىل آخــــر كالمــــه، فمنــــتقض  ن فصــــاعدا، مث يكــــون للتــــابعي املشــــهور راو أن يكــــون للصــــحايب راو

ما أخرجا أحاديث مجاعة من الصحابة ليس هلم إال راو واحد.   عليه 

: هــذا الــذي قالــه احلــاكم قــول مــن مل ميعــن الغــوص يف خبــا الصــحيح، ولــو احلــازميوقــال أبــو بكــر 
قضة دعواهاستقرأ الكتاب حق    .)1(استقرائه؛ لوجد مجلة من الكتاب 

  ».ه507ت: «شرط الشيخني عند أيب الفضل املقدسي  :لثا

: اعلــم أن الشــيخني مل ينقــل عــن واحــد منهمــا أنــه قــال: شــرطي كــذا أو  املقدســيقــال دمحم بــن طــاهر 
مـــع علـــى ثقـــة كـــذا؛ وإمنـــا ُعـــرف مـــن َســـْربِ كتـــبهم، مث اعلـــم أن شـــرط البخـــاري ومســـلم أن خيرجـــا احلـــ ديث ا

إىل الصـــحايب املشـــهور، مــــن غـــري اخـــتالف بــــني الثقـــات األثبـــات، ويكــــون  -أي عدالـــة وضــــبطا  -نقلتـــه، 
أســناده متصــال غــري مقطــوع، إال أن مســلما أخــرج أحاديــث أقــوام تــرك البخــاري حــديثهم، لشــبهة وقعــت يف 

زالة الشبهة رج مسلم أحاديثهم    . )2(نفسه، وأخ

ـــيقــــــال  ـــــا قالَــــــُه جبيّــــــٍد؛ ألنَّ النَّســــــائيَّ َضــــــعََّف مجاعــــــًة أخــــــرَج هلــــــو «: العراقـــ م الشــــــيخاِن، أو لــــــيس مـ
 إخراجـه عـن بعـض الضـعفاء: عيـب علـى مسـلم ابـن الصـالح. قلت: هـذا منـاقش مـردود بقـول )3(»أحُدُمها

    :)4(وال يضره ذلك لوجوه الضعفاء

  : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غريه ثقة عنده.الوجه األول

ــا ســناد أو أســانيد فيهــا ينالوجــه الث ســناد نظيــف وجيعلــه أصــال، مث يتبعــه  : أنــه يــذكر أوال احلــديث 
ســناده الضــعيف؛ ألنــه عنــده مــن  بعــض الضــعفاء علــى وجــه التأكيــد واملبالغــة، وذكــر فائــدة مــا، أو أن يعلــو 

زل، فيقتصــر علــى العــايل، مكتفيــا مبعرفــة أهــل الشــأن ذلــك، فقــد أنكــر أبــو ز  رعــة عليــه روايتــه روايــة الثقــات 
عــــن أســــباط بــــن نصــــر، وقطــــن، وأمحــــد املصــــري، فقــــال: إمنــــا أدخلــــت مــــن حــــديثهم مــــا رواه الثقــــات عــــن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
، واحــتج حبــديث قــيس، عــن مجيعــا، فــإن البخــاري قــد احــتج حبــديث قــيس بــن أيب حــازم، عــن مــرداس األســلمي، عــن النــيب 

حاديــــث أيب مالــــك  ، ولـــيسعـــدي بــــن عمـــرية، عــــن النــــيب  هلمــــا راو غــــري قـــيس بــــن أيب حــــازم، وكـــذلك مســــلم قــــد احـــتج 
 .1/74املستدرك على الصحيحني » األشجعي، عن أبيه وأحاديث جمزأة بن زاهر األسلمي، عن أبيه 

 .  129وذكر أمثلة من الصحيح تنقض كالم احلاكم. شروط األئمة اخلمسة، ص  .97- 96)  شروط األئمة الستة، ص 1(

  . بتصرف يسري.86)  شروط األئمة الستة، ص 2(
 .126/ 1)  التبصرة والتذكرة شرح األلفية 3(

  .100)  صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط البن الصالح، ص 4(
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شــــيوخهم، وقــــع يل عــــنهم بعلــــو وعنــــد الثقــــات بنــــزول فأقتصــــر علــــى ذلــــك، وقــــال يف التخــــريج عــــن ســــويد، 
  فقال: من أين كنت آيت بنسخة حفص عن ميسرة بعلو؟

اهلمــا أو أحـــدمها يف حالــة اخــتالطهم الــيت مــا رو عــنهم إال قبلهـــا  : قــد يُــروى عــن رجالوجــه الثالــث
كأمحــد بــن عبــد الــرمحن ابــن أخــي عبــد هللا بــن وهــب، اخــتلط بعــد اخلمســني ومــائتني بعــد خــروج مســلم مــن 

  مصر، وإمنا أخذ عنه قبل ذلك.

نــه ال متحــد، وال خيفــي أيف كــالم املقدســي دليــل علــى أنــه يــرى أن شــرط الشــيخني : الصــنعاينوقــال 
ري، مث على شرط مسلم   .)1(يوافق تقسيم الصحيح بقوهلم: على شرط البخا

  ».ه 583ت: « شرط الشيخني عند أيب حفص امليَّانشي  :رابعاً 

: شــرط الشــيخني يف صــحيحهما، أن ال يــدخال فيــه إال مــا صــح عنــدمها، وذلــك مـــا مّيانشيـالــ قــال
واحـد مـن الصـحابة أربعـة مـن التـابعني فـأكثر، وأن  اثنـان فصـاعدا، ومـا نقلـه عـن كـل رواه عن رسـول هللا 

ربعة   .)2(وأن يكون عن كل واحد من التابعني أكثر من أ

مــا يشــرتطان العــدد يف صــحة احلــديث يف كتابيهمــا، وهــذا الــذي قالــه  ابــن حجــررده  فقــال: زعــم أ
مــا مل يشــرتطا ذلــك وال واحــد منهمــا، وكــم يف الصــحيحني مــن حــديث  مســتغن حبكايتــه عــن الــرد عليــه؛ فإ

بعي واحد مل يروه إال  وكم فيهما من حديث    .)3(مل يروه إال صحايب واحد، 

  ».ه584ت: « شرط الشيخني عند أيب بكر احلازمي  :خامسا

شـــرط الصـــحيح أن يكـــون إســـناده متصـــال مـــن راويـــة مســـلم صـــادق غـــري مـــدلس، وال قـــال احلـــازمي: 
  .)4(الوهم، سليم االعتقادخمتلط، متصف بصفات العدالة، ضابط سليم الذهن، قليل 

قــال: ومــذهب مــن خيــرج الصــحيح أن يعتــرب حــال الــراوي العــدل يف مشــاخيه وفــيمن روى عــنهم وهــم 
بـــت يلزمــه إخراجـــه، وعـــن بعضـــهم مـــدخول ال يصـــح إخراجـــه  ثقــات أيضـــا، وحديثـــه عـــن بعضـــهم صـــحيح 

ب فيـــــه غمـــــوض، وطريقـــــه معرفـــــة طبقـــــات الـــــرو  اة عـــــن راوي األصـــــل، إال يف الشـــــواهد واملتابعـــــات، وهـــــذا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .100/ 1)  توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار للصنعاين 1(
 .266للمّيانشي، ص  )  كتاب ما ال يسع احملدث جهله،2(

: لـيس يف صـحيح البخـاري 9، ص »هـدي السـاري « . لكـن قـال ابـن حجـر يف 241/ 1)  النكت على كتـاب ابـن الصـالح 3(
 حديث أصل من رواية من ليس له اال راو واحد قط. فتأمل.

  .  154 - 151)  شروط األئمة اخلمسة، ص 4(
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ري مثال على مخس طبقات ولكل طبقة منها مزية زه ركهم، فلو علمنا أن أصحاب ال راتب مدا   :  )1(وم

هـــي الغايـــة يف الصـــحة، مجعـــت احلفـــظ واإلتقـــان وطـــول املالزمـــة للزهـــري يف الســـفر  فالطبقـــة األوىل:
وكذا مسلم.    واحلضر، وهي غاية مقصد البخاري وشرطه، 

شـــاركت الطبقـــة األوىل يف العدالـــة واحلفـــظ، ومل تـــالزم الزهـــري إال مـــدة يســـرية، فلـــم : والطبقـــة الثانيـــة
ري يف الشواهد واملتابعات.   متارس حديثه، وهم شرط مسلم، وانتقاء البخا

ــــة ـــن غوائــــل والطبقــــة الثالث ــــم مل يســــلموا مـ ــــل أهــــل الطبقــــة األوىل، غــــري أ : مجاعــــة لزمــــوا الزهــــري مث
رح، فهم بني الرد والقبول،   وهم شرط أيب داود والنسائي، وهي انتقاء مسلم يف املتابعات. اجل

: قـــوم شـــاركوا أهـــل الطبقـــة الثالثـــة يف عـــدم الســـالمة مـــن غوائـــل اجلـــرح، وتفـــردوا بقلـــة والطبقـــة الرابعـــة
وه كثريا، وهم شرط الرتمذي.  مل يالزم م  ري؛ أل زه   ممارستهم حلديث ال

هـــولنيوالطبقـــة اخلامســـة ال جيـــوز ملـــن خيـــرج احلـــديث علـــى األبـــواب أن خيـــرج  : نفـــر مـــن الضـــعفاء وا
  حديثهم إال على سبيل االعتبار واالستشهاد، كأيب داود فمن دونه، فأما عند الشيخني فال.

ـ 643ت: « شرط الشيخني عند ابن الصالح  :سادسا   .ممن جاء بعده ومن أيده ،»ه

يــــد والــــذهيب أن قــــوهلم علــــى قــــال الســــخاوي: يــــرى ابــــن الصــــالح ومــــن بعــــده النــــووي وابــــن دقيــــق الع
م يف كتابيهما عيا رجال ذلك اإلسناد احملكوم عليه    .  )2(شرطهما: هو أن يكون 

فقـــد  قلــت: وال يعــين هــذا أن جمــرد وجــودهم مــن غـــري مالحظــة القــرائن والســياق هــو شــرط الصــحيح
نـه مـن : مـن حكـم لشـخص مبجـرد روايـة مسـلم عنـه يف صـح-زائـدا األمـر قيـودا  -قال ابن الصـالح  يحه؛ 

شــرط الصــحيح فقــد غفــل وأخطــأ، بــل ذلــك متوقــف علــى النظــر يف كيفيــة روايــة مســلم عنــه، وعلــى أي وجــه 
  .)3(اعتمد عليه

قــال ابــن حجــر، وتبعــه تلميــذه الســخاوي: وتصــرف احلــاكم يقــوي مــا ذهبــوا إليــه، فإنــه إذا كــان عنــده 
، وإذا كـــان بعـــض »هما أو أحـــدمها صـــحيح علـــى شـــرط« احلـــديث قـــد أخرجـــا معـــا أو أحـــدمها لرواتـــه قـــال: 

ـــه مل خيرجـــا لـــه، قـــال:  نـــه حكـــم علـــى حـــديث مـــن طريـــق أيب » صـــحيح اإلســـناد « روات ـــد  فحســـب، ويتأي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140/ 1نظر: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي . بتصرف، وا154 - 151 )  شروط األئمة اخلمسة، ص1(
  .69/ 1)  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث 2(
  .100)  صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط البن الصالح، ص 3(
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ـــو كـــان النـَّْهـــِديَّ، حلكمـــت  نـــه صـــحيح اإلســـناد. مث قـــال: أبـــو عثمـــان هـــذا لـــيس هـــو النـَّْهـــِديُّ، ول عثمـــان 
رجــا ألحــد رواة احلــديث ال حيكــم بــه علــى شــرطهما، حلــديث علــى شــرطهما. فــدلَّ هــذا علــى أنــه إذا مل خي

وهــو عــني مـــا ادعــاه ابـــن دقيــق العيـــد وغــريه، وإن خـــالف احلــاكم ذلـــك، فيحمــل علـــى الســهو والنســـيان؛ أو 
  .)1(ألنه سّود الكتاب لينقحه فأعجلته املنية

ـ  728ت: « شرط الشيخني عند أيب العباس ابن تيميَّة  :سابعا   ».ه

ـــم، ومهـــا و  ابـــن تيميَّـــة:قـــال  أمـــا شـــرط البخـــاري ومســـلم، فلكـــل منهمـــا رجـــال يـــروى عـــنهم خيـــتص 
ؤالء الذين اتفقا عليهم، عليهم مدار احلديث املتفق عليه.  رجال آخرين، وه رتكان يف    مش

وقـــد يــــروي أحــــدهم عـــن رجــــل يف املتابعــــات والشــــواهد دون األصـــل، وقــــد يــــروي عنـــه مــــا عرفــــه مــــن 
وقــد يــرتك مــن حــديث الثقــة مــا علــم أنــه أخطــأ فيــه، فــيظن مــن ال خــربة طريــق غــريه وال يــروي مــا انفــرد بــه، 

لــه، أن كــل مــا رواه ذلــك الشــخص حيتجــان بــه، ولــيس األمــر كــذلك؛ فــإن معرفــة علــل احلــديث علــم شــريف 
يعرفــه أئمـــة الفـــن: كيحــىي القطـــان وعلـــي بـــن املــديين وأمحـــد بـــن حنبـــل والبخــاري والـــدارقطين وغـــريهم. وهـــذه 

  .)2(ا، وهللا أعلمعلوم يعرفها أصحا

ـ 742ت: « شرط الشيخني عند أيب احلجاج اِملزِّي  :منا   ».ه

: اصـــطالح املتقـــدمني إذا قـــالوا: علـــى شـــرط البخـــاري ومســـلم؛ أن ذلـــك خمـــرج علـــى نظـــري املـــزيقـــال 
رجال الصحيحني   .)3(رجال الصحيحني، واصطالح املتأخرين إذا كان على 

ـ 852ت: « بن َحَجر العسقالين شرط الشيخني عند أيب الفضل ا :سعا   ».ه

ـــحيحِ  قـــي شـــروِط الصَّ مـــا مـــَع  ـــال .)4(قـــال ابـــن حجـــر: املـــراد بَشـــْرطهما روا النكـــت «يف كتابـــه  وق
لضـــبط، فـــإن قصـــر »:  علـــى صـــحيح البخـــاري شـــرط الصـــحيح أن يكـــون كـــل مـــن رواتـــه عـــدال، موصـــوفا 

وال شــاذ، خـــالف  -بعلــة خفيــة قادحـــة  -احتــاج إىل مــا جيـــرب ذلــك التقصــري، ويكـــون احلــديث غــري معلـــول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريب الــراوي يف شــرح . تــد1/69يــث بشــرح ألفيــة احلــديث للســخاوي . فــتح املغ1/321)  النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح 1(

  .113/ 1تقريب النواوي للسيوطي 
  بتصرف. .42/ 18)  جمموع الفتاوى 2(
  .257/ 1)  نقال عن الزركشي يف النكت على مقدمة ابن الصالح 3(
  .76)  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، ص 4(
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زم التنايف ويتعذر معها اجلمع غري املتعسف وي من هو أكثر عددا أو أشد ضبطا، خمالفة تستل را   .)1(فيه ال

مث قــال: وهنـــاك شـــرط حلملـــه علـــى الســماع عنـــد البخـــاري، وهـــو ثبـــوت لقــاء الـــراوي ملـــن حـــدَّث عنـــه 
لســماع بقولــه: حــدث الســتقراء مــن ولــو مــرة واحــدة، مــع التصــريح  ين أو أخــربين، عنــد املــدلس، وقــد عــرف 

م مالزمـــة ودرايـــة حبـــديث شـــيخه، وإن أخـــرج مـــن  تصـــرفه يف الرجـــال أنـــه ينتقـــي أكثـــر حـــديث أكثـــر أصـــحا
ن ذلـك ممـا ضـبطه هـذا  ـذه الصـفة فإمنـا خيـرج يف املتابعـات، أو حيـث تقـوم لـه قرينـة  حديث من ال يكـون 

وي را   .)2(ال

ـــراوي يف  عـــن العراقـــي: نقـــال الســـيوطيوقـــال  إن الشـــيخني ال يكتفيـــان يف التصـــحيح مبجـــرد حـــال ال
ـــه لـــه أو  ـــرة مالزمت ـــل ينظـــران يف حالـــه مـــع مـــن روى عنـــه يف كث ـــة واالتصـــال مـــن غـــري نظـــر إىل غـــريه، ب العدال
قلتهــا، أو كونــه يف بلــده ممارســا حلديثــه، أو غريبــا مــن بلــد مــن أخــذ عنــه، وهــذه أمــور تظهــر بتصــفح كالمهــم 

  .)3(لهم يف ذلكوعم

: وقــــد ذكــــر ابــــن حجــــر يف معــــرض كالمــــه علــــى مســــتدرك احلــــاكم بعضــــا مــــن شــــروط نســــبة قلــــت
  :)4(احلديث إىل شرط الصحيحني أو أحدمها فقال

