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ِ
اء َل النَّاَْْ ُد ، َأهْْح  َبعح

ٍ
ء ُء َما ِشئحَت ِمنح ََشح ِض ، َوِملح ََمَواِت َواألَرح ُء السَّ ُد ِملح َمح اْلح

َعبحُد  ِد ، َأَحقُّ َما َقاَل الح وَ عَ  والسالم والصالة .َواْلحَجح ٍد َوَأزح تِهِ ََل ُُمَمَّ يَّ آل بيته ، اِجِه َوُذرِّ

 ر.األخيا وصحبهألطهار، ا

 : بعد أما

 وطبقات  اْلديث، أهل عاد التصايف مااهج معرفة يف صغرية، مذكرة فهذه

 معرفتهْْا، إىل ْلاجتْْه اْلْْديث، لطالْْ  وقربتها العلم، أهل كالم من نقلتها كتبهم،

 دركها. عن استغاائه وعدم

 وخامتة. ومقصدين مقدمة عَل كرسهتا وقد

 . اْلديث تدوين : األول اْلقصد

 اْلديث. كت  أنواع يف : الناين اْلقصد

 اْلديث. كت  طبقات  يف : لثالنا اْلقصد

 وأغراضهم. التصايف يف اْلحدثني مااهج معرفة أمهية يف واْلقدمة

 مْْ  وأغراضْْها، ومااهجهْْا اْلدينيْْة الكت  أنواع معرفة تداخل يف واخلامتة

 .العلل وعلم ،سانيداأل ودراسة التخريج

 نبيْْه سْْاة إىل وداعيا   ، الكريم لوجهه  خالصا   عميل مجي  يتقبل أن  أسأل واهلل

 التسليم. أتمو الصالة أزكى عليه
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 وأغراضهم. التصنيف يف املحدثني مناهج معرفة أمهية : املقدمة

  

 اْلديث، يِف  مصافاهِتم يِف  أغراضهم واختالف اْلديث، علَمء مااهج معرفة

تِي   اْلهمة   األمور  من  مقاصْْدهم فهْْم   يِف   تساعد   كَم   اْلديث،   عن   البحث   عاد   تساعد   الَّ

 اْلديث. مرتبة بيان  وبالتاِل  كتبهم، يِف  إيراده من

طْْة كتْْا   ذلك:: يِف  املساعدة الكتب أهم ومن  السْْتة"  الصْْحا  ذكْْر يِف  "اْلح

 كتْْ  مشْْهور لبيْْان  اْلسْْتطرفة "الرسْْالة وكتا : ،(1)القاوجي خان  حسن لصديق

فة" ا الساة  .(2)الكتايِن  جعفر بن ْلِحمد ْلرشَّ

ْْن ه- األثْْري والب مْْة يِف  -اهلل رِحِْْ ْْه: مقدِّ  أحاديْْث يِف  األصْْول "جْْام  كتاب

ْْاف  فصْْل الرسْْول"  ْْان  يِف  ن  تصْْايف يِف  ومقاصْْدهم الاْْا  أغْْراض اخْْتالف بي

ه- الْْدهلو  اهلل وِل  لشْْاه وكذا(3)اْلديث  كتْْ  طبقْْات  يِف  مْْات  فصْْل -اهلل رِحِْْ

 .(4)اْلديث

 زيْْادات  مْْ  نقلهَْْم قْْد الستة" (5)الصحا  ذكر يِف  "اْلطة صاح  رأيت وقد

 

ن، الطبعْْة األوىَل  -مطبوع, ماها طبعة بتحقيق: عيل حسن اْللبِي، دار اجليل(  1) ر، عَْْمَّ بريوت، دار عَْْمَّ

 هْ 1408

دمطبوع, ماها طبعة بتحقيق:    (2) داْلاترص بن  ُُممَّ داْلاترص بْْن  ُُممَّ دالزمزمْْي بْْن  ُُممَّْْ ن جعفْْر بْْ  ُُممَّْْ

 ه1406ْالطبعة الرابعة بريوت, -الكتايِن, دار البشائر اإلسالمية 

 (.1/43جام  األصول )(  3)

 (.135-132حجة اهلل البالغة )ص (  4)

مشْْتملة عَْْل مُجلْْة مْْن  -ما عدا البخار  ومسْْلم-بيان أن الكت  الستة  -تعاىَل إن شاء اهلل -سيأِِت ( 5)

 = 
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ا، يسْْري ترصْْف مْْ  هاْْا امال  كْْ  ذلْْ  نقْْل اْلفيْْد مْْن أن  فرأيْْت وتْْتَمت،  واهلل جْْد،

 اْلستعان.

 احلديث: علم تصانيف يِف  األغراض اختالف بيان يِف  -اهلل رِِحه- قال

ا علَْْم   كْْان  احزلتْْهم وعلْْو رشفه عَل العلم هذا أن  "اعلم  اللفْْ  مشْْكل عزيْْز 

 األغراض: ُُمتلفي تصانيفهم يِف  الاا  كان  ولذل  واْلعاَى،

ا اْلديث تدوين عَل مهته قرص من فمنهم: -  ويسْْتاب  لفظْْه، لْْيحف  مطلق 

 أوال ، وغريمهْْا الطياليس، داود وأبو الضبِّي، موسى بن اهلل عبد فعله كَم اْلكم, ماه

م بعده وَمنح  لحاب بن أِحد وثاني ا  فيْْذكرون  رواهِتا, مسانيد من األحاديث أثبتوا فإَّنَّ

مَّ  ،عاْْه رووه مْْا كل فيه وينبتون  الصديق، بكر أِب  مساد  الصْْحابة بعْْده يْْذكرون  ثُْْ

ا  الاسق. هذا عَل واحد بعد واحد 

 حابْْل بْْن أِحْْد كاإلمْْام اْلسْْاند عَْْل رتْْ  مْْن فمْْاهم القسككِنالِ:: قككال

 واْلسْْن خينمْْة، وأِب  ماي ، بن وأِحد شيبة، أِب  بن بكر وأِب  راَهويه، ابن وإسحاق

 انتهى. وغريهم, البزار، بكر وأِب  سفيان، بن

تِي األماكن يِف  األحاديث نبتي من ومنهم: -  فيضْْعون  عليهْْا  دليْْل هْْي الَّ

ى يِف  كان  فإن  به، ََيتص باب ا حديث لكل  وإن  الصْْالة، بْْا   يِف  ذكْْروه الصْْالة معاَْْ

 مْْن فيْْه مْْا لقلْْة أنْْه إالَّ  "اْلوطْْأ"  يِف  مالْْ  فعْْل كَم فيها, ذكروه الزكاة معاَى يِف  كان 

 

= 

ه التسمية بني سميتها "بالصحا " غري مطابقة للواق , وقد شاعت هذََيعل ت ِِمَّا األحاديث الضعيفة، 

الكتْْ  السْْتة مْْن اْلْْديث صْْحيم، ولْْي  األمْْر كْْذل , فتابْْه,  يِف العامْْة, فأومهْْت أن كْْل مْْا 

  أطلق ذل  يف عاوان الكتا  من با  التغلي  فال تغرت، واهلل اْلوفق.  -تعاىَل  رِِحه اهلل-والقاوجي 
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 البخْْار  زمْْن إىَل  األمْْر انتهْْى فلَْْم بعْْده, نح مَ  به اقتدى ُثمَّ  أبواُبه، قلَّت األحاديث

َم واقتْْدى أبْْوااُمَم( )كنْْرت  كتْْابيهَم  يِف  اْلوَدَعةُ  األحاديث وكنرت  ومسلم  مْْن امِْْ

 بعدمها. جاء

 لوجهني: األول من امِنلب   أسهل  النوع وهذا

ح  وإن  ألجلْْه، اْلْْديث يطلْْ  الْْذ  اْلعاَى يعرف قد اإلنسان  أن  األول: -  َل

  حْْدين ا  أراد فْْإذا راويه، معرفة إىَل  ََيتاج ال ُربََّم بل هو، َمنح  مساد يِف  وال راويه يعرف

 . بكر  أبو  راويه  أن  يعرف  َلح  وإن  "الصالة"  كتا    من  طلبه  بالصالة،  يتعلق 

 أن  فيْْه الاْْا رُ  علْْم "الصْْالة"  كتْْا   يِف  ورد إذا اْلديث أن  الثاِ:: والوجه -

 فيْْه يتفكْْر أن  ََيتْْاج فْْال الصْْالة، مأحكْْا مْْن اْلكْْم ذلْْ  دليل هو اْلديث ذل 

 األول. بِخالف ماه، اْلكم ليستاب 

ن ومككنهم: - ا تتضْْمن أحاديْْث اسْْتخرج مَْْ  مشْْكلة   ومعْْايِن  لغويْْة ألفا ْْ 

ح  ومعاْْاه، وإعرابْْه غريبْْه، ورش  اْلْْديث، مْْتن ذكْْر عَل قرصه اكتاب   ََلا فوض   وَل

د وأبو م،سال بن القاسم عبيد أبو فعل كَم األحكام، ذكرل يتعرض  بْْن اهلل عبْْد ُُممَّْْ

 وغريمها. قتيبة ابن مسلم

 الْْرواة واخْْتالف طرقه، متن كل يِف  ََيم  بأن  العلل عَل رت  َمنح  ومنهم: -

ا، يكون  ما وقف أو متصال ، يكون  ما إرسال يتضم بِحيث فيه   ذل . غري أو مرفوع 

ا تتضْْْمن أحاديْْْث اسْْْتخراج إىَل  قصْْْد مْْْن ومككنهم: - ا  ترغيبْْْ   وترهيبْْْ 

ا تتضمن وأحاديث ََّنا جامعة غري رشعية أحكام  ا وأخْْرج فْْدوَّ  كَْْم وحْْدها  متوَّنَْْ

د أبو فعله  وغري شكاة" "اْل يِف  واللؤلؤ  "اْلصابيم"  يِف  البغو  مسعود بن اْلسني ُُممَّ

َم هؤالء،  فق . اْلتن عَل واقترصا اإلسااد حذفا فإَّنَّ
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 أِب  منْْل الفقهْْاء  آراءو األحكام ذكر االختيار هذا إىَل  أضاف من ومنهم: -

د بن َِحد سليَمن     (1)السان"  و"أعالم السان"  "معالِ  يِف  اخلطاِب  ُُممَّ

 الكلَمت  تخرجواس اْلديث، من اْلتن دون  الغري  ذكر قصد من ومنهم: -

ََّنا الغريبة د بْْن أِحْْد عبيد أبو فعل كَم اورشحه ورتبها ودوَّ رو  ُُممَّْْ َ  الباشْْايِن، اَلْْح

 ء.العلَم من وغريه

 وفاونْْه أنواعْْه يِف  وانترشْْت  التصانيف، الشأن  هذا يِف  كنرت  فقد وباجلملة:

 ةالسْْا ماْْاهج واسْْتاارت  واْلغْْار ، اْلشْْارق يِف  الروايْْة دائْْرة واتسعت التآليف،

ح  فيْْه السْْابقون  هْْم األعالم أولئ  كان  ْلَا ولكن طال ، لكل  عَْْل صْْايعهم يْْأت  َل

ال   كان  غرضهم فإن  األوضاع, أكمل ا، اْلديث حف  أوَّ  الكذ   ودف  وإثباته مطلق 

 عْْن والتفتْْي  أحْْواَِلم, واعتبْْار وتْْزكيتهم، رجالْْه وحف  طرقه، يِف  والاظر عاه،

ى أمْْورهم,  االحتيْْا  بعْْد هْْذا وتركْْوا، وأخْْذوا اوعْْدلو وجرحْْوا قْْدحوا َحتَّْْ

ح  األوََف، وغرضْْهم األكرب، مقصدهم هذا فكان  والتدبر، والضب   الزمْْان  يتسْْ  وَل

 أن  أيْْامهم يِف  رأوا وال األعظْْم، واْلهْْم األعْْم الغْْرض هْْذا مْْن ألكنر والعمر ََلم

تِي الفن هذا لوازم من بغريه يشتغلوا وز وال بْْل كْْالتواب ، هي الَّ م َيَْْ  فْْإن   ،ذلْْ  َلَْْ