أن يكـــون إســـناد احلـــديث الـــذي خيرجـــه حمتجـــا برواتـــه يف الصـــحيحني أو أحـــدمها علـــى صـــورة  األول:
عمــــا احتجــــا برواتــــه علــــى صــــورة  » علــــى صــــورة االجتمــــاع« االجتمــــاع ســــاملا مــــن العلــــل، واحــــرتز بقولنــــا: 

مــا احتجــا بكــل منهمــا، علــى االنفــراد؛ ألن مســاع ســفيان مــن  االنفــراد كســفيان بــن حســني عــن الزهــري، فإ
ري ضعيف دون بقية مشاخيه، وال يقال: على شرط الشيخني. زه   ال

فــإذا وجــد فــيهم مــن وصــف أن يكــون الســند ســاملا مــن العلــل إذا كــان علــى صــورة االجتمــاع  الثــاين:
لعنعنــة  لتــدليس أو اخــتلط يف آخــر عمــره، فــإ نعلــم يف اجلملــة أن الشــيخني مل خيرجــا مــن روايــة املدلســني 
إال مـــا حتققـــا أنـــه مســـموع هلـــم مـــن جهـــة أخـــرى، ومل خيرجـــا مـــن حـــديث املختلطـــني عمـــن مســـع مـــنهم بعـــد 

، وعليــه مل جيــز احلكــم حلــديث فيــه هــذه )5(طاالخــتالط إال مــا حتققــا أنــه مــن صــحيح حــديثهم قبــل االخــتال
نه على شرطهما، ولـو فيهمـا ذلـك اإلسـناد بعينـه، إال إذا انتفـت هـذه العلـة، وال يوجـد يف املسـتدرك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعلة، 

ب حفظ العلم.  . وكتاب النكت اختصار لكتاب فتح الباري لكنه مل يكمله، وصل ف77 - 76)  ص 1(   يه إىل كتاب العلم عند 
  .76)  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، ص 2(
  بتصرف.. 138/ 1)  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 3(
  بتصرف. .314/ 1)  النكت على كتاب ابن الصالح 4(
 وج مسلم من مصر.) أي بعد خر ـه250)  كرواية مسلم عن أمحد بن عبد الرمحن بن وهب، اختلط بعد (5(
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مل خيرجا له نظريا أو أصال إال القليل. ذه الشروط    املستدرك حديث 

». لًما ممـا يثبـت مـن احلـديثقـل مـا يفـوت البخـاريَّ ومسـ« وهذا ما يرجح قول عبـد هللا بـن األخـرم: 
  : ولعله يقصد أيضا على شرطهما من األبواب. قلت. )1(يعين يف كتابيهما». احلديث

أن يكــــون اإلســــناد الــــذي يــــزعم أنــــه علــــى شــــرطهما قــــد أخرجــــا جلميــــع رواتــــه يف األصــــول،  لثالــــث:ا
وجتنبــــا مــــا  ولــــيس يف الشــــواهد واملتابعــــات والتعــــاليق، أو مقــــرو بغــــريه، ويلحــــق بــــذلك مــــا إذا أخرجــــا لرجــــل

تفـــرد بـــه، أو مـــا خـــالف فيـــه، كمـــا أخـــرج مســـلم مـــن نســـخة العـــالء بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أبيـــه عـــن أيب هريـــرة 
  مــــا مل يتفــــرد بــــه، فبــــاقي النســــخة ليســــت علــــى شــــرط مســــلم؛ ألنــــه مــــا خــــرج بعضــــها إال بعــــدما َســــَربها

راده بشرطهما. ذه املثابة ال يلحق أف   وانتقى منها، فما كان 

م: صــاحب الصــحيح ينتقــي مــن أحاديــث الضــعيف مــا يعلــم أنــه حفظــه، كمــا يطــرح مــن قــال ابــن القــي
أحاديــث الثقــة مــا يعلـــم أنــه غلــط فيـــه، فغلــط يف هــذا املقــام مـــن اســتدرك عليــه إخـــراج مجيــع حــديث الثقـــة، 
ومــن ضــعََّف مجيــع حــديث ســيئ احلفــظ، فــاألوىل: طريقــة احلــاكم وأمثالــه، والثانيــة: طريقــة أيب دمحم ابــن حــزم 

ريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، وهللا املستعانحزم و    .)2(أشكاله، وط

ـــيُّ:وقـــــال  جمـــــرد الكـــــالم يف الرجـــــل ال يســـــقط حديثـــــه، ولـــــو اعتـــــرب ذلـــــك لـــــذهب معظـــــم «  الزَّيـَْلِعــ
، بــل ُخــرِّج يف الصــحيح خللــق ممــن ُتكلِّــم فــيهم ... فــإذا إذ مل يســلم مــن كــالم النــاس، إال مــن عصــمه هللا 

م ينتقـــون مــن حديثـــه مــا تُ أخر  لـــم أن لــه أصـــًال، وال وبــع عليـــه، وظهــرت شــواهده، وعُ جــا ملــن ُتكلِّـــم فيــه، فــإ
قـد اشـرتك صـاحبا الصـحيحني يف مـنهج االنتقـاء، : قلـت. )3(»يـروون مـا تفـرد بـه، سـيما إذا خالفـه الثقـات 

مل يقدم عليه إال اجلهابذة.   وهو منهج دقيق وخطري 

س خمصوصــني، مــن غــري حــديث أكثــر دقــة مــن هــذ الرابــع: س ثقــات ضــعفوا يف أ ا أن يــرو عــن أ
الــذين ضــعفوا فــيهم، فيجــيء عــنهم حــديث مــن طريــق مــن ضــعفوا فيــه، برجــال كلهــم يف الكتــابني أو أحــدمها 
فنســـبته أنــــه علــــى شــــرط مــــن خــــرج لــــه غلــــط، كــــأن يقــــال يف هشــــيم عــــن الزهــــري: كــــل مــــن هشــــيم والزهــــري 

مـــا إمنــا أخرجـــا هلشــيم مـــن أخرجــا لــه، فهـــو علــى شـــرطهما، ف يقــال: بـــل لــيس علـــى شــرط واحـــد منهمــا؛ أل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ) هـو دمحم بـن 344. ابـن اَألْخـَرم (ت: 20علـوم احلـديث البـن الصـالح، ص  .1/315)  النكت على كتاب ابـن الصـالح 1(

َباين النيســابورّى أبــو عبــد هللا احلــافظ، كــان صــدر أهــل احلــديث بنيســابور يف عصــره. ومل يرحــل منهــا. لــه مســتخرج  ــيـْ يعقــوب الشَّ
 .145/ 7بري. األعالم للزركلي على الصحيحني، ومسند ك

  بتصرف يسري. .353/ 1)  زاد املعاد يف هدي خري العباد 2(
 .1/341)  َنْصُب الرايِة ألحاديث اهلداية، للزَّيْـَلِعي 3(
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ري.  زه ري، فإن هشيم ضعف يف ال زه   غري حديث ال

ســناد ملفــق مــن رجاهلمــا كســماك عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، فســماك علــى  ووراء ذلــك أن يــروى 
ري واحلق أن هذا ليس على شرط واحد منهما.   شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخا

: أن يــروي احلــديث عــن الصــحايب اثنــان فصــاعدا إن كــان يف األصــول، إذ لــيس يف صــحيح اخلــامس
ري حديث أصل من رواية من ليس له إال راو واحد قط   . )1(البخا

ـ 1052ت: « شرط الشيخني عند عبد احلق الدِّْهلوي  :عاشرا   .)2(»ه

ــ لصــفات ال ــا رجــال البخــاري املــراد بشــرط البخــاري ومســلم أن يكــون الرجــال متصــفني  يت يتصــف 
رة والغفلة، وقيل: املراد بشرط   .  )3(رجاهلما أنفسهم هماومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنكا

هــذه مجلـــة الكـــالم يف معـــىن شـــرط الشـــيخني، وأشـــهر مـــا ســـبق يف بيـــان شـــرطهما كـــالم احلـــازمي وهـــو 
الـــذي حكـــاه ابـــن حجـــر ملـــن أراد أن يف جانـــب الوصـــف عـــن طريـــق الطبقـــات، وأدق منـــه اجلانـــب العملـــي 

ـــرب  حيكــــــم علــــــى حــــــديث أنــــــه علــــــى شــــــرط الشــــــيخني أو شــــــرط أحــــــدمها، وهــــــذا أمــــــر ال يســــــتغرب ممــــــن ســـ
حلديث الضعيف. لشروط اليت وضعها للعمل  ر  ذك   الصحيحني، وشروطه هذه ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يف صحيح البخاري، فكالمها فرد يرد على هذا احلديث األول واألخري بتصرف. .9ص، قدمة فتح الباريملالساري  ى)  هد1(

هلنـد) كـان حمـّدث اهلنـد يف عصـره. جـاور يف احلـرمني  )  هو2( عبد احلـق بـن سـيف الـدين الـدهلوي: فقيـه حنفـي، مـن أهـل ِدْهلـي (
لعربيــة والفارســية. منهــا (مقدمــة يف م صــطلح الشــريفني أربــع ســنوات، وأخــذ عــن علمائهمــا. قيــل: بلغــت مصــنفاته مئــة جملــد، 

لعربية، و  .281-280/ 3مشاخيه واسانيده عنهم. األعالم للزركلي (ثبت خمطوط) يف احلديث) مطبوعة 

 .88ص ، )  مقدمة يف أصول احلديث3(
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ذكـــر املصـــنفات الـــيت أراد مؤلفوهـــا وضـــع شـــرط الشـــيخني أو ملعرفـــة كيـــف نشـــأ هـــذا املصـــطلح علينـــا 
موعــــة أحاديــــث انتخبوهــــا، وقــــالوا: هــــي علــــى شــــرطهما أو أحــــدمها، وعلينــــا أيضــــا معرفــــة  أحــــدمها، ميــــزا 

وه، وقد جعلت املبحث يف ثالثة مطالب: ذا احلكم واستعمل   املصادر اليت حكم مؤلفوها 

ـــــب األعـــــالم والـــــرتاجم والرجـــــال والفهــــــارس واألثبـــــات، وجـــــدت جمموعـــــة مـــــن األئمــــــة  لنظـــــر يف كت
الشــــيخني أو علـــى شـــرط  مـــا فيهــــا ن واصـــرحمجعـــوا مصـــنفات يف احلــــديث والعلمـــاء واحملـــدثني املتقــــدمني، 

م هــــذه، إمــــاو ، مســــلمشــــرط البخــــاري أو شــــرط  ، أو تطبيقــــا علــــى اســــتخراجااســــتدراكا أو  كانــــت مصــــنفا
ختصار شديد، وهم مرتبني حسب الوفيات:    م وتناولت احلديث عنهم  ذكر   األحاديث، ف

هـــ) دمحم بــن رجــاء بــن الســندي، اإلســفراييين، احملــدث، احلــافظ، لــه 290(ت:  الســندي أبــو بكــر/ 1
  هذا مفقود. . والظاهر أن كتابه)1() الصحيح على شرط مسلمله كتاب امسه: ( 

حمــــدث حــــافظ مــــن نيســــابور،  أمحــــد بــــن محــــدان بــــن علــــي، هـــــ)311(ت:  احلِــــِريي جعفــــرأبــــو / 2
وكان زاهدا قدوة، يكاتبه اجلنيد، له (   .)2()الصحيح على شرح مسلمنسبته إىل احلرية حملة بنيسابور، 

ـــن ابـــراهيم، الشـــافعي، حمـــدث 371أبـــو بكـــر اجلرجـــاين (ت: اِإلْمســـاِعيلي/ 3 فقيـــه، مســـع هــــ) أمحـــد ب
رج وصنف، له: كتاب (  .)3() الصحيح على شرط البخاري الكثري، ورحل وحدث، وخ

هـــــ) علــــي بــــن عمــــر البغــــدادي، الشــــافعي، حمــــدث حــــافظ، 385(ت:  الــــدارقطينأبــــو احلســــن / 4
ـــزم فيـــه الشـــيخني أخـــرج بعـــض اإللزامـــاتلغـــوي، لكتـــب كثـــرية منهـــا، كتـــاب: ( فقيـــه، مقـــرئ، اخبـــاري، ) أل

ســـتدرك علـــيهم مجـــع فيـــه مـــا ظنـــه علـــى شـــرطهما مـــن األحاديـــث ولـــيس مبـــذكور يف كتابيهمـــا، األســـانيد، كامل
وع يف جملد لطيف مع كتاب التتبع   .)4(وهو مرتب على املسانيد، مطب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  307/ 9معجم املؤلفني عمر بن رضا كحالة   )1(

 . ولعلــه مفقــود119/ 1. األعــالم للزركلــي 212/ 1). معجــم املــؤلفني 2049بــرقم ( .185/ 5 ريــخ بغــداد للخطيــب  )2(
 لكتابه هذا هل هو مطبوع أم خمطوط؟، كعادته.فقد ذكره الزركلي ومل يشر 

 . ولعله مفقود.86/ 1. األعالم للزركلي 135/ 1معجم املؤلفني   )3(

 =. معجـــم 314/ 4. األعـــالم للزركلـــي 23ص  ،الرســـالة املســـتطرفة لبيـــان مشـــهور كتـــب الســـنة املشـــرفة حملمـــد جعفـــر الكتـــاين  )4(
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حلــاكم، 405(ت:  احلــاِكم النـَّْيَســابُوريأبــو عبــد هللا / 5 ه) دمحم بــن عبــد هللا النيســابورّى، الشــهري 
بــن البّيــع، مــن أكــ ابر حفــاظ احلــديث واملصــنفني فيــه، صــنف كتبــا كثــرية جــدا، منهــا كتابــه حلــاكم، ويعــرف 

ـــه الشـــهري: ( ) ممـــا مل يـــذكراه وهـــو علـــى شـــرطهما أو شـــرط أحـــدمها أو ال املســـتدرك علـــى الصـــحيحنيكتاب
وع  . وتقدم الكالم عليه إمجاال يف ثنا املبحث األول.)1(على شرط واحد، وهو مطب

أمحــد بــن دمحم االنصــاري، اخلراســاين، املــالكي، املعــروف  هـــ)، عبــد بــن434(ت:  اهلـَـَرويأبــو ذر / 6
وبغـــداد، وجـــاور مبكــــة، ، ومســـع ببغــــداد والبصـــرة، وحـــدث خبراســــان بـــن الســـماك، حمــــدث حـــافظاملعـــروف 

ـــا،  ولعلــــه قلـــت:  .)2() وهـــو كاملســــتخرج علـــى كتـــاب الــــدارقطيناملســـتدرك علــــى الصـــحيحني: (لــــهتـــويف 
 مفقود.

 بن املختار ابن عبد هللا بن املؤيد  اهلامشي، العباسي، ه) دمحم508(ت:  ابن اخلصأبو العز / 7
الفوائــــد احلســــان العباســــي، البغــــدادي، كــــان ثقــــة صــــاحلا دينــــا، جلــــيال حمرتمــــا، مســــع الكثــــري، لــــه كتــــاب: ( 

أيب عبـد هللا البخـاري، وأيب احلسـني مسـلم بـن احلجـاج، عـن شـيوخه، العوايل املنتقاة على شرط اإلمـامني ) 
 .)3(د بن دمحم الربداينشيوخه، ختريج أيب علي أمح

، وحبســـب هـــذا االســـتقراء، واملعتمــد هـــم الُعَمـــد - يف ظــين  –آخـــرين مل أذكــرهم، لكـــن هـــؤالء  هنـــاكولعــل 
هــــم مــــن أنشــــأ هــــذه املصــــطلح، واشــــتهر كمــــا هــــو معــــروف عــــن الــــدارقطين، وزاده شــــهرة وتطبيقــــا علــــى الكتــــب 

ـــة املصـــ ـــواب تلميـــذه احلـــاكم يف كتابـــه املســـتدرك، وأمـــا بقي ا إمـــا لضـــياع  واألب ـــم يشـــتهر األمـــر عـــن أصـــحا نفني فل
ركات ا مستخرجات ال مستد   .)4(كتبهم أو لقلة ما فيها من أحاديث، أو أل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
 الدارقطين: أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوداعي.. حقق كتاب 157/ 7عمر بن رضا كحالة  املؤلفني

 .227/ 6. األعالم للزركلي 21ص  ،الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  )1(

 .65/ 5. معجم املؤلفني 269/ 3. األعالم للزركلي 23ص ، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  )2(

 ) حديثا.44بتصرف. مطبوع يف جملد وفيه ( .224برقم  .384-383/ 19الء سري أعالم النب  )3(

سـانيده   )4( املستخرج هو أن يعمد احملدث إىل كتاب من كتب احلديث املسندة كصحيح البخاري فريوي، أحاديث ذلك الكتـاب 
ثرية، وعدد املسـتخرجات علـى اخلاصة، حبيث يلتقي مع البخاري يف كل حديث يف شيخه أو من فوقه. وللمستخرجات فوائد ك

الصحيحني تربو على اخلمسة وثالثـني مسـتخرجا. أمـا املسـتدرك فهـو كـل كتـاب مجـع فيـه مؤلفـه األحاديـث الـيت اسـتدركها علـى  
كتــاب آخــر، ممــا فاتــه علــى شــرطه. وهــي قليلــة جــدا أشــهرها ثالثــة مســتدرك الــدارقطين واحلــاكم، وأيب ذر اهلــروي، وهــذا األخــري 

 بتصرف واختصار. .716-710املصطلحات احلديثية، لسيد عبد املاجد الغوري، ص مفقود. معجم 
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حلـديث مــن املطلــب أشـهر مـن اســتعمل هـذا املصـطلح يف مصــنفاته، ممـن لـه صــلة بعلـم ا هـذاأسـرد يف 
علـــى كـــل غالبـــا األئمـــة والعلمـــاء، مـــرتبني علـــى حســـب التقـــدم يف الوفـــاة، مـــع مالحظـــة أن هـــذا االســـتقراء 
مل، وإن كان االستقراء من كتاب واحد بينته، فمنهم:   الكتب املطبوعة هلذا اإلمام أو العا

ناد هــــ). مل يـــذكر هـــذا املصـــطلح وحيكـــم بقولـــه: صـــحيح اإلســـ321(ت:  الطحـــاويأبـــو جعفـــر / 1
ر، ( رح مشكل اآل رها ش  ) جملداً.15أو حسن اإلسناد، يف كل كتبه اليت نظرت فيها، وأشه

ـــو / 2 هـــــ) مل يـــذكر هـــذا املصـــطلح، وغالبــــا مـــا يقـــول يف املســــتخرج:  430األصـــبهاين (ت:  نعـــيمأب
وهـــذا حـــديث جيـــد مـــن صـــحيح حـــديث الشـــاميني، ومـــرة قـــال: صـــحيح، أو يقـــول: حســـن، وقـــد يقـــول: 

ذك مل ي   ره مسلم، وأحيا يقول: إسناده صحيح رواه مسلم، أو صحيح، وإسناده حسن.صحيح 

ره بقوله ( 458(ت:  البيهقيأبو بكر / 3 ـ) ذك   .  )1() مرتنيصحيح على شرط مسلمه

ــن / 4 ــ ــــذكر هــــذا املصــــطلح وإمنــــا يقــــول: حــــديث صــــحيح، 456األندلســــي (ت:  حــــزماب هـــــ). مل ي
سانيده هو.حديث حسن، وهكذا. مع أنه غالبا ما يسوق األ  حاديث 

هـــــ) مل يــــذكر هــــذه املصــــطلح، وذكــــر رد احملــــدثني علــــى احلــــاكم 463(ت:  البغــــدادي اخلطيــــب/ 5
ره ( على شرط الشيخني ومل خيرجاه ) يف بعض األحاديث ذك   .)2(ل

ذكر هذا املصطلح، بل يقول: صحيح، أو حسن، وهكذا.463(ت:  الرب عبدابن / 6 مل ي ـ)   ه

مل يـــــذكر هـــــذا املصـــــطلح يف شـــــرحه علـــــى املوطـــــأ ال ذاكـــــرا هــــــ)  474ت: ( البـــــاجي الوليـــــدأبـــــو / 7
اية ما، يف  را، وانظر كالمه عن حكم إحلاق ما ليس يف الصحيحني    .)3(املبحث الثاين وال آث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
... وهـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم بـن  »عـن مثـن الكلـب والسـنور ـى رسـول هللا  «)  أخرج بسـنده عـن جـابر قـال: 1(

مسـلما إمنـا مل خيرجـه يف الصـحيح ألن  احلجاج دون البخـاري فـإن البخـاري ال حيـتج بروايـة أيب الـزبري وال بروايـة أيب سـفيان ولعـل
 . وبســنده عــن أيب هريــرة، أن رســول هللا 10821بــرقم  .11/ 6وكيــع بــن اجلــراح رواه عــن األعمــش ... الســنن الكــربى 

أخرجـــه مســـلم يف الصـــحيح عـــن أيب هريـــرة وأخرجـــه مـــن ». إن هللا ال حيـــب قيـــل وقـــال، وكثـــرة الســـؤال، وإضـــاعة املـــال « قـــال: 
 .4626برقم  .7/49 للبيهقي وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. شعب اإلميان بن شعبة عن النيب حديث املغرية 

ريخ بغداد 2(  .1044يف ترمجة احلاكم برقم  .509/ 3)  

 .21 )  يف املطلب الرابع: صعوبة اكتشاف العلة، يف الصفحة رقم3(
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هـــــ) مل يــــذكر هــــذا املصــــطلح، وإمنــــا يقــــول: هــــذا حــــديث صــــحيح  516(ت:  البغــــويأبــــو دمحم / 8
  مسلم، أو ينقل أحكام اإلمام الرتمذي. أخرجه مسلم أو هذا حديث حسن أخرجه

ــن العــريبأبــو بكــر / 9 هـــ) مل يــذكر هــذا املصــطلح، بــل حيكــم علــى األحاديــث أحيــا 543(ت:  اب
  بقوله: حديث حسن صحيٌح. وغالبا ما ينقل أحكام الرتمذي.

ــــاض القاضــــــي/ 10 ــن كــــــل مــــــن 544اليحصــــــيب (ت:  عيــ هـــــــ) مل يــــــذكر هــــــذا املصــــــطلح، ونقــــــل عــــ
رقطين ومن بعدهف ،حيحنياستدرك على الص  .)1(ذكر الدا

ـــاكرأبــــو القاســــم / 11 ــن عسـ هـــــ) ذكــــره بقولــــه: (هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط 571(ت:  ابــ
 .)2(مسلم ) مرتني فقط، وهو غالباً ما يقول: هذا حديث صحيح أو يقول: هذا حديث حسن

الـــيت حبـــث ) مل يـــذكر هـــذا املصـــطلح، يف كـــل مصـــنفاته ـهـــ597، أبـــو الفـــرج (ت: اجلـــوزي ابـــن/ 12
ع.   ونظرت فيها، وهو الذي ألف يف العلل وله فيه 

هـــ) ذكــره بلفــظ: (هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم بــن  584(ت:  احلــازميأبــو بكــر / 13
، أمــا الســبع الــيت علــى شــرط )3(احلجــاج) ســبع مــرات، وبلفــظ: (صــحيح علــى شــرط البخــاري)، مــرة واحــدة

ســناده إىل مســلم فهــي اســتخراج ال اســتدراك مبعــىن أن احلــ ديث يف الصــحيح، غايــة مــا يف األمــر أنــه ســاقه 
. وكذا يفعل أبو نعيم والبيهقي، أحيا   شيخ مسلم. 

ــــريجمـــــد الـــــدين / 14 ــن األثـ هــــــ) مل يـــــذكر هـــــذا املصـــــطلح، وغالبـــــا مـــــا يقـــــول: هـــــذا  606(ت:  ابـــ
ذكر من أخرجه من األئمة.  حديث صحيح أو هذا حديث حسن، وي

هــــ) مل يـــذكر هـــذا املصـــطلح، وال حـــىت عـــن احلـــاكم، وعـــادة 628 (ت: ابـــن القطـــان الفاســـي/ 15
 الرتمذي.ما حيكم بنفسه قائال: هذا حديث صحيح، لكن يف احلديث احلسن غالبا ما يقول: قال 

ــن/ 16 ــــْهَرُزوري (ت:  الصــــالح ابــ هـــــ) ذكــــره بقولــــه: ( رجــــال إســــناده ثقــــات علــــى شــــرط 643الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83/ 1)  إكمال املعلم بفوائد مسلم 1(

ملدينـة يومئــذ مخـر إال الفضــيخ ... احلـديث ح« )  يف حـديث أنــس 2( بــرقم  .1/281يف معجمــه » رمـت اخلمــر يـوم حرمــت ومــا 
ــا أحــدمها ... احلــديث « . ويف حــديث ابــن عمــر 331 ء  ويف كتــاب تبيــني كــذب املفــرتي ». مــن قــال ألخيــه  كــافر فقــد 

 .402ص ، فيما نسب إىل األشعري

ر )  االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من3(  .139ص  ،اآل
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قـي أحكامـه، ، مرة واح)1(مسلم يف صحيحه، وهللا أعلم) دة، وغالبا ما ينقل عـن املسـتدرك، وقـد خيالفـه، و
 أحكامه، يقول: صحيح أو يقول حسن، وهكذا.

املفهــــم ملــــا أشــــكل « هـــــ) مل يــــذكر هــــذا املصــــطلح يف شــــرحه 656(ت:  القــــرطيبأبــــو العبــــاس / 17
را وال آثرا.» من تلخيص صحيح مسلم   ال ذاك

ــــــو زكــــــر / 18 ــــوويأب (صــــــحيح علــــــى شــــــرط البخــــــاري  هـــــــ) ذكــــــر هــــــذا املصــــــطلح676(ت:  النــ
مل يرد يف الصحيحني. رة، فيما  رابة مخسة عشر م  ومسلم) يف مصنفاته ق

 351حكــــم يف كتابــــه االقــــرتاح يف بيــــان االصــــطالح. ص: هـــــ)702(ت:  ابــــن دقيــــق العيــــد/ 19
ا علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجاهـا 40على  ، فهـو حيكـم بنفسـه أو ينقـل أحكـام األئمـة، ويفضـل حديثا 

ما: ويفضـــــل الصـــــ إن إمهـــــاَل مـــــا يف الصـــــحيحني، ومـــــا اشـــــتهر بـــــني العلمـــــاِء  «حيحني ولـــــذا يقـــــول يف شـــــأ
  .)2(»االستدالل به، غُري مستحسن

ــــــــاس / 20 ــــــــو العب ــــةأب ـــ ــن تيِميَّـ ــــ ــ ــــــى شــــــــرط728(ت:  اب ــ ـــــــه: (إســــــــناده عل ـــــــ) ذكــــــــره مــــــــرتني بقولـ  هــ
ري) ربع مرات بقوله: (صحيح على شرط مسلم).)3(البخا  ، وأ

ــن/ 21 ـــ ـــيِّم اجلَْوزِ  ابـــ ــــةقـَـــــ ــــــرههـــــــــ) 751(ت:  يـَّـــ ــــــى شــــــــرط  ذكــ ــــــظ: (إســــــــناده علــ ـــــت مــــــــرات بلفــ ســـ
رة بلفظ: (على شرط مسلم ومل خيرجه) رة بلفظ: (على شرط مسلم) وم رابة ثالثني م  .)4(وق

ــــدينمجــــال / 22 ـــي ال ــــذكر هــــذا املصــــطلح إال آثــــرا عــــن غــــريه وخصوصــــا 762(ت:  الزَّيـَْلعـ هـــــ) مل ي
 النووي.عن احلاكم يف املستدرك وأحيا عن 

ــــري/ 23 ــن كثـــ ـــ لفاظـــــــه كلهــــــا (صـــــــحيح علـــــــى 774(ت:  القرشـــــــي ابـ هـــــــ) ذكـــــــر هــــــذا املصـــــــطلح 
مــــرات،  شـــرطهما) تســـع مـــرات، و(علــــى شـــرطهما ومل خيرجـــاه) تســــع مـــرات و(علـــى شــــرط البخـــاري) ســـبع

رة.نيو(على شرط مسلم) ستة وتسع    م

ــــب/ 24 ــــن رجـ ـــي ابـ ــ ـــــى شـــــرط مســـــلم) مخـــــ ذكـــــرههــــــ). 795(ت:  احلنبل س بلفـــــظ: (صـــــحيح عل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .380/ 3)  شرح مشكل الوسيط 1(

حاديث األحكام (2(  ).21/ 5). (21/ 1)  شرح اإلملام 

  ).2/174) (1/486() 1/328) (1/320). اقتضاء الصراط املستقيم (19/51( )1/170)  جمموع الفتاوى (3(
ِهـْم َمــَع « ري، عـن جــابر، ). يف حــديث سـفيان عـن أيب الــزب2/245)  زاد املعـاد يف هـدي خــري العبـاد (4( أَنـَُّهـْم َحنَـُروا اْلَبَدنَــَة ِيف َحجِّ

 َِّ  ».َعْن َعَشَرٍة  َرُسوِل ا
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ــا )1((إســناده علــى شــرط البخــاري) :مــرات، وقــال مــرة واحــدة ، وهــو أكثــر مــن يتعقــب احلــاكم، فتجــده غالب
يقـــــول: وقـــــال احلـــــاكم: صـــــحيح علـــــى شـــــرطهما. ولـــــيس كمـــــا قـــــال، وقـــــال احلـــــاكم: صـــــحيح علـــــى شـــــرط 

ذكر السبب.  ري. وليس كما قال، وقال احلاكم: على شرط مسلم. وليس كما قال. مث ي   البخا

ــــــدينابــــــدر / 25 ـــي ل ــــــى شــــــرط مســــــلم) مــــــرة  794(ت:  الزركشـــ هـــــــ) ذكــــــره بلفــــــظ: (إســــــناده عل
ذكر أحكام األئمة.)2(واحدة   ، وغالب حاله ي

، مــــرتني، )3(هـــــ) ذكــــره بلفــــظ: (صــــحيح علــــى شــــرط مســــلم)806(ت:  العراقــــي الفضــــلأبـــو / 26
رج على املستدرك. ذكر أحكام احلاكم، وله مستخ  وغالب حاله ي

هــــذا املصــــطلح، واملصــــطلح الــــذي اختــــاره هــــو  يــــذكرهـــــ) مل  807: (ت نــــور الــــدين اهليثمــــي/ 27
(رجالـــه رجـــال الصـــحيح) ذكــره أكثـــر مـــن ألـــف مـــرة. مثالــه: (رواه أمحـــد، ورجالـــه رجـــال الصـــحيح) أو قولــه: 

(رواه الطــــرباين يف الكبــــري والبـــــزار، ورجالــــه رجـــــال الصــــحيح) أو (رواه أبـــــو يعلــــى، ورجالـــــه رجــــال الصـــــحيح 
رمحن بن أ   يب عوف، وهو ثقة) وهكذا.غري عبد ال

هـــــ) ذكــــر هــــذا املصــــطلح بلفــــظ: (صــــحيح علــــى  840، أمحــــد بــــن أيب بكــــر (ت: البوصــــريي/ 28
شــــرط الشــــيخني) اثنــــني وعشــــرين مــــرة، وبلفــــظ: (صــــحيح علــــى شــــرط البخــــاري) أربعــــة عشــــر مــــرة، وبلفــــظ 

رة. ربعة وعشرين م   (صحيح على شرط مسلم) أ

ــن َحَجـــر/ 29 كـــره بلفـــظ: (صـــحيح علـــى شـــرطهما) عشـــرين مــــرة، هــــ) ذ 852الَعْســـقالين (ت:  ابـ
رة. رة، وبلفظ: (على شرط مسلم) ثالثة وعشرين م ري) ثالثة عشر م  وبلفظ: (على شرط البخا

ـــرمحن / 30 ـــد ال هــــ) ذكـــر هـــذا املصـــطلح بلفـــظ: (علـــى شـــرط الشـــيخني) 902(ت:  السَّـــخاويعب
 ثالث مرات، وبلفظ: (على شرط مسلم) ثالث مرات.

 ه) ذكره بلفظ: (على شرط الشيخني) تسع مرات.911(ت:  سيوطيالجالل الدين / 31

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .199ص ، )  لطائف املعارف1(

 .160ص ، )  اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة2(

 .2ى العيال أليب زرعة، ص . التوسعة عل1447، ص »ختريج أحاديث اإلحياء « )  املغين عن محل األسفار 3(
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م) ذكــر هــذا املصــطلح (علــى شــرط الشــيخني) 1957هـــ = 1377(ت:  شــاكربــن دمحم  أمحــد/ 1
رة، يف حتقيقه ملسند رة واحدة، وبلفظ: (على شرط مسلم) أحد عشر م   أمحد. م

ـــاِريأمحـــــــد / 2 ـــ ـــــــ = 1380(ت:  الُغَمـ ــــــظ: (علـــــــى شـــــــرط 1960هـ ــــــطلح بلفـ م) ذكـــــــر هـــــــذا املصـ
الشـــيخني) تســـع مـــرات، وبلفـــظ: (علـــى شـــرط البخـــاري) مـــرة واحـــدة، وبلفـــظ: (علـــى شـــرط مســـلم) مثـــان 

وال يشــك أنــه  مــرات، يف كتابــه املــداوي لعلــل اجلــامع الصــغري وشــرحي املنــاوي، والكتــاب يف ســتة جملــدات.
 فاظ.من احل

ــاين /3 صــر الــدين (ت: األلب م). ذكــر هــذا املصــطلح (علــى شــرطهما) 1999هـــ = 1420، دمحم 
أكثــر مــن مئــة مــرة، وبلفــظ: (علــى شــرط البخــاري) أكثــر مــن ســتني مــرة، وبلفــظ: (علــى شــرط مســلم) أكثــر 

والسلســلة  مــن مئــة ومخســني مــرة، يف كتبــه منهــا: أصــل صــفة الصــالة، وإرواء الغليــل يف ختــريج منــار الســبيل،
 الصحيحة، والثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب.