 الصفات. ترتي  ُثمَّ  الذات، إثبات  أوال   الواج 

مَّ  اْلْْديث، عْْني هْْو إنََّم واألصل  هْْو مْْا لْْواففع وضْْعه، وََتسْْني ترتيبْْه ثُْْ

ا والْْتخيل الفْْرا  قبْْل اْلاايْْا واخرتمْْتهم اْلتعْْني, الغْْرض م، التْْابعون  فعلْْه ْلِْْ  َلَْْ

 

دم السان" ََتت عاوان "أعالم اْلديث" بِتحقيق: د. ُطب  كتا  "أعال(  1) بن سعد آل سعود، ضْْمن  ُُممَّ

 جامعة أم القرى.-مطبوعات مركز البحث العلمي 
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 بعدهم. من لراحة فتعبوا اِمم، واْلقتدون 

 تلْْ  ويشْْيعوا الفضْْيلة، تلْْ  ظهْْروايُ  أن  فْْأحبوا صْْالِمال اخللْْف جاء ُثمَّ 

ي العلْْوم، ِْْ ت ْْوا الَّ ْْداع إمْْا مَجعهْْا يِف  أعَمرهْْم أفا ْْادةب أو ترتيْْ ، بإب ذي ، زي  أو هتَْْ

 غري . رش  أو حكم, استابا  أو تقري ، أو اختصار،

 واالختصْْار الترصْْف باْْوع األولني كت  بني مَج  من اْلتأخرين هؤالء فمن

د بْْن أِحْْد بكْْر أِب  منْْل ومسْْلم البخْْار  تْْاَب ك بْْني مجَْْ  كمن  وأِب  الرمْْايِن، ُُممَّْْ

د نب إبراهيم مسعود د اهلل عبْْد وأِب  الدمشْْقي، عبيْْد بن ُُممَّ م اْلميْْد   ُُممَّْْ  فْْإَّنَّ

 سبق. كَم األبوا   دون  اْلسانيد عَل رتبوا

 البخْْار  كتْْ  بْْني فجمْْ  العبْْدر ، معاويْْة بن رزين اْلسن أبو وتالهم

 عَْْل ورتْْ  والاسائي، داود أِب  وسان الرتمذ ، و"جام "  ْلِال  و"اْلوطأ"  ومسلم،

 الرش . من ةعاري اْلديث متون  أودعوا هؤالء أن  إال ألبوا  ا

تِي الستة الكت  هذه حوى حيث وأعمها أكربها رزين كتا   وكان   أم هي الَّ

 األحكام، وأثبتوا الفقهاء واستدل العلَمء أخذ وبأحادينها وأشهرها، اْلديث كت 

 اْلاتهى. وإليهم حفظ ا، وأكنرهم اْلديث علَمء أشهر ومصافوها

د بن مبارك السعادات  أبو اإلمام وتاله  بْْني فجمْْ  اجلْْزر ، األثْْري نبْْ  ُُممَّْْ

 ورش  مطلبْْه وتسْْهيل أبوابْْه، وترتيْْ  بتهذيبْْه السْْتة األصْْول وبْْني رزين كتاَب 

 فيه. مج  ما أمجح  فكان  األصول"  "جام  يِف  غريبه

 واْلسْْاند السْْتة الكتْْ  بْْني فجمْْ  السْْيوطي الْْدين جْْالل اْلاف  جاء ُثمَّ 

 جهْْة مْْن األصول"  "جام  من نريبك أعظم فكان  اجلوام "  "مج  يِف  وغريها العرشة

ح  أنه إال اْلتون   وكْْان  اْلوضْْوعة، بْْل الضْْعيفة األحاديْْث مَج  من فيه صا  بَِم يبال َل
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 اْلديث روى من بذكر اكتفاء   األسانيد حذفوا مأَّنَّ  اْلتأخرون  هؤالء فيه بدأ ما أول

ا كان  إن - الصحاِب  من ا كان  إن - الصحاِب  عن يرويه من وبذكر -خرب   والرمز -أثر 

ج  إىَل   وتصْْحيحه، اْلْْديث إثبْْات  أوال   كْْان  األسْْانيد ذكْْر ِِمَّن الغرض ألن  اْلحُخرِّ

م حاجة فال اْلؤنة تل  ُكُفوا وقد األولني, و يفة كانت وهذه  فرغْْوا مْْا ذكْْر إىَل  امِْْ

 .(1) "."اهـالظاون  "كشف يِف  كذا ماه 

 

 (.45-1/44(، وقارن بْ"جام  األصول" )117-112ذكر الصحا  الستة )ص  يِف اْلطة (  1)
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   األول املقصد

  احلديث تدوين

 ديث تدوين احل

 

 :يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلمتدوين احلديث 

ال  :  .يف زمن الرسول ^ إثبات حصول كتابة للحديث  أوَّ

َولِيد بحن َثاَ يدلُّ عليه حديُث الح لٍِم، قال: َحدَّ َزاِعيُّ َقاَل: ُمسح َوح َثاِي ا األح َحدَّ

ُن َأِب َكنرٍِي َقاَل:  َثاِي َأُبو َس ََيحَيى بح ُن َعبحدِ َحدَّ َرَة َلَمَة بح َثاِي َأُبو ُهَريح َِن َقاَل: َحدَّ ِحح - الرَّ

َة َقاَم يِف الاَّاِ  فَ ^ َقاَل: "ْلََّا َفَتَم اهللَُّ َعََل َرُسولِِه  -اهللَُّ َعاحهُ َرِِضَ  َحِمَد اهللََّ  َمكَّ

ِفي إِنَّ اهللََّ َحَبَ  عَ يحِه، ُثمَّ َقاَل: َوَأثحاَى َعلَ  َة الح ِمانَِي، َل، َوَسلََّ  َعلَ نح َمكَّ يحَها َرُسوَلُه َواْلحُؤح

َا اَل ََتِلُّ  َا ُأِحلَّتح ِل َساَعة  ِمنح ََّنَاٍر، َوإَِّنَّ لُّ أِلََحٍد َكاَن َقبحيِل، َوإَِّنَّ
َا اَل ََتِ أِلََحٍد   َفإَِّنَّ

ُكهَ  ُر َصيحُدَها، َواَل َُيحَتََل َشوح ِد ، َفاَل ُياَفَّ ُاحِشٍد، َوَمنح ُقتَِل  اِقَطُتَها إاِلَّ ا، َواَل ََتِلُّ َس َبعح
ْلِ

ا َأنح ُيِقيَد. َدى، َوإِمَّ ا َأنح ُيفح ِن: إِمَّ ِ الاََّظَريح ذح  َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخريح ِ َعبَّاُ : إاِلَّ اإلح ِخَر  َفَقاَل الح

َعُلُه لُِقُبوِرنَ  ِخ إاِلَّ ا: ^هللَِّ ا َوُبُيوتِاَا، َفَقاَل َرُسوُل اَفإِنَّا َنجح ذح ِ  .رَ إلح

ُتُبوا ِل َيا َرُسوَل اهللَِّ! َيَمِن َفَقاَل: اكح ِل الح  َفَقاَم َأُبو َشاٍه َرُجٌل ِمنح َأهح

ُتُبوا أِلَِب َشاهٍ : ^َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ   ".اكح

 َ َزاعِ ُقلحُت لِلح ُلُه: وح : َما َقوح ُتُبوا ِل َيا َرُسوَل "يِّ بَ "اهللَِّ اكح ُطح تِي ؟ َقاَل: َهِذِه اخلح َة الَّ

 .(1)"^نح َرُسوِل اهللَِّ  َسِمَعَها مِ 

 

ُ  أ ههههه    ههههههُ   ههههه    ل هههههه  )1) م ،،ههههه  قمههههههر   يرَّهههههه (  و سههههههع  2434( أخرجهههههخ ري يفههههههالل ط ، هههههاي ريعرَّههههههُ  هي 
 = 
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 وحديث كتا  مقادير الزكاة.

َمُعُه ِمنح َرُسوِل   َأسح
ٍ
ء ُتُ  ُكلَّ ََشح ٍرو، َقاَل: ُكاحت َأكح اهللِ وَعنح َعبحِد اهللِ بحِن َعمح

 ُأِريُد حِ  ^
ٍ
ء ُتُ  ُكلَّ ََشح َظُه، َفاََهتحاِي ُقَريحٌ ، َفَقاُلوا: إِنََّ  َتكح َمُعُه ِمنح َرُسوِل اهللِ  فح َتسح

ُت َعِن الحكَِتاِ ، ^ ، َوَرُسوُل اهللِ ^ َسكح َضا، َفَأمح َغَضِ  َوالرِّ َبرَشٌ َيَتَكلَُّم يِف الح

ُت َذلَِ  لَِرُسوِل اهللِ  ُت ح  فَ  اَل: " ؟ َفقَ ^َفَذَكرح يِس بَِيِدِه َما َخَرَج ِماِّي إاِلَّ اكح ِذ  َنفح َوالَّ

ي صحيف. وكان يس(1)"َحق    ته بْ"الصادقة". وغري ذل .مِّ

 ثانيا: توجيه ما ورد من الاهي عن كتابة اْلديث .

ِر ِّ : َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   ةعن كتاب ملسو هيلع هللا ىلصرسول َّنى ال ُدح : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعنح َأِب َسِعيٍد اخلح

ثُ " ُحُه، َوَحدِّ َيمح آِن َفلح ُقرح َ الح ُتُبوا َعاِّي، َوَمنح َكَتَ  َعاِّي َغريح وا َعاِّي َواَل َحَرَج، اَل َتكح

َعَدهُ  أح َمقح َيَتَبوَّ ا َفلح د   .(2)"ِمَن الاَّارِ  َوَمنح َكَذَ  َعيَلَّ ُمَتَعمِّ

 ديث اْل تل  َيْلا خيش أن ديث عن كتابة اْل ملسو هيلع هللا ىلصإنَم َّنى الرسول و

ص َلم بعد ذل  يف كتابتها.لقبا ل األمر، ورخَّ  رآن يف أوَّ

ُله ": -رِحه اهلل-قال الاوو   آن، َوَمنح " :ملسو هيلع هللا ىلصَقوح ُقرح ُتُبوا َعاِّي َغريح الح اَل َتكح

ُحهُ  َيمح آن َفلح ُقرح َحاَبة  "َكَتَ  َعاِّي َغريح الح َلف ِمَن الصَّ َقاِِض: َكاَن َبنيح السَّ َقاَل الح

 

= 

 (.1355حترمي   ُ وص،  ا وخال ا       ل   )  هي ط ، اي رحلج
(  وأبههههههه كروك ط ، هههههههاي 6510  حتههههههه  ل ههههههه  11/57ايُ (  )ريرسههههههه 162 /2( أخرجهههههههخ أسههههههه  ط ر سههههههه   )ر ،  ،هههههههُ 1)

(. ورحلهههههههه    صههههههههححخ ر ي هههههههها  ط صههههههههح،  سهههههههه   أ  3646ريمعهههههههه   هي ط ، ابههههههههُ ريمعهههههههه    هههههههه    ل هههههههه  )
 كروك  وحمرر  ر س  .

 ههههههههاي ريق هههههههه  ورير ههههههههاحك  هي ري ا ههههههههث  ط رحلهههههههه    و  هههههههه  ، ابههههههههُ ريمعهههههههه    هههههههه    ل هههههههه  ( أخرجههههههههخ  سههههههههع  ط ،2)
(3004 .) 