ـــؤوط/ 4 ـــ ــــعيب األرنـ ـــــــى 2017ه= 1438، (ت: شـــ م)، ذكـــــــر مصـــــــطلح (إســـــــناده صـــــــحيح عل
شــرطهما) أكثــر مــن أربعمئــة مــرة، وبلفــظ: (إســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري) وبلفــظ: (إســناده صــحيح 

ح ابـــن حبـــان فقـــط!، وهـــو مل يـــرد تعقـــب علـــى شـــرط مســـلم) أكثـــر مـــن ألـــف مـــرة. هـــذا مـــن حتقيقـــه لصـــحي
الشــــيخني؛ وإمنــــا ذكــــر ذلــــك لبيــــان أن عــــددا غــــري قليــــل مــــن األحاديــــث الــــيت مل تــــرد عنــــدمها، هــــي مســــتوفية 

 .  )1(لشروط الصحة اليت اشرتطاها يف كتابيهما

ــداودي /5 يوســف بــن جــودة، أبــو عبــد الــرمحن، لــه كتــاب بعنــوان: ( اجلــامع الصــحيح ِفيَمــا َكــاَن  ال
ـــاُه ) يف جـــزأين كُ َعلـــى  ) صـــفحة، مطبوعـــان يف دار قبـــاء 796تبـــا يف (َشـــرِط الَشـــْيَخْنيِ أو أَحـــِدِمهَا َومل ُخيَّرَِج

، 30م)، مرتـــب علـــى الكتـــب واألبـــواب، يف (2008هــــ=1429، لســـنة (1القـــاهرة، ط –للطباعـــة  ) كتـــا
ــــدأ بـــــ(كتاب اإلميــــان) وختمــــت بـــــ(كتاب الشــــمائل)، أورد فيهمــــا قرابــــة ( ــــا ) 628تب  «حــــديثا ممــــا زعــــم أ

 ».على شرط الشيخني أو أحدمها، ومل خيرجاها 

م، لــــك أن تقــــارن وتــــوازن بــــني عــــدد أحكــــام  ســــتقراء شــــبه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــوبعــــد هــــذا الســــرد وذكــــر هــــذه األرقــــام 
قال: وهـذه فائـدة  .34 - 33ص  ،)  احملدث شعيب األرنؤوط جوانب من سريته وجهوده يف حتقيق الرتاث، إلبراهيم الكوفحي1(

 عظيمة تبني القدر الذي استدركه ابن حبان من األحاديث اليت هي على شرط الشيخني أو أحدمها، ومل خيرجاها.
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املتقــدمني علــى األحاديــث، واســتعماهلم هلــذا املصــطلح، وبــني اســتعمال املعاصــرين لــه، جتــد أن مــا حكــم بــه 
  ال يفوق ما حكم به بعض املعاصرين يف كتاب واحد فضال عن أكثر من كتاب!  املتقدمني جمتمعني

فهـــــل املعاصـــــرون أكثـــــر علمـــــا وعمقـــــا وإملامـــــا وفهمـــــا ودرايـــــة بشـــــروط احلـــــديث الصـــــحيح، وبشـــــرط 
الصحيحني، ومنهج الشيخني فيهما؟ أما أن األمـر فيـه خلـل وجـب التنبيـه إليـه؟ وهـذا الثـاين هـو الـراجح بـال 

  مر يف قليل احلديث فضال عن كثريه.ريب لصعوبة األ

ــــه،  ــــم احلــــديث وعلل ــــن رجــــب وال ابــــن حجــــر يف عل إن املعاصــــرين ال يبلغــــون مبلــــغ ابــــن تيميــــة وال اب
ؤالء اجلهابذة حكموا على   ذا املصطلح. حيكم، وهم أوىل من همانه على شرط القليلوه
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ســــا، يبــــني صــــعوبة اكتشــــاف العلــــة علــــى املتــــأخرين، فضــــال عــــن املعاصــــرين ذكــــر احملــــدثون كالمــــا نفي
  الذين شحنوا كتبهم بقوهلم: حديث صحيح على شرطهما، ومل خيرجاه. 

والتحقيـــق: أنـــه يصـــفو : « -يف معـــرض كالمـــه علـــى أحاديـــث املســـتدرك للحـــاكم –قـــال ابـــن رجـــب 
وأمـــا علـــى شـــرطهما فـــال، فقـــلَّ  منـــه صـــحيح كثـــري علـــى غـــري شـــرطهما، بـــل علـــى شـــرط أيب عيســـى وحنـــوه،

حـــديث تركـــاه إال ولـــه علـــة خفيـــة، لكـــن لعـــزة مـــن يعـــرف العلـــل كمعرفتهمـــا وينقـــده، وكونـــه ال يتهيـــأ الواحـــد 
مـــا والرجـــوع  مـــنهم إال يف األعصـــار املتباعـــدة، صـــار األمـــر يف ذلـــك إىل االعتمـــاد علـــى كتابيهمـــا، والوثـــوق 

يف معـــرض كالمـــه  –صـــدق ذلـــك قـــول الزركشـــي ويُ  .)1(»إليهـــا إليهمـــا، مث بعـــدمها إىل بقيـــة الكتـــب املشـــار 
وأخـــرج فيـــه أيضـــا أحاديــث أســـانيدها يف الظـــاهر علـــى شـــرطهما ويف البـــاطن : «  -علــى احلـــاكم ومســـتدركه 

رة يف عدم الصحة وهي قطعة كبرية منه    .)2(»هلا علل خفية مؤث

وهــذا يف « ملتقــدمني فيقــول: وهــا هــو الــذهيب يــتكلم عــن صــعوبة اكتشــاف العلــة، واالســتدراك علــى ا
عــاينوا األصـــول،  -كالبخــاري وأيب حـــامت وأيب داود   -زماننــا يعســـر نقــده علـــى احملــدث، فـــإن أولئــك األئمـــة 

ــنوعرفــــوا عللهــــا،  ، فطالــــت علينــــا األســــانيد، وفقــــدت العبــــارات املتيقنــــة، ومبثــــل هــــذا وحنــــوه، دخــــل وأمــــا حنــ
  .)3(»الدََّخُل على احلاكم يف تصرفه يف املستدرك 

أيضــا: ولــذا كــان احلكــم علــى حــديث بشــيء مــن املتــأخرين عســريا جــدا، وللنظــر فيــه  العالئــيوقــال 
؛ كشــعبة -الــذين مــنحهم هللا التبحــر يف علــم احلــديث والتوســع يف حفظــه  -جمــال، خبــالف األئمــة املتقــدمني 

م مثـــل أمحـــد وابـــن املـــديين، وابـــن معـــني، وابـــن  راهويـــه، وطائفـــة، والقطـــان، وابـــن مهـــدي وحنـــوهم، وأصـــحا
ــــل البخـــــــاري، ومســـــــلم، وأيب داود، والرتمـــــــذي، والنســـــــائي، وهكـــــــذا إىل زمـــــــن الـــــــدارقطين  ـــ م مث مث أصـــــــحا

  .)4(والبيهقي، ومل جيئ بعدهم مساٍو هلم، وال مقارب

أقـــول: إمنـــا نســـمعه ونـــراه مـــن قـــوهلم حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني، بشـــكل كبـــري جـــدا، هلـــو أمـــر 
لنقــــد، خصوصــــا إذا كــــان مــــن املتــــأخرين مــــن نقــــاد احلــــديث، فضــــال عــــن املعاصــــرين، يســــتدعي النظــــر والتأمــــل وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26. انظر املطلب الثالث من املبحث الثالث ص2/622. جمموع رسائل ابن رجب 1/605 نبليتفسري ابن رجب احل ) 1(

ســــبب غــــامض خفــــي، يقــــدح يف ثبــــوت « . واعلــــم أن العلــــة، هــــي: 222/ 1النكــــت علــــى مقدمــــة ابــــن الصــــالح للزركشــــي  ) 2(
 .641/ 2حترير علوم احلديث لعبد هللا اجلديع ». احلديث، وظاهره السالمة منه 

 .46ملوقظة يف علم مصطلح احلديث، ص ا  )3(

 .313/ 1. فتح املغيث بشرح ألفية احلديث لسخاوي 26ص ، النقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث املصابيح ) 4(
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م، بــــل يكفــــي أن تنظــــر يف كتــــاب  م أو خترجيــــا ملئــــات، ال أقــــول يف كــــل مصــــنفا ــروا هــــذا املصــــطلح  الــــذين ذكــ
رج أحاديثه أحد املعاصرين     يف املبحث الثالث. على ذلكتطبيقية وسيأيت مناذج ، واحد فقط حققه وخ

ـــذا املصــطلح حتديـــدا؟ هــل األمـــر لكــن  الســـؤال ملــاذا هـــذا الكــم الكبـــري يف احلكــم علـــى األحاديــث و
ازفة؟    مرده لعدم فهم شرط الشيخني أم أنه ا

ألدركـــوا أن األمـــر عزيـــز يف كـــل هـــذا الكـــم الـــذي  ؛ولعـــل املعاصـــرين لـــو نظـــروا يف كـــالم ابـــن حجـــر فقـــط
ـــ املتقــــدمني م نظـــروا إىل التعامــــل العملـــي للمحـــدثني حكمـــوا عليـــه أنـــه صــــحيح علـــى شـــرط الشــــيخني، ولـــو أ

م على حذر، ملا أقدموا على ما أقدموا عليه، وهللا أعلم. و    املتأخرين مع شرط الشيخني كيف أ

ــــب  ــــه، ورود تقســــيم مرات ــــذا املصــــطلح (علــــى شــــرطهما) والرتكيــــز علي ــــني أســــباب االهتمــــام  ومــــن ب
كتابـــــه ذكـــــر هــــذه املراتــــب إىل قــــول ابــــن طــــاهر، يف  الصــــحيح يف أغلــــب كتــــاب املصــــطلح، وترجــــع جــــذور 

أمجــع املســلمون علــى مــا أُخــرَِج يف الصــحيحني، أو مــا كــان علــى شــرطهما، مث جــاء بعــده » صــفة التصــوف«
، ومــن مث تلقــف املتــأخرون ومــن بعــدهم مــن املعاصــرين هــذا األمــر، )1(ابــن الصــالح وذكــر التقســيم املعــروف
تـــوا يبحثـــون عـــن األحاديـــث الـــيت ي ـــا علـــى شـــرط الشـــيخني ومل خيرجاهـــا، مث حـــدث مـــا كـــان مـــن و ظـــن أ

ذا املصطلح   ، وهللا أعلم.عند املعاصرين اإلسهاب يف احلكم 

ـــد البـــاجيوأخـــتم هـــذا املطلـــب بكـــالم قـــيم  قـــد تصـــح أحاديـــث ليســـت يف « حيـــث قـــال:  أليب الولي
ــــذا صـــحيحي البخــــاري ومســــلم ... وإمنــــا ذلــــك حبســــب االجتهــــاد فمـــن كــــان مــــن أهــــل اال جتهــــاد والعلــــم 

الشــأن؛ لزمــه أن ينظــر يف صــحة احلــديث وســقمه مبثــل مــا نظــرا، ومــن مل يكــن تلــك حالــه؛ لزمــه تقليــدمها يف 
مـــا ادعيـــا صـــحته، والتوقـــف فيمـــا مل خيرجـــاه يف الصــــحيح، وقـــد أخـــرج البخـــاري أحاديـــث اعتقـــد صــــحتها، 

حتها، تركهـــا البخـــاري ملـــا اعتقـــد تركهـــا مســـلم ملـــا اعتقـــد فيهـــا غـــري ذلـــك، وأخـــرج مســـلم أحاديـــث اعتقـــد صـــ
ــذا الشــأن وقليــل مــا  ،فيهــا غــري معتقــده، وهــو يــدل علــى أن األمــر طريقــه االجتهــاد ملــن كــان مــن أهــل العلــم 

  .  )2(»هم 
لــك  وأنــت تــرى أن كــالم البــاجي هنــا علــى التصــحيح عمومــا؛ وأنــه يصــعب ويعســر وقــد ميتنــع، فمــا 

زمهم ظنونه، وهللا أعلم.مبن يصحح على شرط الشيخني ويستدرك عليهم   ، ويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قــــال ابـــن الصـــالح: أمهـــات أقســــام 10ص، . علـــوم احلـــديث البـــن الصـــالح1/78)  املقنـــع يف علـــوم احلـــديث البـــن امللقــــن 1(
خرجه البخاري ومسلم مجيعا وهو أعالها. الثاين: صحيح انفرد به البخـاري أي عـن مسـلم. الثالـث: الصحيح أوهلما: صحيح أ

صــحيح انفــرد بــه مســلم أي عــن البخــاري. الرابــع: صــحيح علــى شــرطهما مل خيرجــاه. اخلــامس: صــحيح علــى شــرط البخــاري مل 
 ليس على شرط واحد منهما.خيرجه. السادس: صحيح على شرط مسلم مل خيرجه. السابع: صحيح عند غريمها و 

 .310/ 1) التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح 2(
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ا علـى شـرط الشـيخني ، أبـني فيهـا مـدى دقـة هـذه )1(يف هذا املبحث مناذج ألحاديث حكم عليها أ
  :  األحكام، وصحة إحلاق األحاديث بشرط الصحيحني، وقد جعلت املبحث يف ثالثة مطالب

: حــدثنا روح، حــدثنا ُشــْعَبَة، أخــربين ُحَصــْني، مسعــت جماهــدا، حيــدث، عــن  -رمحــه هللا –قــال أمحــد 
ـــَرٌة، َفَمــــْن َكانَــــْت : « عبــــد هللا بــــن عمــــرو، قــــال: قــــال رســــول هللا  ـ ــرٍَّة فـَتـْ ـــلِّ ِشــ ــٍل ِشــــرٌَّة، َوِلُكـ ــلِّ َعَمــ ِلُكــ

َقْد َهَلكَ  ـَ َلَح، َوَمْن َكاَنْت ِإَىل َغْريِ َذِلَك ف ـْ َقْد َأف ـَ   .)2(» ِإَىل ُسنَِّيت، ف

ــن قــــال هــــذا: األلبــــاين، وشــــعيب  ».صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخني « قــــالوا عــــن هــــذا احلــــديث:  وممــ
: احلـــــديث علـــــى شـــــرط البخـــــاري وقـــــال األرنـــــؤوط، ويوســـــف احلـــــاج أمحـــــد، ويوســـــف بـــــن جـــــودة الـــــداودي،

  : )3(رمحهما هللا، وبرهان الشرط -لم ومل خيرجاه ومس

: حـــدثين إســـحاق، حـــدثنا روح بـــن عبـــادة، حـــدثنا شـــعبة، قـــال: مسعـــت -رمحـــه هللا  -قـــال البخـــاري 
 حصــني بــن عبــد الــرمحن، قــال: كنــت قاعــدا عنــد ســعيد بــن جبــري، فقــال: عــن ابــن عبــاس: أن رســول هللا 

ــــِيت « قـــــــال:  ـــ ــــْن أُمَّ ـــ ــــَة ِم ـــْدُخُل اجلَنَّـــ ـــ ـــتَـْرُقوَن، َوالَ يَـ ـــ ـــِذيَن َال َيْسـ ـــ ــــُم الـَّ ـــ ــــاٍب، ُه ـــْريِ ِحَســـ ــــ ـــا بَِغ ـــ ُعوَن َأْلًفـ ــــبـْ َســـ
ُلونَ  كَّ وَ ـَ ت ـَ   . )4(» َرِِّْم ي

: حــدثنا دمحم بــن بشــار، حــدثنا غنــدر، حــدثنا شــعبة، عــن مغــرية، قــال: -رمحــه هللا  -وقــال البخــاري 
مٍ «، قال: هللا عنهما، عن النيب مسعت جماهدا، عن عبد هللا بن عمرو رضي  َّ ، »ُصـْم ِمـَن الشَّـْهِر َثالَثَـَة َأ

مٍ  َّ ــــا«، قَــــاَل: أُِطيــــُق َأْكثـَــــَر ِمــــْن َذلِــــَك، َفَمــــا زَاَل َحــــىتَّ قَـــــاَل: »َأ ــــا َوَأْفِطــــْر يـَْوًم ـــْم يـَْوًم ــَرِإ « فـََقــــاَل: » ُصـ ِاقْــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا يف ثالثة، جتنبا للطول.1(  )  يف األصل مخسة أحاديث مث اختصر