 11 

تِ  ، َوَأَج َوالتَّابِِعنَي اِخح ِعلحم، َفَكِرَهَها َكنرُِيوَن ِماحُهمح رٌي يِف كَِتاَبة الح
، اَزَها َأكح اَلٌف َكنِ َنرهمح

اَلف.  ِ لُِموَن َعََل َجَوازَها، َوَزاَل َذلَِ  اخلح ََ  اْلحُسح  ُثمَّ َأمجح

َتَلفُ  ي   اذَ وا يِف اْلحَُراد اِمَ َواخح َواِرد يِف الاَّهح َِديث الح  اْلح

كَِتاَبة إَِذا َكتََ .  َحقِّ َمنح يُ َفِقيَل: ُهَو يِف  َكاله َعََل الح ظِِه، َوَُيَاف اِتِّ َثق بِِحفح وح

ظِِه َكَحِديِث :وَ  َثق بِِحفح َباَحِة َعََل َمنح اَل ُيوح ِ َواِرَدة بِاإلح ََحاِديث الح ُاْكُتُبوا أِلَِِب " َُتحَمل األح

ِذ   "، َوَحِديث َصِحيَفة َعيِلٍّ َرِِضَ اهللَّ َعاحُه،َشاه م الَّ رو بحن َحزح َوَحِديث كَِتا  َعمح

َيات. َوَح فِيِه الح  اَن َوالدِّ ِذ  َبَعَث َفَراِئض َوالسُّ َكاة الَّ َدَقة َوُنُص  الزَّ ِديث كَِتا  الصَّ

ر  ا  -َرِِضَ اهللَّ َعاحهُ -بِِه َأُبو َبكح ِن،  -َرِِضَ اهللَّ َعاحهُ -َأَنس  َريح َبحح َهُه إىَِل الح ِحني َوجَّ

َرة َوَحدِ  َعاِص ": -رِض اهلل عاه–يث َأِب ُهَريح رو بحن الح رِض اهلل  –َأنَّ ابحن َعمح

ُت  َواَل أَ َكا -عاهَم ُت َن َيكح ََحاِديث. "كح  ، َوَغريح َذلَِ  ِمَن األح

ي ِحني ِخيَف َوِقيَل:  ََحاِديث، َوَكاَن الاَّهح ي َماحُسوٌخ اِمَِذِه األح إِنَّ َحِديث الاَّهح

تاَِلُطُه  كَِتاَبة.اِخح آِن، َفَلَمَّ َأِمَن َذلَِ  َأِذَن يِف الح ُقرح  بِالح

ََم ََّنَى َعنح  َِديث َمَ  اَوِقيَل: إِنَّ آن يِف َصِحيَفة َواِحَدة  لَِئالَّ ََيح  كَِتاَبة اْلح ُقرح َتلِ ، لح

َلم َقاِرئ يِف َصِحيَفة َواِحَدة. َواهللَُّ َأعح َتبِه َعََل الح  .(1)"اهـَفَيشح

 اآلِت :ح  يالثالنا  : 

= أن الكتابة يف عهد الابي صَل اهلل عليه وسلم ل تكن شاملة لكل أحاديث 

 . اهلل عليه وسلمَلصالرسول 

كن جمموع حديث الرسول = أنه ال يقال فيها ما يقال يف كتابة القرآن، فلم ي 

 

 (.18/130 ول ععى  سع  )(  شرح ري 1)
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 ا عاد جمموع الصحابة.مكتوب

ل صَل اهلل من بعض صحابة الرسو= أن ما كت  إنَم كان جمهودا  فرديا 

 م.ليه وسلع

 .= أن ما كت  ل يكن مصافا وال مرتبا  

يكت  ما لم ديث الرسول صَل اهلل عليه وسل يكن الصحاب يف كتابته ْل= 

صحاب سمعه عن ما أيضا  فق  بل يكت   سمعه عن الرسول صَل اهلل عليه وسلم

 .صَل اهلل عليه وسلمعن الرسول 

 اهلل عنهم. د الصحابة ريضهعيف تدوين احلديث 

  (1) صحف من أحادينهماا ي هرت لد

اه، واْلشهورة بن العاص رِض اهلل ع منل صحيفة عبداهلل بن عمرو

 قة. بالصاد

 ومنل صحف أب هريرة رِض اهلل عاه. 

 . رِض اهلل عاهومنل صحيفة حديث جابر بن عبد اهلل األنصار  

اهلل ، قال :  أخربنا معمر قال : يف صحيفة جابر بن عبدقال عبدالرزاق: 

  بمنل : فأما اْلوجبتان فمن لقي اهلل ال يرشك به دخل موجبتان ، ومضعفتان ومنال

اجلاة ، ومن لقي اهلل يرشك به دخل الاار ، قال : وأما اْلضعفتان فمن عمل حساة 

منال بمنل فمن عمل سيئة كتبت كتبت له بعرش أمناَلا إىل سب  مئة ضعف ، وأما 

 

أ اعههههههههُ ريكههههههههح  ريهههههههه  ،   هههههههها ريكههههههههحابُ ط   (228حبهههههههه   ط نل ههههههههص ريسهههههههه ُ ر  ههههههههر ُ ) م ( رنظههههههههر ط ، ههههههههاي 1)
 .رحل   
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 .(1)عليه منلها

 .(2)ة َجابر َفلم ُياكرَدة َقاَل عرضت عَل سعيد بن اْلحسي  صحيفَ َقَتاَعنح 

، عَ  بِيِّ عح َدُكمح نح َأِب ُجَحيحَفةَ َعِن الشَّ لح ِعاْْح ٍ : هَْْ
ِن َأِب َطالِْْ يِلِّ بْْح ، َقاَل: ُقلحُت لِعَْْ

اَل: "  اٌ ؟ قَْْ ٌل ُمسْْح كِتَْْ ُه َرجُْْ طِيَْْ ٌم ُأعح اُ  اهللَِّ، َأوح َفهْْح ِذِه َأوح مَْْ لٌِم، الَ، إاِلَّ كِتَْْ ا يِف هَْْ

اَل: ا ِحيَفِة؟ قَْْ ِذِه الصَّْْ ََم يِف هَْْ ِحيَفِة. َقاَل: ُقلحُت: فَْْ رِي، َوالَ الصَّ اُك األَسِْْ ُل، َوَفكَْْ لَعقْْح

لٌِم بَِكافِرٍ  َتُل ُمسح  .(3)" ُيقح

ُن ُماَبِّهٍ قال  ُ  بح َرَة، َيُقوُل: َعنح  :َوهح ُت َأَبا ُهَريح َما ِمنح "  َأِخيِه، َقاَل: َسِمعح

حَ  َنَر َحِدين ا َعاحُه ِماِّي، إاِلَّ َما َكاَن ِمنح َعبحِد اِ  الاَّبِيِّ َأصح َم َأَحٌد َأكح  َصَلَّ اهلُل َعَليحِه َوَسلَّ