 .6958برقم  547/ 11)  مسند أمحد 2(

 .2/210. مســند أمحــد 1/28لبــاين . الســنة البــن أيب عاصــم ومعهــا ظــالل اجلنــة لأل 2/517)  أصــل صــفة صــالة النــيب 3(
 .11بــرقم   (1/71حتقيــق شــعيب األرنــؤوط. صــحيح ابــن حبــان (ذكــر إثبــات الفــالح ملــن كانــت شــرته إىل ســنة املصــطفى 

حتقيق: يوسف احلـاج أمحـد. اجلـامع الصـحيح  .2071. احلديث رقم2/172حتقيق األرنؤوط. كشف اخلفاء ومزيل اإللباس 
. األفضــل أن يقــول احلــديث علــى 3بــرقم 8 - 1/6أو أحــدمها ومل خيرجــاه ليوســف الــداودي  فيمــا كــان علــى شــرط الشــيخني

ما مل خيرجا احلديث.  شرط البخاري ومسلم رمحهما هللا ومل خيرجاه. كي يكون الرتحم عليهما لذاته، ال أل

َِّ فـَُهوَ  البخاري يف كتاب الرقاق، رواه)  4( ٌب: {َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى ا  .6472برقم  8/100)، 3من اآلية ( الطالقسورة  َحْسُبُه} َ
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َر َفَما زَ »ُكلِّ َشْهٍر  ـَ   .  )1(»ِيف َثَالثٍ « اَل، َحىتَّ قَاَل: ، قَاَل: ِإّينِ أُِطيُق َأْكث

: وحــدثنا دمحم بــن معمــر بــن ربعــي القيســي، حــدثنا روح بــن عبــادة، حــدثنا -رمحــه هللا  -وقــال مســلم 
حدثنا شعبة، أخربين موسى بن أنس، قال: مسعت أنس بن مالك، يقول: قـال رجـل:  رسـول هللا مـن أيب؟ 

ـــَالنٌ «أيب؟ قــــــال:  ــــوَك فُـــ ــْم َ أَيـُّ َونـَزَلَــــــْت: {» َأبُــ ــــَد َلُكــــ ــ ـــَياَء ِإْن تـُْب ــــْن َأْشـــ ـــوا َال َتْســــــأَُلوا َعــ ــــِذيَن آَمنُـــ ـــا الَّــ َهـــ
  .)2(اآلية

لســـماع، ومل خيرجـــه أحـــد مــــن : الـــداوديمث قـــال يوســـف  وهـــو غايـــة يف العلـــو والصـــحة، ومسلســـل 
در، وهـو مـن أكـرب األدلـة علـى أن ـذا اللفـظ، فأحفظـه فإنـه نفـيس  العلـم مل يقـع يف وعـاء  الستة رمحهم هللا 

  وهللا املستعان. كذا قال!  .)3(وعاء واحد

  : املناقشة
  .واليت يف الصحيح املوازنة بني األسانيد اليت هنا /أوال 

ن احلـــديث علـــى شـــرط الشـــيخني مـــن ذكـــر رواة حـــديث  نالحـــظ أن الـــداودي اعتمـــد علـــى احلكـــم 
ب التل فيــق، فهــو يريــد أن يقــول: جماهـــد روى املســند يف الصــحيحني، ال علــى ســبيل الرتتيــب بــل هــو مــن 

وشـــعبة روى عـــن حصـــني بـــن عبـــد الـــرمحن الســـلمي.  روح بـــن عبـــادة  عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــرو يف الصـــحيح.
  روى عن شعبة.

  أين رواية حصني عن جماهد يف الصحيح؟!والسؤال 

صــني والظـاهر أنــه اســتعاض عنهــا بروايــة حصــني عــن ســعيد بـن جبــري، ومتابعــة مغــرية لــه؛ ألنــه لــيس حل
  .)4(رواية عن جماهد يف الصحيحني مطلقا، بل وال يف الستة ما خال النسائي

ويف املسند أيضا: قال أمحد: حدثنا دمحم بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصني، عن جماهد، عن عبد هللا 
تيهــا، كـــان يشــغله الصـــوم -رضــي هللا عنهمـــا –عبــد هللا بــن عمـــرو  : أنــه تـــزوج امــرأة مـــن قــريش، فكـــان ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1978برقم  3/40، ب صوم يوم وإفطار يوم، البخاري يف كتاب الصوم رواه)  1(

قلـت:  .2359بـرقم  1832/ 4 ...، ، وترك إكثار سؤاله عمـا ال ضـرورة إليـهب توقريه  مسلم يف كتاب الفضائل، رواه)  2(
ب مــــا يكـــره مــــن كثــــرة الســــؤال وتكلـــف مــــا ال يعنيــــه، بــــرقم   هـــو يف صــــحيح البخــــاري، لكتــــاب والســــنة،  كتــــاب االعتصـــام 

 من حديث دمحم بن عبد الرحيم البزاز. .7295

 . 8/ 1)  اجلامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخني أو أحدمها ومل خيرجاه 3(

ُب قـَْولِِه { َوأَقِ 4( َ  تعليقا. )114هود: (}َهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ...ِم الصََّالَة َطَريفَِ النـَّ )  أخرج له البخاري يف كتاب التفسري، 
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مٍ « ، فقـــال: فـــذكر ذلـــك للنـــيب والصـــالة،  َّ َـــَة َأ ـــْهٍر َثَالث ـــْن ُكـــلِّ َش ـــْن » ُصـــْم ِم ـــَر ِم ـــاَل: ِإّينِ أُِطيـــُق َأْكثـَ ، َق
ـــُه:  ـــاَل َل ـــا « َفَمـــا زَاَل بِـــِه َحـــىتَّ َق ـــا، َوَأْفِطـــْر يـَْوًم ـــه )1(»ُصـــْم يـَْوًم ن . وال أدري ملـــاذا مل حيكـــم الـــداودي عليـــه 
ؤوط على شرط الشيخني ومل خير    ؟رمحه هللا –جاه، كما فعل األرن

  كالم أهل علل احلديث.  /نيا 

قــال ابــن أيب حــامت: وســألت أيب عــن حــديث رواه حصــني، عــن جماهــد، عــن عبــد هللا بــن عمــرو، عــن 
، عــن جماهــد، عــن  احلــديث...»  ِلُكــلِّ َعَمــٍل ِشــرَّةٌ : « النــيب  قــال أيب: روى هــذا احلــديث مســلم اْلُمَالئِــيِّ

. ورواه احلكـــم بـــن عتيبـــة، عـــن جماهـــد، عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب عمـــرة، عـــن النـــيب ، عـــن النـــيب ابـــن عبـــاس
.مرسل ،  

: فأمـا ابـن أيب ليلـى فإنـه يقـول: عـن -حديث احلكـم بـن عتيبـة  -وقد اختلفوا يف هذا احلديث أيضا 
م، عــن جماهــد، : والنــاس يقولــون: عــن احلكــاحلكــم، عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عمــرة، عــن أبيــه، عــن النــيب 

، مرســـل. قـــال أيب: وحـــديث عبـــد الـــرمحن بـــن أيب عمـــرة، عـــن عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب عمـــرة، عـــن النـــيب 
  .)2(مرسل، أشبه النيب 

ــــح أبــــو حــــامت املرســــل، وقــــد أخــــرج هــــذا املرســــل مجاعــــة مــــنهم: احلــــارث بــــن أيب أســــامة يف قلــــت : رجَّ
ن جماهــد، عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عمــرة قــال: مســنده، قــال: حــدثنا أبــو النضــر، ثنــا شــعبة، عــن احلكــم، عــ

  .)3(احلديث...»  ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرَّةٌ : « قال رسول هللا 

ـــه طريقـــا عـــن ابـــن  ـــروى إال عـــن ابـــن عبـــاس، وال نعلـــم ل ـــزار قـــال: وهـــذا احلـــديث ال نعلمـــه ي مث إن الب
ذا اللفظ إال عن مسلم، عن جماهد، عن ابن عباس   حصني؟ : فما حكم طريققلت. )4(عباس 

ــا كثــريًا، وذكــر ابــن أيب إســناده صــحيحوقــال أمحــد الغمــاري:  ، لكــن اختلــف فيــه علــى جماهــد اختالًف
رة عن النيب  رمحن بن أيب عم   .)5( مرسًال أشبه حامت يف العلل أن حديث عبد ال

: حــديث ابــن عبــاس عــزاه اهليثمــي للبــزار وقــال: - يف تعليقــه علــى جــامع األصــول -قــال أميــن صــاحل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6764برقم  375/ 11)  مسند أمحد 1(

 .1927برقم  209-208/ 5)  علل احلديث البن أيب حامت 2(

 .235برقم  342/ 1)  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث 3(

 .4940برقم  193/ 11)  مسند البزار (البحر الزخار) 4(

 ختصار. .530 - 529/ 2)  املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي 5(
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: ويف البــاب عــن أيب هريــرة تقــدم، وعــن ابــن عمــرو لكنــه معلــول، ورجــح أبــو قلــت. رجــال الصــحيح رجالــه
رسال هذا احلديث   .)1(حامت إ

هذا احلديث ليس على شـرط الصـحيحني، فقـد ظهـر لـك أن حصـينا لـيس لـه روايـة عـن : اخلالصة
إلرســال كمــا قــال أبــو حــامت، وهــذه علــ ة قادحــة؛ ألنــه انقطــاع، جماهــد يف الصــحيحني، وأن احلــديث معلــول 

لصحيحني األسانيد امللفقة فضال عن املعلة.   فكيف يكون على شرطهما؟! وال يلحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99برقم  318/ 1)  جامع األصول يف أحاديث الرسول 1(
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فـــع عـــن ابـــن عمـــر يَـ بـــن حنبـــل قـــال أمحـــد لُـــُغ بِـــِه النَّـــِيبَّ : حـــدثنا ســـفيان عـــن أيـــوب عـــن  َمـــْن : «بـْ
َىن  ـْ ث ـَ َقْد اْست ـَ ُ ف َّ َقاَل ِإْن َشاَء ا ـَ   . )1(»َعَلى ميٍَِني ف

  .)2(»إسناده صحيح على شرط الشيخني « هذا احلديث قال عنه شعيب األرنؤوط: 

يف  رمحهمـــا هللا، واحلـــديث غايـــة -وقــال الـــداودي: احلـــديث علــى شـــرط البخـــاري ومســـلم ومل خيرجــاه 
رهان الشرط   :)3(يف العلو فأحفظه، مث قال: وب

عكرمــة،  : حــدثنا أبــو نعــيم، حــدثنا ســفيان، عــن أيــوب الســختياين، عــن–رمحــه هللا  -قــال البخــاري 
ْيئِــِه، لَـــْيَس : « عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا، قــال: قــال النــيب  ــِب يـَعُــوُد ِيف قـَ الَعائِــُد ِيف ِهَبتِــِه َكالَكْل

  .)4(» ْوءِ َمَثُل السَّ 

فــع، عــن : -هللا رمحــه -وقــال البخــاري  حــدثنا أبــو النعمــان، حــدثنا محــاد بــن زيــد، عــن أيــوب، عــن 
ُأَصـلِّي َكَمـا رَأَيْـُت َأْصـَحاِيب ُيَصـلُّوَن: َال أَنـَْهـى َأَحـًدا ُيَصـلِّي بَِلْيــٍل َوالَ  «ابـن عمـر، رضـي هللا عنهمـا، قـال: 

َر َأْن َال  ـْ َهاٍر َما َشاَء، َغي ـَ َهان ـَ وَع الشَّْمِس َوَال ُغُروب ْوا طُُل   .)5(» َحتَرَّ

: وحـــدثين دمحم بـــن رافـــع، حـــدثنا عبـــد الـــرزاق، أخـــرب ســـفيان، عـــن أيـــوب، -رمحـــه هللا - مســـلموقـــال 
ًعا« وخالـد احلـذاء، عـن أيب قالبـة، عــن أنـس، قـال:  ــنَِّة َأْن يُِقـيَم ِعْنـَد اْلِبْكــِر َسـبـْ قـال خالـد: ولــو »  ِمـَن السُّ

   . ))6لت رفعه إىل النيب شئت ق

فـع، عـن  قال: وحدثنا عبد بن محيد، حدثنا يونس بن دمحم، حدثنا محاد بن سلمة، عـن أيـوب، عـن 
ــِه اْلُيْســَرى،   َأنَّ َرُســوَل ِهللا « عــن ابــن عمــر:  ــَد ِيف التََّشــهُِّد َوَضــَع يَــَدُه اْلُيْســَرى َعَلــى رُْكَبِت َكــاَن ِإَذا قـََع

لسَّبَّابَةِ  ِ ُرْكَبِتِه اْلُيْمَىن، َوَعَقَد َثَالثًَة َوَمخِْسَني، َوَأَشاَر    .)7(» َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمَىن َعَلى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4581برقم  187/ 8)  املسند 1(

 .4581)  يف حتقيقه وخترجيه ملسند أمحد، برقم 2(

 .11برقم  24 – 23/ 1أو أحدمها ومل خيرجاه  )  اجلامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخني3(

ب يف اهلبة والشفعة  رواه)  4(  .6975برقم  27/ 9البخاري، كتاب احليل، 

ب من مل يكره الصالة إال بعد العصر والفجر رواه)  5(  .589برقم  1/121 البخاري، كتاب مواقيت الصالة، 

ب قدر ما تستحقه  رواه)  6(  .1461برقم  2/1084 البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفافمسلم، كتاب الرضاع، 

ب صــفة اجللــوس يف الصــالة، وكيفيــة وضــع اليــدين علــى الفخــذين رواه ) 7(  1/408 مســلم، كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، 
 .580رقم ب
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  :املناقشة
  .واليت يف الصحيحني نااملوازنة بني األسانيد اليت ه /أوال 

ن احلـــديث علـــى شـــرط الشـــيخني مـــن ذكـــر رواة حـــديث  نالحـــظ أن الـــداودي اعتمـــد علـــى احلكـــم 
ب التلفيـق كسـابقه، فهـو يريـد أن يقـول: سـفيان  املسند يف الصحيحني، ال على سبيل الرتتيب بل هـو مـن 

فــــع مــــوىل بــــن عمــــر و فــــع روى عــــن ابــــن عمــــر، بــــن عيينــــة روى عــــن أيــــوب الســــختياين وأيــــوب روى عــــن 
كيــــف وكــــم وأيــــن   -ممــــن نســــب بعــــض األحاديــــث للصــــحيحني وقــــال علــــى شــــرطهما  -ويغيــــب عــــن كثــــري 

وي وشيخه. را   ومىت روى الشيخان عن ال

فــع مــوىل ابــن عمــر)، ليســت يف (لــذلك هــذه النســخة  ســفيان بــن عيينــة عــن أيــوب الســختياين عــن 
فـــع مــــن غـــري طريـــق ســـفيان، ورى مســـلم هلــــذه صـــحيح البخـــاري، مـــع أن البخـــاري أكثــــر مـــن أيـــوب عـــن 

وكلها بعطف األسانيد عدا واحدا   .)1(النسخة ثالثة أحاديث ليس منها شيء يف األصول، 

فــع عــن  بــل إن صــاحب املســتدرك نفســه مل يــرو هــذه النســخة، مــع أنــه أكثــر مــن نســخة أيــوب عــن 
ون هــذا احلــديث اســتدراك علــى رضــي هللا عنهمــا، مــن غــري طريــق ســفيان بــن عيينــة. وعليــه يكــ -ابــن عمــر

فعـــا، حـــدثهم،  املســـتدرك علـــى الصـــحيحني!، وقـــد أخرجـــه احلـــاكم مـــن حـــديث َكِثـــري بْـــن فـَْرقَـــٍد، حدثـــه أن 
ُ فَِإنَّ َلُه « قـال:  عن ابن عمر، رضي هللا عنهما عن رسول هللا  َّ َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني مثَُّ قَاَل: ِإْن َشاَء ا

َياهُ  ـْ ن ـُ   . )2(»ومل خيرجاه هكذا  صحيح اإلسنادهذا حديث «  مث قال:» َفِإنَّ لَُه ث

  :كالم أهل علل احلديث  /نيا 

فــع، عــن ابــن عمــر املرفــوع:  إن شــاء هللا فــال مــن حلــف فقــال:  «قــال أمحــد يف حــديث أيــوب عــن 
   .)3(خالفه الناس، عبيد هللا وغريه فوقفوه»:  حنث عليه

ـــــــال ـــــــن هـــــــــذا احلــــــــدي اإلمـــــــــام وقـ ـــــــذي: ســـــــــألت دمحما عـ ـــــــذا الرتمـ فـــــــــع رووا هــ ث فقـــــــــال: أصــــــــحاب 
فــــع، عــــن ابــــن عمــــر  فــــع، عــــن  -رضــــي هللا عنهمــــا  –احلــــديث عــــن  موقوفــــا إال أيــــوب فإنــــه يرويــــه عــــن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن احلجـاج، حملمـد األمـني بـن عبـد هللا األَُرمـي  كتاب الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَـهَّـاج يف شـرح صـحيح مسـلم  غري مأمور )  راجع1(

 .190/ 18 .403/ 14 .الَعَلوي اهلََرري الشافعي

: 7832بــــرقم . وقــــال الــــذهيب يف التلخــــيص 7832بــــرقم  4/336املســــتدرك علــــى الصــــحيحني، كتــــاب األميــــان والنــــذور  ) 2(
 صحيح.