ُتُ   ُتُ  َوالَ َأكح ُه َكاَن َيكح ٍرو، َفإِنَّ  .(4)" اهللَِّ بحِن َعمح

ديث ، أو ويبدو أن هذا يف أول األمر، ثم بعد ذل  صار له كات  يكت  اْل

نح جاء ، فقد بعد بةالكتاتعلم  ، عَْْ ِر ِّ مح ِن ُأَميََّة الضَّ ِرو بح ِل بحِن َحَسِن بحِن َعمح َفضح َعِن الح

تُ  َكَرُه، َفُقلحُت: إيِنِّ َقدح َسِمعح َرَة بَِحِديٍث َفَأنح ثحُت ِعاحَد َأِب ُهَريح دَّ ُه ِماحَ ، َقاَل: َأبِيِه َقاَل: ََتَ

َتُه "  ُتوٌ  ِعاح ِماِّي، َفُهوَ إِنح ُكاحَت َسِمعح رَية  ِد َمكح ا َكنِْْ ا ُكُتبْْ  ِه َفَأَرانَْْ
ِد  إىَِل َبيحتِْْ ، َفَأَخَذ بِيَْْ

اَل:  ِديَث َفقَْْ َ َ  اْلْْح
َد َذلِْْ لََّم، َفَوجَْْ ِه َوسَْْ ْْح َلَّ اهللَُّ َعَلي وِل اهللَِّ صَْْ ِديِث َرسُْْ نح حَْْ

دح مِْْ قَْْ

تُ  رَبح ُتَ  بِِه فَ َأخح ثح ُتوٌ  َ  َأينِّ إِنح ُكاحُت َقدح َحدَّ  ".ِعاحِد  ُهَو َمكح

 

 .(20277ل     حت  183/ 11 ك   ع   ريرزرق/ جا ع  م ر )( 1)
 .(470/ 3ريمع  و مر ُ ريرجال  س  لور ُ رب خ ع   هللا )( 2)
ي  (  و سههههههع  ط ، ههههههاي رحلههههههج  ه111 ، ههههههاي ريمعهههههه   هي ، ابههههههُ ريمعهههههه    هههههه    ل هههههه  )أخرجههههههخ ري يفههههههالل ط( 3)

ُم  يلَ َ،هههههَ ا هم ع َ   م، هههههَ خم َوسهههههَ ع ى هللا  َعَع،هههههل هم م صهههههَ  ري ههههه 
اَّم ُم  َوك عهههههَ َ رمَ ا  َ ضهههههل م ريلَ  م  هههههَ ،ل مَ ا َوشهههههَ رمميم صهههههَ ا  َوحتهههههَل ْم حَتلرم،م هههههَ ا   َوبَه،هههههَ
ْم     وكم َ َر مَ ا  (.1370     ل   )  َوبَهَ،ا

 .(311، ابُ ريمع        ل   )أخرجخ ري يفالل ط ، اي ريمع   هي  ( 4)
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نح َأِب الرب رِحه اهلل: " قال ابن عبد اِ  عَْْ بَْْ ِل َهَذا الح َم ِمنح َأوَّ َهَذا ِخاَلُف َما َتَقدَّ

ح  ُه َل َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعاحُه َأنَّ هُ  َيُكنح ُهَريح َ ، َوَحِدينُْْ ٍرو َكتَْْ َن َعمْْح َد اهللَِّ بْْح ُتُ  َوَأنَّ َعبْْح َذاَك  َيكح

ِل ِمنح َأَصمُّ يِف  دح َهَذا  أِلَنَّ  الاَّقح ِ قَْْ ِديَننيح َ ِديِث، إاِلَّ َأنَّ اْلْْح َ ِل اْلْْح َد َأهْْح ا ِعاْْح اَاد  َبُت إِسح ُه َأثح

ِ  َبيحاَُهََم  َمح ُل يِف اجلح  .(1)"اهَْيُسوُ  التََّأوُّ

ما قّدمته مْْن أنْْه َيتمْْل أنْْه تعلْْم هو  –اعلم واهلل  –والتأويل الذ  يسو  

 حدينه.مليه فيكت  له نه صار له من يالكتابة بعد ذل ، أو أ

 ويالح  يف هذا العهد :

ا سمعه ِمشيئا  بة عَل اْلوضوعات إنَم متنل = أن الصحف ليست مرت

 .صَل اهلل عليه وسلمالصحاب عن الرسول 

أن األكنر من الصحابة ل تكن َلم صحف يف ما سمعوه من الرسول = 

 ال بالكتابة. السَمععاهم روايتهم ب، وإنَم تلقى التابعون صَل اهلل عليه وسلم

= بااء عَل ما تقّدم ال نستطي  أن نقول: أن مجي  أحاديث الرسول صَل اهلل 

 عليه وسلم كانت مكتوبة عاد الصحابة.

 هك(.101يف زمن عمر بن عبد العزيز )توين احلديث تد

، ههاي ريمعهه   هه  صهههح،  ري يفههالل هي ،،هه   رهه   ريمعههه م جههاَّ ط  
َْ  ههم ل  ههَ م  م ريَمقم قم إمَل  بل   َع ل م وََ،َ َب ع َ ر  " ا ا ،ههَ م رنلظهه رل  ههَ قلْظ رم بههل م  ههَ  َأ م َب ههل

ع ى هللا  َعَع،هههل  اَي َلسههه  لم ر  م صهههَ وهههل   ك ل وَو ريممعهههل م َوَ  هههَ ْم  م خم خ    هههَ ع َ  َ ا،ل ه  هههل خم َوسهههَ
هم م صهههع ى هللا ع  َ  ري ههه 

اَّم  َوَت قَهرل هههَ ل إمت   هههَ م َ    ه ول يل . وَ ع،هههخ وسهههع ريم َع هههَ  ههه  ر ريممعهههل

 

 (.422  حت  ل   324/ 1جا ع ب،اْ ريمع  و ضعخ )( 1)
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عمك  َ َّت   ْ  ريممعلَ  َت  َه ل عمس  ر َ َّت   ه َمع َ  َ  ل َت  َهملَع     َْم رًّرَويلَ  ل َْ سم  "ر ه.َ    

يستفاد ماه ابتداء تدوين اْلديث الابو  وكانوا قال ابن حجر رِحه اهلل: " 

 رأ  اْلائة العزيز وكان عَلقبل ذل  يعتمدون عَل اْلف  فلَم خاف عمر بن عبد 

 .(1)"اهْألوىل من ذها  العلم بموت العلَمء رأى أن يف تدوياه ضبطا له وإبقاءا

ُت ابحَن ِشهَ قال  نَي َقاَل: َسِمعح يِّ ِ َبريح ىَل الزُّ ُن ِزَياٍد َموح َد بحَن َسِعيُد بح ُث َسعح اٍ  َُيَدِّ

ُن َعبحِد الح  َراِهيَم َقاَل: »َأَمَرَنا ُعَمُر بح اَِن َعِزيِز بَِجمح إِبح ا، َفَبَعَث ِ  السُّ رَت  ا َدفح رَت  َفَكَتبحاَاَها َدفح

ا رَت  ٍض َلُه َعَليحَها ُسلحَطاٌن َدفح  .(2)" إىَِل ُكلِّ َأرح

 .بأمر من ول األمرللحديث فهذا أول تدوين عام 

 وتابعيهمالتابعني عند  عسامالأصول تدوين احلديث يف 

كل ، وصار لَلم جمال  سَمعجل  أهل العلم للتحديث، وصارت 

 ل سَمع، يأخذه الطال  عن شيخه.ُمدث أص

وتابعيهم سابقة  التابعنيزمن يف اْلديث  ت كوهذه صورة من صور 

   للمصافات يف الوجود، ول تاقط  بوجود اْلاصفات 

ُر ، يف  ة اللَّيث بن سعد م  أب الزبري ُممد ابن َتدح كَم تدلُّ عليه قصَّ

صحيفة سمعته من جابر؟ فقال:   ما يف هذه الا سأله : أكلُّ صحيفته عن جابر، ْل

 ماه ما سمعته، وماه ما ل أسمعه، فقال: علِّم ل عَل ما سمعته. فَعلَّم له.

خه. يعرف أصول سَمعه عن أشيا هكذا كان لكل ُمدث ولكل راوو

 

 .(194/ 1    ري الل تب    ر )( 1)
 (.438  حت  ل   331/ 1جا ع ب،اْ ريمع  و ضعخ )( 2)
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ضبطه له بضب  هذه األصول واستحضارها وحفظها من العبث بالزيادة أو 

 قص.الا

    احلديثنَّفات صمين احلديث يف تدو

 .هْ(150مصافات ابن جريج )ت 

 .هْ(151األوزاعي )ت مصافات و

 .هْ(153معمر بن راشد )ت جام  

 .هْ(156سعيد بن أب عروبة )ت مصافات 

 .هْ(179موطأ مال  )ت 

 . اوغريه هْ(.181مساد ابن اْلبارك ، والزهد والرقائق، والرب والصلة )ت 

 د نيتدوين احلديث يف املسا

 هْ(.204ليس)ت اداود الطيمساد أب 

 هْ(.211دالرزاق )ت مصاف عب

 هْ( .235)ت ومصافه مساد ابن أب شيبة 

 هْ(.238مساد اسحاق بن راهوية )ت 

 هْ(.241ت مساد أِحد بن حابل ) 

 هْ( .255الدارمي ) مساد

  الكتب الستة تدوين احلديث يف 

 هْ(.256لبخار  )ت لصحيم اجلام  ال

 . هْ(261ت )لم سْلاجلام  الصحيم 

 هْ(.273سان ابن ماجه )ت ال
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 هْ( .275اود )ت سان أب دال

 هْ(.279سان الرتمذ  )ت ال

 .هْ(303ت سان الاسائي )ال

 

 تةالكتب الستدوين احلديث بعد 

 هْ( .321رش  معاين اآلثار ومشكل اآلثار للطحاو  )

 هْ(.311هتذي  اآلثار للطرب  )ت 

 هْ(.311)ت صحيم ابن خزيمة 

 (.ه354ْ)ت ن حبان صحيم اب

 هْ( .405اْلاكم )ت عَل الصحيحني  ستدرك اْل
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 ثا: ال املقصد

 أنواع كتب احلديث 

 

وىَل  "ذكْْر اهلل: رِحْْه (ه1307ْ)ت  خان  صديق قال  اْلحُحْْدث  العزيْْز عبْْد اْلْْحَ

 متاوعْْة، طْْرق ََلا اْلديث كت  "إن  بالعربية: نصه ما الاافعة"  "العجالة يِف  الدهلو 

  كاجلوام 

 أ : اْلديث، أقسام مَجي  فيه يوجد ما حدثني:املُْ  اصِنالح يِف  واجلامع

 األكل آدا   اديثوأح الرقاق, وأحاديث األحكام، وأحاديث العقائد، أحاديث

 بالتفسري اْلتعلقة  واألحاديث والقعود, والقيام السفر وأحاديث والرش ,

 علَمء صاف وقد واْلنال ، اْلااق  وأحاديث الفتن وأحاديث والسري, والتاريخ

 مفردة.  تصانيف النَمنية الفاون  هذه من فنٍّ  كل يِف  يثاْلد

 ألِب  "التوحيْْد"  كتْْا   وفيْْه التوحيْْد", "علْْم تسمى: ماها العقائد فأحاديث

َمء وكتا   خزيحمة، بن بكر  للبيهقي. والصفات"  "األسح

 الفقْْه ترتيْْ  عَْْل الوصْْايا كتا   إىَل  الطهارة كتا   من األحكام وأحاديث

 :خْْان( )صْْديق قلْْت – َُترصْْ  أن  مْْن أكنْْر فيهْْا اْلصْْافة والكت  "ساا ا", تسمى:

 .-انتهى اْلحُحدثني"  بستان  ذيل اْلتقني بْ"جاان  اْلسمى كتاِب  يِف  ماها قسط ا وذكرت 

 لإلمام "الزهد"  كتا   وفيه والزهد"، السلوك "علم تسمى: الرقاق وأحاديث

 أخرى. ومَجاعة اْلبارك بن اهلل وعبد أِحد

ا: يقْْال اآلدا   وأحاديث  مبسْْو  كتْْا   فيْْه وللبخْْار  األد ", "علْْم َلَْْ

 اْلفرد". بْ"األد   موسوم
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 مردويْْه،  ابْْن  كتفسْْري  التفسْْري",  "علْْم  مى: تسْْ  بالتفسري  اْلتعلقة  واألحاديث 