 .634/ 2 البن رجب )  شرح علل الرتمذي3(
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ره أوقفهعن ابن عمر، عن النيب  ون: إن أيوب يف آخر أم   .)1(، ويقول

: حــدثنا حممــود بــن غــيالن قــال: حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث قــال: حــدثين أيب، أيضــاوقــال 
فــع، عــن ابــن عمــر، أن رســول هللا  ــَف َعَلــى ميَِــٍني، « قــال:  ومحــاد بــن ســلمة، عــن أيــوب، عــن  ــْن َحَل َم

ــــهِ  ـــَث َعَلْي ــــَال ِحْنـ ـــتَـثْـَىن، َف ـــِد اْسـ ُ فـََقـ َّ ــــاَل: ِإْن َشــــاَء ا ويف البــــاب عــــن أيب هريــــرة. حــــديث ابــــن عمــــر »  فـََق
فـع، عـن ابـن عمـر موقوفـا. وهكـذا روي عـن سـامل، عـن ابـن  حسن. وقد رواه عبيد هللا بن عمر وغريه، عـن 

ابــــن عمــــر موقوفــــا. وال نعلــــم أحــــدا رفعــــه غــــري أيــــوب الســــختياين، وقــــال إمساعيــــل بــــن إبــــراهيم: وكــــان أيــــوب 
  .)2(أحيا يرفعه، وأحيا ال يرفعه

ــــوب، وكــــذا رواه  قــــال ابــــن حجــــر: وتعقــــب بعــــض الشــــراح كــــالم الرتمــــذي يف قولــــه: مل يرفعــــه غــــري أي
مل عن أبي   .)3(ه موقوفاسا

فع، عن ابن عمر: قال رسـول هللا وسُ  : مـن حلـف علـى ميـني، مث قـال: ئل الدارقطين عن حديث 
خليار. فع، عن ابن عمر، عن النيب  قال: إن شاء هللا ، فهو  ، عن  بعه فقال: يرويه أيوب السَّْخِتَياِينِّ . و

فــع. ورواه األوزاعــي، واختلــف عنــه؛ فــرواه بعــه أيــوب بــن موســى، عــن  عمــرو بــن هاشــم، عــن األوزاعــي،  و
فـع، عــن ابـن عـن حسـان بــن عطيـةاألوزاعـي،  ٍد، عـن األوزاعـي،  .عمـر مرفوعـا، عـن  عــن ورواه ِهْقــُل بْـُن ِزَ

فع، عن ابن عن حسان بن عطية فع، عن ابن عمر، قولهعمر موقوفا، عن    .)4(. ورواه مالك، عن 

فــع حــديث "مــن حلــف، فقــا ل: إن شــاء هللا فــال حنــث قــال ابــن رجــب: وممــا اختلــف فيــه أصــحاب 
رجحَّ قول مالك   .)5(عليه" رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد هللا، واختلف احلفاظ يف الرتجيح وأكثرهم 

  :ملوازنة بني أيوب ومالك أقول
  أيوب رجع عن رفع احلديث. مث إن الذين أوقفوا احلديث أكثر وأثبت ممن رفعه./ 1
فع وهو/ 2  من أثبت الناس فيه.  هذا احلديث مدين مالك بلدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .455برقم  252مذي ترتيب أبو طالب القاضي، ص )  العلل الكبري للرت 1(
ب ما جاء يف االستثناء يف اليمني، أبواب النذور واألميان عن رسول هللا  رواه)  2(  .1531برقم  ،4/108الرتمذي، 

  .100/ 19)  فتح الباري شرح صحيح البخاري 3(
ـــل الـــدارقطين 4( ـــة دمحم) بـــرقم . أخرجـــه مالـــك يف املو 2986بـــرقم  105 - 103/ 13)  عل . قـــال دمحم: أخـــرب 748طـــأ (رواي

فع أن عبد هللا بن عمر قال:   ».من قال: وهللا مث قال: إن شاء هللا مث مل يفعل الذي عليه مل حينث « مالك حدثنا 

 .2/668)  شرح علل الرتمذي 5(
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ما يقدمان مالكا على أيوب/ 3   .)1(عمل صاحبا الصحيحني يظهر أ
فع عن ابن عمر سلسلة الذهب عند البخاري، وما ترك هذه الرواية هنا إال لعلة./ 4   مالك عن 

زاه أليب داود والنسائي يف السنن، وللحاكم، ورمز له  ـ(ح)وقد أورده السيوطي وع   .)2(ب

، وقــد صــححه ابــن دقيــق العيــد فــأورده يف كتــاب اإلملــام، فكأنــه أشــار بــذلك صــحيحاين: وقــال األلبــ
  .)3(إىل عدم اعتداده مبا أعل به من الوقف، وهو الذي يتجه هنا. وهللا أعلم

ـــه ثقـــات رجـــال الشـــيخني، ـــه: إســـناده صـــحيح. رجال وقـــد  وأيضـــا حكـــم شـــعيب األرنـــؤوط عليـــه بقول
  . )4( بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد هللا بن عمربع أيوب السختياين على رفعه كثري

مل ينسبوه إىل شرط الشيخني، على االختالف الذي فيه، وهللا أعلم.قلت َم ما فعلوا إذ    : ونِْع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـع، عـن ابـن عمـر. روى هلـا البخـاري (1( ) حـديثا 60ثا تقريبـا. وروى هلـا مسـلم () حـدي89)  واقع الرواية: سلسـلة: مالـك، عـن 

فـــع، عــن ابـــن عمــر. فقــد روى هلـــا البخــاري ( ) 30) حــديثا تقريبـــا. وروى هلــا مســـلم (39تقريبــا. أمــا سلســـلة: أيــوب، عــن 
 حديثا تقريبا.

 . (ح) تعين أن احلديث حسن.8645 برقم 2/325ير )  اجلامع الصغري من حديث البشري النذ2(

 .2571برقم  199 - 198/ 8ختريج أحاديث منار السبيل  )  إرواء الغليل يف3(

ذا قال البخاري والرتمذي والدارقطين. 4510احلديث رقم  8/103)  مسند أمحد 4(  . عبيد هللا مل يتابع أيوب، و
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بكـــر بـــن أيب شـــيبة، وأمحـــد بـــن ســـنان قـــاال: حـــدثنا أبـــو : حـــدثنا أبـــو  -رمحـــه هللا  -قـــال ابـــن ماجـــه 
َمــا ِمـْنُكْم ِمــْن َأَحــٍد : « ، قـال: قــال رسـول هللا معاويـة، عـن األعمــش، عـن أيب صــاحل، عـن أيب هريــرة 

ــَدَخَل النَّـــاَر، َورِ  ـــاَت، فَـ ـــِإَذا َم ــِزٌل ِيف النَّـــاِر، َف ــِة، َوَمْنـ ـــِزٌل ِيف اْجلَنَّـ ـــزَِالِن: َمْن ـــُه َمْن ـــُه، ِإالَّ َل ــِة َمْنزَِل ــُل اْجلَنَّـ َث َأْهـ
َعاَىل  ـَ ْولُُه ت ـَ ِرُثونَ : {َفَذِلَك ق   .)1(»}ُأولَِئَك ُهُم اْلَوا

صــحيح علــى شــرط  إســناد هــذاقــال البوصــريي وتبعــه األلبــاين، ويوســف الــداودي، ونبيــل البصــارة: 
ؤوط: ومل خيرجاه. زاد يوسف الداودي الشيخني   .)2(صحيح إسناده. وقال شعيب األرن

حكــم علــى هــذه النســخة كلهــا يف أحكامــه علــى أحاديــث مســند  -أي شــعيب األرنــؤوط  –كنــه ول
ا  ، وقـد بلـغ عـدد األحاديـث منهـا يف املسـند سـبعة وعشـرين إسـناد صـحيح علـى شـرط الشـيخنيأمحد، 

ــا  ، ومــا كــان منهــا مـــن علـــى شــرطهماحــديثا. وحكــم علــى ثالثــة أحاديــث منهـــا يف صــحيح ابــن حبــان 
ري، هكذا فعل!رواية مس ري) فهو على شرط البخا   دد (شيخ البخا

رهان أنه على شرطهما:   قال يوسف الداودي: ب

: حدثنا ُمَسدٌَّد، قال: حـدثنا أبـو معاويـة، عـن األعمـش، عـن أيب صـاحل، -رمحه هللا  - البخاريقول 
ــُد َعلَــى َصــالَتِِه ِيف « قــال:  ، عــن النــيب صــاحل، عــن أيب هريــرة  ــِع َتزِي ــِه، َوَصــالَتِِه ِيف َصــَالُة اجلَِمي  بـَْيِت

الصَّــَالَة، َملْ ُســوِقِه، َمخًْســا َوِعْشــرِيَن َدرََجــًة، فَــِإنَّ َأَحــدَُكْم ِإَذا تـََوضَّــأَ َفَأْحَســَن، َوَأتَــى املَْســِجَد، الَ يُرِيــُد ِإالَّ 
َـا َدرََجـًة، َوَحـطَّ َعْنـُه َخِطيئَـًة، َحـىتَّ  ِ ُ َّ  يَـْدُخَل املَْسـِجَد، َوِإَذا َدَخـَل املَْسـِجَد، َكـاَن َخيُْط َخْطَوًة ِإالَّ رَفـََعُه ا

َمـا َداَم ِيف َجمِْلِســِه الَّــِذي ُيَصــلِّي ِفيــِه:  -يـَْعــِين َعَلْيــِه املَالَِئَكــُة  -َكـاَن ِيف َصــَالٍة َمــا َكانَــْت َحتِْبُسـُه، َوُتَصــلِّي 
  .)3(»يهِ ِفيِه: اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرَمحُْه، َما َملْ ُحيِْدْث فِ 

: حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وأبــو كريــب، قــاال: حــدثنا أبــو معاويــة، -رمحــه هللا  - مســلموقــول 
ُكــْم َأْهــُل اْلــَيَمِن، ُهــْم َأْلــَنيُ : «قــال: قــال رســول هللا  عــن األعمــش، عــن أيب صــاحل، عــن أيب هريــرة  َ َأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب صفة اجلنة1(  ).10، اآلية (املؤمنونسورة  .4341برقم ( 1453/ 2 )  سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، 

. سلسـلة األحاديـث 266/ 4. مصباح الزجاجـة يف زوائـد ابـن ماجـه 389/ 5» حتقيق شعيب األرنؤوط « ن ماجه )  سنن اب2(
. أنـيس 90/ 1. اجلامع الصحيح فيما كان على شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه 348/ 5الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

 .  4779/ 7صارة الساري (ختريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن َمنصور بن يَعقوب الب

ب الصالة يف مسجد السوق رواه)  3(  .477برقم  103/ 1 البخاري، كتاب الصالة، 
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ميَــاُن َميَــاٍن، َواحلِْ  ــٌة، رَْأُس اْلُكْفــِر ِقَبــَل اْلَمْشــِرقِ قـُلُــوً َوَأَرقُّ َأْفِئــَدًة، اْإلِ وحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد، ». ْكَمــُة َميَانَِي
ــذا اإلســناد. ومل يــذكر:  ــَل اْلَمْشــِرقِ وزهــري بــن حــرب، قــاال: حــدثنا جريــر، عــن األعمــش  ــِر ِقَب . رَْأُس اْلُكْف

ا دمحم يعـين ابـن جعفـر قـاال: وحدثنا دمحم بن املثىن، حدثنا ابن أيب عـدي، (ح) وحـدثين بشـر بـن خالـد، حـدثن
ـذا اإلســناد، مثــل حـديث جريــر وزاد:  َواْلَفْخــُر َواْخلـُـَيَالُء ِيف َأْصــَحاِب « قـاال: حــدثنا شـعبة، عــن األعمــش 

ِبِل، َوالسَِّكيَنُة َواْلَوقَاُر ِيف َأْصَحاِب الشَّاِء    .)1(»َأْصَحاِب اْإلِ

  :املناقشة
  .حنيواليت يف الصحي املوازنة بني األسانيد اليت هنا /أوال 

ى لـــه و روى البخـــاري مـــن هـــذه النســـخة ثالثـــة أحاديـــث، اثنـــني منهـــا يف األصـــول وواحـــدا متابعـــة، ور 
مســلم يف األصــول مخســة أحاديــث مــن هــذه النســخة كلهــا إمــا مقــرو أو لــه متــابع، ومل يســتقل أبــو معاويــة 

وكيع أو غريمها.    يف صحيح مسلم كله بشيء، فإما أن يقرن أو يتابع، من شعبة أو 

رج منها إال حديثا واحدا والثاين متابعة واحلديثان مها: مث   إن احلاكم مل خي

ـــرة األول ـــة، حـــدثنا األعمـــش، عـــن أيب صـــاحل، عـــن أيب هري قـــال:  : أخـــرج بســـنده عـــن أيب معاوي
َــُدُه، َوِإْن َيْســِرْق َحــْبًال : « قــال رســول هللا  ــْت ي ــاِرَق ِإْن َيْســِرْق بـَْيَضــًة ُقِطَع ُ السَّ َّ ــَن ا َــُدهُ َلَع ــْت ي »  ُقِطَع

: ولعـــل هـــذا احلـــديث معـــدود قلـــت. )2(»هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني ومل خيرجـــاه « وقـــال: 
رج أساسا يف الصحيحني!!   من أوهامه، إن صحت هذه النسخة من كتابه؛ ألنه خم

: حــدثنا عمـــر بـــن حفــص بـــن غيــاث، حـــدثين أيب، حـــدثنا األعمــش، قـــال: مسعـــت أ البخـــاريقــال 
ــــرة صــــاحل، عــــ ــــيب ن أيب هري ــــال: ، عــــن الن ـــُدُه، « ، ق ــُع يَـ ــ ـــَة فـَتـُْقَط ــــاِرَق، َيْســــِرُق البَـْيَضـ ُ السَّ َّ ــــَن ا َلَع

ْقَطُع يَُدُه  ـُ ت ـَ رجه أيضا )3(»احلَْبَل ف   .)4(من حديث عبد الواحد، حدثنا األعمش. وأخ

و معاويــة، عــن األعمـــش، وقــال مســلم: حـــدثنا أبــو بكــر بـــن أيب شــيبة، وأبــو كريـــب، قــاال: حــدثنا أبـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب تفاضل أهل اإلميان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه رواه)  1(  .52برقم  73/ 1 مسلم، كتاب اإلميان، 

 رط البخاري ومسلم. . وقال الذهيب يف التلخيص: على ش8140برقم  420/ 4)  املستدرك على الصحيحني 2(

ب لعــن الســارق إذا مل يســم،  رواه)  3( كــانوا يــرون أنــه « . مث قــال األعمــش: 6783بــرقم ، 8/159البخــاري، كتــاب احلــدود، 
 »بيض احلديد، واحلبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم 

ـــ رواه)  4( ـــارُِق َوالسَّ ب قـــول هللا تعـــاىل: {َوالسَّ ـــِديـَُهَما}البخـــاري، كتـــاب احلـــدود،  ويف كـــم يقطـــع؟،  )38املائـــدة: (ارَِقُة فَـــاْقطَُعوا أَْي
 .6799برقم ، 8/161
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ــــن أيب هريـــــرة  ــــَة : « ، قـــــال: قـــــال رســـــول هللا عـــــن أيب صـــــاحل، عـ ـــِرُق اْلبَـْيَضـ ـــــاِرَق، َيْســ ــَن هللاُ السَّ َلَعـــ
ْقَطُع يَُدُه  ـُ ت ـَ ِرُق اْحلَْبَل ف   ».َيُدُه، َوَيْس

ســى بــن مث قــال مســلم: حــدثنا عمــرو الناقــد، وإســحاق بــن إبــراهيم، وعلــي بــن خشــرم، كلهــم عــن عي
ذا اإلسناد مثله، غري أنه يقول:    .)1(»ِإْن َسَرَق َحْبًال، َوِإْن َسَرَق بْيَضةً « يونس، عن األعمش، 

مــن حــديث زائـدة، عــن األعمــش، عـن أيب صــاحل، عــن أيب هريـرة، قــال: قــال رســول هللا : أخــرج الثـاين
ُ َلُه بِِه َطرِيَق اْجلَنَِّة، َوَمْن َأْبطََأ بِِه َعَمُلُه َما ِمْن َرُجٍل َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما، ِإالَّ : « هللا  َّ  َسهََّل ا

ِرْع بِِه َنَسُبهُ    .)2(بعه أبو معاوية».  َعَمُلُه َملْ ُيْس

واللفـظ  -قال مسلم: حدثنا حيىي بن حيىي التميمي، وأبو بكر بن أيب شيبة، ودمحم بن العالء اهلمداين 
أبـــو معاويـــة، عـــن األعمـــش، عـــن أيب صـــاحل، عـــن أيب  -خـــران: حـــدثنا ليحـــىي، قـــال حيـــىي: أخـــرب وقـــال اآل

َوَمــْن َسـَلَك َطرِيًقــا يـَْلــَتِمُس ِفيــِه ِعْلًمـا، َســهََّل هللاُ لَــُه بِــِه َطرِيًقــا : « ... ، قــال: قـال رســول هللا هريـرة 
ِرْع بِِه َنَسُبهُ    ».   ِإَىل اْجلَنَِّة،...، َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه، َملْ ُيْس

رج مسلم متابعة عبد هللا بن منري وأيب أسامة، أليب معاوية يف األعمش   .)3(مث أخ

د، عـــن األعـــرج، عـــن أيب -رمحـــه هللا  -: قـــال البيهقـــي نكتـــة : روينـــا يف احلـــديث الثابـــت عـــن أيب الـــز
ــَدهُ : « ، قــال: قــال رســول هللا هريــرة  ــْزَداَد  َال يَــْدُخُل َأَحــٌد اْجلَنَّــَة ِإالَّ ُأِرَي َمْقَع ــْو َأَســاَء لِيَـ ِمــَن النَّــاِر َل

ِرَي َمْقَعَدُه ِمَن اْجلَنَِّة، َلْو َأْحَسَن لَِيُكوَن َعَلْيِه َحْسَرةً  ًرا، َوَال َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِإالَّ ُأ   . )4(» ُشْك

يف الصــــحيح، عــــن أيب اليمــــان، عــــن شــــعيب بــــن أيب  -رمحــــه هللا  -مث قــــال البيهقــــي: رواه البخــــاري 
رة مرفوعا   .  )5(محزة. وروي ذلك أيضا من حديث أيب صاحل، عن أيب هري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، رواه)  1( ب حد السرقة ونصا  .1687برقم  ،3/1314 مسلم، كتاب احلدود، 

 . قال الذهيب يف تلخيص املستدرك: على شرطهما.299برقم  165/ 1)  املستدرك على الصحيحني 2(

ب فضـل االجتمـاع علـى تـالوة القـرآن وعلـى الـذكرمسلم، كتـا رواه)  3( بـرقم  ،4/2074 ب الـذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار، 
2699  .  

إن أمر صاحيب الصحيحني لعجيب جدا يف الرواية عـن الـراوي والعـدول عنـه، فـانظر مـثال إىل حـديث البـاب الـذي  :نكتة           
 شـيبة شـيئا مـع أنـه ثقـة حـافظ صـاحب تصـانيف، ومـن شـيوخه، ومسـلم مل معنا لوجـدت أن البخـاري مل خيـرج أليب بكـر بـن أيب

) عامــا، ومل يســمع منــه علــى جاللتــه الــيت بســببها أكثــر البخــاري 24خيــرج عــن مســدد بــن مســرهد شــيئا مــع أنــه أدركــه ومســلم (
 عنه.

ب صفة اجلنة والنار،  رواه)  4(  .6569برقم ، 8/117البخاري، كتاب الرقاق، 

 = . قال أمحـد: حـدثنا أسـود، أخـرب أبـو بكـر، عـن10652برقم  16/381. يقصد حديث املسند 1/580ميان )  شعب اإل5(
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ـــا « يب صـــاحل، عـــن أيب هريـــرة مث أخـــرج هـــذا احلـــديث مـــن طريـــق أيب معاويـــة، عـــن األعمـــش، عـــن أ َم
ــزَِالِن: ـــٍد ِإالَّ لَـــُه َمْنـ ـــْن َأَح ـــْنُكْم ِم . وقـــال رمحـــه هللا: ويشـــبه أن يكـــون هـــذا احلـــديث تفســـريا »... احلـــديث ِم

ث الفـــداء والكـــافر إذا أورث علـــى املـــؤمن مقعـــده مـــن اجلنـــة واملـــؤمن إذا أورث علـــى الكـــافر مقعـــده مـــن حلـــدي
لكافر وهللا أعلم   .)1(النار يصري يف التقدير كأنه فدي املؤمن 

حــديث الفــداء بروايـة بريــد بـن عبــد هللا وغـريه عــن أيب بــردة  -رمحـه هللا  -مث قـال: وقــد علـل البخــاري 
صــار عــن أبيــه وبروايــة أيب حصــني عنــه عــن عبــد هللا بــن يزيــد وبروايــة محيــد عنــه عــن بــردة عــن رجــل مــن األن

يف الشـــفاعة وأن قومـــا يعـــذبون مث  مث قـــال (أي البخـــاري) اخلـــرب عـــن النـــيب  رجـــل مـــن أصـــحاب النـــيب 
  .)2(خيرجون من النار أكثر وأبني

  .   )3(كالم أهل علل احلديث  /نيا 

ه حـــديث األعمـــش قـــال ابـــن أيب خيثمـــة: ومسعـــت حيـــىي  بـــن معـــني يقـــول: أبـــو معاويـــة كنـــا إذا ذاكـــر
رة حديثه، وسعة حفظه.   [سليمان بن مهران]، فكأ مل نسمع احلديث، يشري إىل كث

وذكــر عــن علــي بــن املــديين. قــال: كــان أبــو معاويــة حســن احلــديث عــن األعمــش، حافظــاً عنــه، قــال 
  من مساعي من األعمش. يلَّ حيىي بن سعيد: مساعي من سفيان عن األعمش أحب إِ 

وقـــال عبـــد هللا بـــن أمحـــد، عـــن أبيـــه، قـــال أبـــو معاويـــة: كنـــا إذا قمنـــا مـــن عنـــد األعمـــش كنـــت أمليهـــا 
عليهم، قال أيب: أبو معاوية من أحفظ أصحاب األعمش قلت لـه: مثـل سـفيان؟ قـال: ال، سـفيان يف طبقـة 

  أخرى، مع أن أ معاوية خيطئ يف أحاديث من أحاديث األعمش.

ـــــرة وعلمـــــه وق ـــــة يف الكث ـــــو معاوي ـــــال: أب ـــــوق شـــــعبة يعـــــين يف األعمـــــش؟ ق ـــــة ف ـــــو معاوي ـــــل ألمحـــــد: أب ي
ـــو معاويـــة عـــن، عـــن. وقـــال أمحـــد: أبـــو  ـــؤدي األلفـــاظ واألخبـــار، وأب ألعمـــش، وشـــعبة صـــاحب حـــديث ي

  معاوية عنده أحاديث يقلبها عن األعمش.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
ُكلُّ أَْهِل النَّاِر يـَـَرى َمْقَعـَدُه ِمـَن اْجلَنَّـِة، فـَيَـُقـوُل: لَـْو َأنَّ : « ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا  األعمش، عن أيب صاحل، َعْن َأِيب ُهَريْـَرةَ 

ــاَل: " وَُكــلُّ َأْهــِل اْجلَنَّــِة يـَــَرى َمْقَعــَدُه ِمــَن النَّــاِر، فـَيَـُقــوُل: لَــْوَال َأنَّ َهللا َهــَدا هللاَ َهــَداِين. َقــاَل: فـََيُكــوُن َلــُه  ِين. فـََيُكــوُن َعَلْيــِه َحْســَرًة، َق
 ».ُشْكرًا 

 .373برقم  581/ 1 للبيهقي )  شعب اإلميان1(

 ).39/ 1ري للبخاري (). التاريخ الكب581/ 1)  شعب اإلميان (2(

 بتصرف واختصار. 715/ 2 البن رجب )  شرح علل الرتمذي3(
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الـرمحن، مـن أثبـت يف األعمـش بعـد  قال ابن أيب حامت: حدثنا دمحم بن سعيد املقري، قال: سئل، عبـد
الثــوري؟ قــال: مــا أعــدل بوكيــع أحــداً، قــال لــه رجــل: يقولــون: أبــو معاويــة. قــال: فنفــر مــن ذلــك. وقــال: أبــو 

وكذا ومهاً.   معاوية عنده كذا 

الظــــاهر أن أ معاويــــة مل يتــــابع علــــى هــــذا احلــــديث مــــن الثــــوري أو شــــعبة، أو وكيــــع، أو  :اخلالصــــة
مر فيه نظـر، ولعـل يف حديثـه هـذا عـن األعمـش علـة خفيـة ظهـرت لـبعض احملـدثني، حفص بن غياث وهذا أ

ــــــر ســــــــبب تفــــــــرد ابــــــــن ماجــــــــه بــــــــه، فلــــــــيس حــــــــديث أيب معاويــــــــة هــــــــذا    مــــــــنهم الشــــــــيخان، وهــــــــذا مــــــــا يفســ
ن أن هنــــاك شــــذوذا مــــا، فالعدالــــة والضــــبط واالتصــــال ال  -يف ظــــين  - مــــن شــــرطهما، وكــــأن الشــــيخني يــــر

  تكفي، وهللا أعلم.

ــــا ملــــاذا اختــــار صــــاحب   والســــؤال ــــا َكــــاَن َعلــــى َشــــرِط الَشــــْيَخْنيِ أو هن ــــاب (اجلــــامع الصــــحيح ِفيَم كت
ــا  أَحــِدِمهَا َومل ُخيَّرَِجــاُه) مثانيــة أحاديــث مــن أصــل ســبعة وعشــرين حــديثا تقريبــا مــن هــذه النســخة لــيحكم 

  على شرطهما ومل خيرجاها، ومل حيكم على النسخة كلها، كما فعل األرنؤوط؟!

اقـــــع أنـــــه ال يـــــزال هنـــــاك أمـــــر يغفـــــل عنـــــه كثـــــري ممـــــن تصـــــدى للتصـــــحيح فضـــــال عـــــن نســـــبة شـــــيء الو 
»  َمـــاُء زَْمـــَزَم ِلَمـــا ُشـــِرَب لَـــهُ « للصــحيحني، وأعـــىن هنـــا العلـــة، قـــال ابـــن حجــر: صـــحح الـــدمياطي حـــديث 

ــــه  ــــن أيب املــــوايل احــــتج ب ــــرمحن ب ــــد ال ــــه مســــلم، وعب وقــــال: هــــذا علــــى رســــم الصــــحيح؛ ألن ســــويدا احــــتج ب
لصــحة ملــا قــدمناه مــن أنــه ال يلــزم مــن كــون اإلســناد حمتجــا بروايتــه يف الصــحيح الب خــاري. ولــيس فيــه حكــم 

ـذا، وســويد  أن يكـون احلـديث الـذي يــروي بـه صـحيحا؛ ملــا يطـرأ عليـه مـن العلــل، وقـد صـرح ابــن الصـالح 
 زرعـــة الـــرازي علـــى بـــن ســـعيد إمنـــا احـــتج بـــه مســـلم فيمـــا توبـــع عليـــه ال فيمـــا تفـــرد بـــه، وقـــد اشـــتد إنكـــار أيب

ه ر   .وهللا أعلم وأحكم، سبحانه ال رب سواه .)1(مسلم يف خترجيه حلديثه، فاعتذر إليه من ذلك مبا ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب الشــرب مــن زمــزم، .275-1/273)  النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح 1(  واحلــديث يف ســنن ابــن ماجــه، كتــاب املناســك، 

 عا.. من حديث عبد هللا بن املؤمل عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا مرفو 3062 برقم 2/1018
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بعـــد هـــذه اجلولـــة يف جنبـــات هـــذا البحـــث، نظـــر وعمليـــا، البـــد يل مـــن تســـجيل أهـــم النتـــائج الــــيت 
هم التوصيات.توصلت إليها؛ مع ذكر اإلجابة عن مشكلة البحث، مذيال هذ   ا البحث 

  :أهم النتائج / أوال

شــرط الشــيخني احلــديث الصــحيح ومنهجهمــا يف االنتقــاء والروايــة عــن الثقــات وغــريهم، وأفضــل / 1
رستهما للصحيحني.   من يؤخذ بكالمه يف تفسري شرطهما اخلاص ابن الصالح وابن حجر ملما

ه) مث أبــــو جعفــــر 290لســــندي (أول مــــن أنشــــأ (مصــــطلح: الشــــرط والتصــــحيح بــــه) أبــــو بكــــر ا/ 2
ه) مث شـهره بشـكل كبــري 385ه) مث أبــو احلسـن الـدارقطين (371ه) مث أبـو بكـر اجلرجـاين (311احلِـِريي (

 ه) وهو أشهرهم على اإلطالق. رمحهم هللا مجيعا.405أبو عبد هللا احلاكم (

ؤوط / 3  .رمحه هللا تعاىل –أكثر من ذكر هذا املصطلح من املعاصرين شعيب األرن

: يف حـديث صـحيح أو حسـن؛ إال أنـه غالبـا غـري دقيـق يف / 4 هذا املصطلح مـع أنـه قـد يقـال أحيـا
 نسبة حديث صحيح للصحيحني أو أحدمها.

ــا علــى شــرط الشــيخني، والواقــع / 5 قــد حيكــم حلــديث أو جمموعــة مــن األحاديــث (نســخة) علــى أ
  ة. أنه انتقاء أحاديث نسخة ما، أو انتقاء حديث راو من الروا

أمهــل بعــض املتــأخرين بقــوهلم: (حــديث صــحيح علــى شــرطهما) نقــد املــنت، والعلــل اخلفيــة، ومــرد / 6
وكتب العلل.   ذلك إما لعدم فهم شرط الصحيحني، أو عدم النظر الكايف يف الصحيحني، 

األصـــل أن كتـــب العلـــل هـــي ميـــدان أحاديـــث الصـــحيحني، وكتـــب اجلـــرح والتعـــديل هـــي ميـــدان / 7
قي كتب    السنة واألثر، فعدم النظر يف األوىل، مع االعتماد على الثانية، خلل منهجي.أحديث 

أثبتـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة أن هنـــــــاك تبـــــــاين واضـــــــح بـــــــني املتقـــــــدمني واملعاصـــــــرين يف احلكـــــــم علـــــــى / 8
  األحاديث، ونسبتها إىل شرط الصحيحني.

ـــــر / 9 ـــــن حجـــــر، هـــــم أكث ـــــن القـــــيم، والزيلعـــــي، واب ـــــة، واب ـــــن تيمي مـــــن مـــــارس إن ابـــــن الصـــــالح، واب
الصـــحيحني، وفهــــم شـــرط الشــــيخني فيهمــــا، وعـــرف مــــنهج الشـــيخني يف االنتقــــاء، ظهــــر ذلـــك مــــن خــــالل 

 أقواهلم وتعاملهم.
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ــــــوهلم: ومل خيرجـــــــاه أو ومل / 10 الســـــــتدراك علـــــــى الصـــــــحيحني بقـ ــــــريح  املتقـــــــدمون يتحاشـــــــون التصـ
 خيرجه، بينما بعض املعاصرين ال جيدون حرجا.

ـــــني تفســـــري شـــــرط الصـــــحيحني بـــــني املتقـــــدمني (رجـــــال يظهـــــر أن بعـــــض املعاصـــــرين ي/ 11 لفقـــــون ب
رجال الصحيحني فقط)، وهذه أيضا خلل.   الصحيحني أو من كان يف درجتهما) واملتأخرين (

قــد جتــد إســنادا ظــاهره أنــه علــى شــرط الشــيخني أو أحــدمها، لكنــه معلــول أو يظــن ذلــك فــُرتك،  / 12
  كأن يكون فيه تفرد، وليس له متابع.  

  أهم التوصيات: / نيا

لنظـــــر يف كتـــــب منـــــاهج احملـــــدثني، والعلـــــل؛ لفهـــــم مـــــنهج الشـــــيخني يف االنتقـــــاء وســـــرد / 1 أوصـــــي 
األحاديــث، فــإذا مل تكــن هنــاك موازنــة، وانتقــاء للتالميــذ عــن الشــيوخ، وتــرجيح بــني الثقــات، فمــا فائــدة علــم 

مل يقل ب رح والتعديل، وهذا    ه أحد.  علل احلديث، وعليه يكفي أن نعتمد علم اجل

أوصــي أن يكــون احلكــم علــى الســند كمــا نــص علمــاء املصــطلح، وأال يســتدرك علــى الصــحيحني / 2
وال ينســـب هلمـــا حـــديث علـــى شـــرطهما، وإن كـــان وال بـــد فيقـــال كمـــا قـــال اهليثمـــي: إســـناده ثقـــات رجالـــه 

يت يـــوم تكــون فيــه األحاديـــث ا لــيت قيـــل رجــال الصــحيحني، أو رجـــال البخــاري أو مســلم. فـــأ أخــاف أن 
فيهــا علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجاهــا، أكثــر مــن أحاديــث الصــحيحني، وإن حــدث فهــذا عطــب منهجــي  

  كبري وخطري.

صــيلية شــاملة لقــوهلم:/ 3 حــديث صــحيح علــى شــرطهما أو شــرط البخــاري  أوصــي بدراســة نقديــة 
ــذا امل صــطلح، كمــا هــو أو مســلم، وخصوصــا إن كــان احلكــم مــن معاصــر، الســرتواح املعاصــرين يف احلكــم 

يقـــال فيـــه: أنـــه  فيهـــا حـــديث ال يوجـــدأحاديـــث  لثالثـــة ةســـادر  -كمـــا مـــر بـــك   -الدراســـة  ههـــذواقـــع. ويف 
   على شرطهما دون ريب.

 وهللا أعلم
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  ـــــن أيب بكـــــر ـــــدين أمحـــــد ب ـــــاس شـــــهاب ال ـــــد املســـــانيد العشـــــرة، أليب العب إحتـــــاف اخلـــــرية املهـــــرة بزوائ
ـ)، 840 البوصريي (ت: ـ1420، 1طه ض ،ه    .دار الوطن للنشر، الر

 هــــ)، حتقيـــق: دمحم ســـعيد إدريـــس، 446اإلرشـــاد يف معرفـــة علمـــاء احلـــديث، أليب يعلـــى اخلليلـــي (ت
ض.، م1989، 1ط   مكتبة الرشد، الر

 :صــر الــدين األلبــاين (ت ، 2طهـــ)، 1420إرواء الغليــل يف ختــريج أحاديــث منــار الســبيل، حملمــد 
ـ1405   مي، بريوت.املكتب اإلسال، ه

  :ر، أليب بكـــــر دمحم بـــــن موســـــى احلـــــازمي، (ت هــــــ)، 584االعتبـــــار يف الناســـــخ واملنســـــوخ مـــــن اآل
ـ1359، 2ط رة املعارف العثمانية، ه د، الدكن ،دائ   .، اهلندحيدر آ

  :اقتضــاء الصــراط املســتقيم ملخالفــة أصــحاب اجلحــيم، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد ابــن تيميــة (ت
ـ)، حتقيق:728 ـ1419، 7صر عبد الكرمي، ط ه مل الكتب، بريوت، لبنان.، ه   دار عا

  ،هـــ)، حتقيــق: ْحيــَىي ِإْمسَاِعيــل،544لعيــاض بــن موســى اليحصــيب (ت: إكمــال املعلــم بفوائــد مســلم 
   .دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر ،ه1419، 1ط

 ــزار، (ت ،البحــــر الزخــــار ــــن عمــــرو أيب بكــــر البــ ــــق حمفــــوظ292ألمحــــد ب ــــرمحن زيــــن هللا،  هـــــ)، حتقي ال
مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم، املدينـــة ه، 1429- 1408 ،1وعـــادل بـــن ســـعد، وصـــربي عبـــد اخلـــالق، ط

   .املنورة

  :ـــن زوائــــد مســــند احلــــارث، لنــــور الــــدين اهليثمــــي (ت هـــــ)، حتقيــــق: حســــني 807بغيــــة الباحــــث عـ
    .مركز خدمة السنة، املدينة املنورة، ه 1413، 1أمحد صاحل، ط

 هــــ)، حتقيـــق الـــدكتور بشـــار عـــواد، 463د بـــن علـــي اخلطيـــب البغـــدادي، (ت: ريـــخ بغـــداد، ألمحـــ
ـ1422، 1ط   ، املغرب.دار الغرب اإلسالمي، ه

  تبيـني كـذب املفـرتي فيمـا نسـب إىل اإلمـام أيب احلســن األشـعري، أليب القاسـم علـي بـن احلسـن ابــن
ـ)، 571عساكر (ت:    .، لبنانبريوت –دار الكتاب العريب  ه،1404، 3طه

  هــــــ)، 911يب الــــراوي يف شـــــرح تقريــــب النـــــواوي، لعبــــد الـــــرمحن بــــن أيب بكـــــر الســــيوطي، (تتــــدر
يب،   .دار طيبة، القاهرةه، 1425، 1طحتقيق: نظر دمحم الفار

  التعــــديل والتجــــريح ملــــن خــــرج لــــه البخــــاري يف اجلــــامع الصــــحيح، لســــليمان بــــن خلــــف أبــــو الوليــــد
دار اللـــــواء للنشـــــر والتوزيـــــع، ه، 1406، 3طهــــــ)، حتقيـــــق أبـــــو لبابـــــة حســـــني، 474البـــــاجي (ت

ض.   الر
 ــــق التعليــــق علــــى صــــحيح البخــــاري، ألمحــــد حتقيــــق هـــــ)، 852ابــــن حجــــر العســــقالين، (ت:  تغلي
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رمحن القزقي،  ، األردن.املكتب اإلسالمي، َعمَّان ه،1404، 1ط سعيد عبد ال
 لــــي  م)، حتقيــــق عبــــده ع1278هـــــ/676ـــذيب األمســــاء واللغــــات، ليحــــىي بــــن شـــرف النــــووي (ت

  دار الفيحاء، دمشق.ه، 1437، 1طكوشك، 
 هـــــ)1182، حملمـــد بـــن إمساعيـــل، األمـــري الصـــنعاين (ت: توضـــيح األفكـــار ملعـــاين تنقـــيح األنظـــار ،

  دار الكتب العلمية، بريوت.ه، 1427، 1طحتقيق: صالح ابن عويضة، 
  :ـــــد الـــــدين أبـــــو الســـــعادات ابـــــن األثـــــري (ت )، هــــــ606جـــــامع األصـــــول يف أحاديـــــث الرســـــول، 

ـــــواين  ـــــة احلل ـــــد القـــــادر األرنـــــؤوط، مكتب ـــــق: عب ـــــة دار البيـــــان، ط -مطبعـــــة املـــــالح  -حتقي ، 1مكتب
  م.1972

 ه)، 1345الرســـالة املســـتطرفة لبيـــان مشـــهور كتـــب الســـنة املشـــرفة، حملمـــد بـــن جعفـــر الكتـــاين (ت
 ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.ه1430، 1، طحتقيق دمحم الزمزمي

 ــــ ــــزين ال ــــن أمحــــد بــــن رجــــب، احلنبلــــي (ت: روائــــع التفســــري، ل ــــرمحن ب هـــــ)، مجــــع: 795دين عبــــد ال
  دار العاصمة، السعودية.ه، 1422، 1ططارق بن عوض هللا، 

 :27طهــــــ)، 751زاد املعـــــاد يف هـــــدي خـــــري العبـــــاد، حملمـــــد بـــــن أيب بكـــــر ابـــــن قـــــيم اجلوزيـــــة (ت ،
  مؤسسة الرسالة، بريوت، ومكتبة املنار اإلسالمية، الكويت. ه، 1424

  ــــاينسلســــلة صــــر الــــدين األلب ه، 1422، 1ط، هـــــ)1420(ت: األحاديــــث الصــــحيحة، حملمــــد 
ض. وزيع، الر   مكتبة املعارف للنشر والت

  ،صـــر الـــدين األلبـــاين،287بكـــر ابـــن أيب عاصـــم، (ت يبألالســنة ه، 1400، 1ط هــــ)، حتقيـــق: 
 .لبناناملكتب اإلسالمي، بريوت، 

  ،ــــرحيم 795لــــي (تابــــن رجــــب احلنب الــــدينزين لــــشــــرح علــــل الرتمــــذي هـــــ)، حتقيــــق: مهــــام عبــــد ال
  األردن. ،مكتبة املنار، الزرقاه، 1407، 1طسعيد، 

  ،هـــــ)، حتقيــــق عبــــد الفتــــاح أبــــو 584احلــــازمي (ت  موســــىبــــن  أليب بكــــرشــــروط األئمــــة اخلمســــة
  دار البشائر للنشر والتوزيع، بريوت.ه، 1434، 3طغدة، 

 هـــ)، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو 507قدســي (ت:شــروط األئمــة الســتة، أليب الفضــل دمحم بــن طــاهر امل
  ه، دار البشائر للنشر والتوزيع، بريوت.1434، 3غدة، ط

  :هــــ)، ترتيـــب ابـــن بلبـــان الفارســـي (ت: 354صـــحيح ابـــن حبـــان، حملمـــد بـــن أمحـــد التميمـــي، (ت
ؤوط، 739 ـ)، حتقيق شعيب األرن ـ     مؤسسة الرسالة، بريوت.ه، 1408، 1طه

 ــــد صــــيانة صــــحيح مســــلم مــــن اإلخــــال ل والغلــــط ومحايتــــه مــــن اإلســــقاط والســــقط، لعثمــــان بــــن عب
ــــــن الصــــــالح (ت:  ــــــرمحن، اب ــــــد هللا، 643ال ـــــق موفــــــق عب دار الغــــــرب ، ه1408، 1طهـــــــ)، حتقيـ
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  اإلسالمي، بريوت.
 ــــــن أيب حــــــامت الــــــرازي (ت: ال، علــــــل احلــــــديث مطــــــابع احلميضــــــي، ه، 1426، 1طهـــــــ)، 327ب

ض.    الر
 ،هــــ)، ترتيـــب أبـــو طالـــب القاضـــي، حتقيـــق: 279(ت:  العلـــل الكبـــري، حملمـــد بـــن عيســـى الرتمـــذي

  بريوت. ،عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ه1409، 1طصبحي السامرائي وآخرون، 
 ــــــر ـــــــة، لعلـــــــــي بـــــــــن عمـــ ـــــث النبويــ ــــــدادي، العلـــــــــل الـــــــــواردة يف األحاديــــ احلســـــــــن الـــــــــدارقطين  أيب البغـــ

رمحن زين هللا385(ت ـ)، حتقيق: حمفوظ ال ض.، دار طيبة، ه1427، 1، طه   الر
  :نــــور  حتقيــــقهـــــ)، 643علــــوم احلــــديث، لعثمــــان بــــن عبــــد الــــرمحن، أبــــو عمــــرو ابــــن الصــــالح (ت

  دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت.ه، 1406، 1طالدين عرت، 
  :1ط ه)،852فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين (ت ،

  بريوت. ،دار املعرفة ،ه1379
 ــــــد الــــــرمحنفــــــتح ا ــــث بشــــــرح الفيــــــة احلــــــديث، حملمــــــد بــــــن عب مشــــــس الــــــدين الســــــخاوي (ت:  ،ملغيــ

رة، ط902 ـ)، حتقيق علي حسني علي، مكتبة السنة، القاه   م.2003، 1ه
  :هـــ)، 365الكامــل يف ضــعفاء الرجــال، لعبــد هللا بــن عــدي بــن عبــد هللا اجلرجــاين ابــن َعــِدي (ت

وي،   وت.دار الفكر، بري ه، 1408، 3ط حتقيق حيىي غزا
  كشـــف اخلفـــاء ومزيـــل اإللبـــاس عمـــا اشـــتهر مـــن األحاديـــث علـــى ألســـنة النـــاس، إلمساعيـــل العجلـــوين

ـــــن حممـــــود، ط1162(ت:  ـــــة العلـــــم احلـــــديث، ، ه1421، 1هــــــ)، حتقيـــــق الشـــــيخ يوســـــف ب مكتب
  .دمشق

  ـــزين الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن أمحـــد بـــن رجـــب لطـــائف املعـــارف فيمـــا ملواســـم العـــام مـــن الوظـــائف، ل
ـ)، 795احلنبلي (ت:    دار ابن حزم للطباعة والنشر، بريوت. ه،1424، 1طه

  :يـد امليَّانشــي (ت هــ)، حتقيــق عبــد  583مـا ال يســع احملـدث جهلــه، أليب حفـص عمــر بـن عبــد ا
  دار البشائر اإلسالمية، بريوت.ه، 1430، 2طالفتاح أبو غدة، 

 هـــــ)، 807ســـن اهليثمــــي (تجممـــع الزوائــــد ومنبـــع الفوائــــد، نـــور الــــدين علـــي بــــن أيب بكـــر، أبــــو احل
 مكتبة القدسي، القاهرة. ه، 1414، 1حتقيق حسام الدين القدسي، ط

  :هــــ)، حتقيـــق: عبـــد الـــرمحن 728جممـــوع الفتـــاوى، لتقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة احلـــراين (ت
  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية.ه، 1416، 1طبن دمحم، ا
 امع الصــغري وشــرحي املنــاوي، ألمحــد بــن دمحم بــن الصــدِّيق بــن أمحــد الُغَمــارِي (ت: املــداوي لعلــل اجلــ

ـ)،  1380   دار الكتيب، القاهرة.ه، 1416، 1طه
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 :ه) (مـع كتــاب التلخــيص 405املسـتدرك علــى الصـحيحني، حملمــد بـن عبــد هللا النيسـابوري احلــاكم (ت
  الكتب العلمية، بريوت.دار ه، 1410، 1طالذهيب)، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 

 هــــ)، حتقيـــق: حســـني ســـليم أســـد الـــداراين، 255أليب دمحم عبـــد هللا الـــدارمي (ت: ، مســـند الـــدارمي
  دار املغين، السعودية. ه،1412، 1ط

  ـــن أيب بكـــر البوصـــريي ـــدين أمحـــد ب مصـــباح الزجاجـــة يف زوائـــد ابـــن ماجـــه، أليب العبـــاس شـــهاب ال
ـ)، حتقيق: دمحم املنتقى الكش840(ت:    بريوت. –دار العربية ه، 1403، 2طناوي، ه

  :ـ)، مكتبة املثىن 1408معجم املؤلفني، لعمر بن رضا كحالة (ت   بريوت. -ه
  :ــ)، 1052مقدمــة يف أصــول احلـــديث، لعبــد احلـــق بــن ســيف الـــدين البخــاري الـــدهلوي احلنفــي (ت هــ

ـ1406، 2حتقيق: سلمان احلسيين الندوي، ط    .دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ه
  :ــــدين اهليثمــــي (ت ــــان، أليب احلســــن نــــور ال هـــــ)، حتقيــــق: 807مــــوارد الظمــــآن إىل زوائــــد ابــــن حب

راين، وعبده علي الكوشك   .، دار الثقافة العربية، دمشقه1412، 1ط، حسني سليم الّدا
  نزهــة النظــر يف توضــيح خنبــة الفكــر يف مصــطلح أهــل األثــر، أليب الفضــل أمحــد بــن علــي ابــن حجــر

ـــــرت، مطبعــــــــة الصــــــــباح، ، هـــــــــ1421، 3هـــــــــ)، ط852 العســــــــقالين (ت: حتقيــــــــق: نــــــــور الــــــــدين عـــ
  دمشق.

  :نصـــب الرايـــة ألحاديــــث اهلدايـــة مــــع بغيـــة األملعـــي يف ختــــريج الزيلعـــي، جلمــــال الـــدين الزيلعــــي (ت
ـ)، حتقيق: دمحم عوامة، ط762 ـ1418، 1ه ن، بريوت، دار القبلة، جدة، ه ر   .مؤسسة ال

 حتقيـــق: هــــ)، 852ن علـــي ابـــن حجـــر العســـقالين (ت: بـــ محـــدالنكـــت علـــى صـــحيح البخـــاري، أل
رة، ط در مصطفي حممود، املكتبة اإلسالمية، القاه   م.  2005ه/1426، 1هشام بن علي، و

 هــــ)، حتقيـــق ربيـــع بـــن 852ألمحـــد ابـــن حجـــر العســـقالين (ت:  النكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الصـــالح
جلامعة اإلساله، 1404، 1هادي املدخلي، ط  .مية، املدينة املنورةعمادة البحث العلمي 

   حتقيــق  ،هـــ)794الزركشــي (ت:  الــدينابــن الصــالح، حملمــد بــن عبــد هللا بــدر كتــاب النكــت علــى
ض. ه،1418، 1ط زين العابدين بن دمحم بال فريج،  أضواء السلف، الر

 

    ) ALMAZEE80@GMAIL.COM(م 8019مواليد  .املاعزي دمحم  األمني صاحل
  اجلامعة األمسرية. زلينت. ليبيا. م.2005سنة ل الدين أصو يف  ليسانسمتحصل على 
م. اجلامعة األمسرية. زلينت. 2010سنة احلديث النبوي وعلومه يف  ماجستريمتحصل على 

  ليبيا.
امعة اجل م.2018الشريعة سنة  وعلومه النبوي احلديث فلسفةمتحصل على دكتوراه يف 

  األردنية. األردن.
   .سبها مبدينة اإلسالمية، الدارسات يةبكل التدريس هيئة عضوحالياً 

  
  

  

  