ا جريْْر، ابن وتفسري الديلمي، وتفسري  وكتْْا   اْلْْديث، تفاسْْري مشْْاهري مْْن فإَّنَّْْ

 كلها. ََيمعها اْلانور"  "الدر

 قسامن: فهي والسري خالتواري أحاديث وأما

 والشْْْياطني واجلْْْن واْليوانْْْات, واألرض, السَْْْمء بِخلْْْق يتعلْْْق قسْْْم

 اخللق". "بدء ويسمى: السابقني, واألمم اْلاضني, ءواألنبيا واْلالئكة,

ي بوجْْود يتعلْْق وقسْْم  وآلْْه الكْْرام وأصْْحابه وسْْلم عليْْه اهلل صَْْل الاَّبِْْ

 ابْْن وسْْرية إسْْحاق، ابن كسرية " "سرية ويسمى: وفاته, إىَل  والدته بدء من العظام

 عمر. مال وسرية هشام،

ا البا   هذا يِف  اْلصافة والكت  ا، كنرية أيض   يِف  مْْذكورة ومُجلتهْْا قلْْت: جْْد،

 انتهى. الظاون"  "كشف

  إن  لكن السري، أحسن اْلحُحدث  الدين مَجال للسيد األحبا "  "روضة وكتا  

 للشْْيخ   الابْْوة"   و"مْْدارج   ف، والتحريْْ   اإلْلْْاق   مْْن   خالية   ماه   صحيحة   نسخة   تيرست 

 السري. مبسوطات  من اللدنية واْلواه  الشامية، والسرية الدهلو ، اْلق عبد

 ِحْْاد، بْْن لاعْْيم الفْْتن"  "كتْْا   وفيْْه الفْْتن"، "علم تسمى: الفتن اديثوأح

ا عريض طويل وهو  لآلخرين. أخرى ومصافات  وياب  رط  كل فيه أورد جد،

ا وفيهْْا اْلااقْْ "، "علْْم تسْْمى: واْلنالْْ  اْلااقْْ  وأحاديث  يفتصْْان أيضْْ 

 ااقْْ م سْْيَم بعْْض, عْْن بعضْْهم مااق  اْلحُحدثني بعض أفرد وقد متاوعة، عديدة

 ومااقْْ  األنصْْار، ومااقْْ  قْْري ، كمااقْْ  بْْه تعلْْق لغْْرض واألصحا   اآلل

ْْ"الرياض اْلسَْْمة اْلبرشْْة العرشْْة  الطْْرب ، للمحْْ  العرشْْة"  مااقْْ  يِف  الارضْْة ْب
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ى و"ذخْْائر َْْ ْْى", مااقْْ  يِف  العقب ْْة القرب ْْت"، أهْْل مااقْْ  يِف  الُكميْْت و"َحَلب  البي

 األزواج". مااق  يِف  و"الديباج

 يِف  الصْْوا   ْكْْ"القول الراشْْدين اخللفْْاء مااقْْ  يِف  ريةكنْْ  كتْْ  وصْْافت

 طويلْْة رسْْالة وللاسْْائي عْْيل"، مااقْْ  يِف  اجليل و"القول اخلطا "، بن عمر مااق 

م- مااقبه يِف  الذيل  نواصْْ  أيد  من دمشق يِف  الشهادة نال وعليها ،-وجهه اهلل كرَّ

 . معه وعداوهِتم تعصبهم لفر  الشام

 كاجلْْام  اْلْْذكورة الفاْْون  هْْذه مْْن فْْن كْْل ُأنحمْْوذج فيْْه يوجْْد ما فاجلام 

 .للرتمذ  واجلام  للبخار ، الصحيم

 ما فيه ليَ   لكنح  الفاون  تل  أحاديث فيه كانت وإن  فإنه مسلم صحيم وأما

 ألختيه. يقال كَم "اجلام "  له: يقال ال وَِلذا والقراءة، التفسري بفن يتعلق

 اجلْْيم، حرف يِف  الظاون"  ف"كش صاح  أورده ولكن :خان( )صديق قلت

 صْْاح  اْلحَجْْد قْْال اْلْْديث, أهْْل مْْن غْْريه يِف  غْْريه وكْْذا باجلْْام ، عاْْه وعْْرب

 إلخ. ... مسلم جام  اهلل بِحمد قرأت  )ع(: مسلم لصحيم ختمه عاد "القامو " 

 اصْْطالحهم:  يِف  واْلسْْاد  اْلسْْاند،  احلكديث:  يِف  املصكنفات  من  الثاِ:  القسم  -

 يوافْْق أو اَلجْْاء، حْْروف يوافْْق بِحيْْث ش الصْْحابة  ترتيْْ  عَل األحاديث ذكر

ْْة يوافْْق أو اإلسْْالمية، السْْوابق ْْإن  الاسْْ ، رشاف  التهجْْي حْْروف عَْْل مجُْْ  ف

 زيْْد، بْْن أسْْامة ديْْثأحا وكْْذا ُتقدم،  الصديق بكر أِب  عن اْلروية فاألحاديث

 األُخر. الصحابة أحاديث عَل وَنحومها مال ، بن وأن 

م إلسْْالميةا السْْوابق عَْْل مجُْْ  وإن  ْْة، اْلبرشْْة العرشْْة فُتقْْدَّ ذكر باجلا ُْْ  وت

مَّ  اْلديبيْْة، وأهْْل بْْدر أهل أحاديث ُثمَّ  الرتتي ، عَل الراشدين اخللفاء أحاديث  ثُْْ
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مَّ  الفْْتم, مسلمة م الصْْحابيات، ةالاسْْو أحاديْْث ثُْْ دَّ  عَْْل اْلطهْْرات  األزواج وُتقَْْ

ح  كلهن،  سْْيدة مْْن اليسْْري القْْدر إالَّ  الطْْاهرات  الباْْات  عْْن اْلْْديث روايْْة تق  وَل

ن الاساء  ي حياة يِف  ُمتحنَ  ألَّنَّ  بعَْْدهُ  الاسْْاء سْْيدة وماتْْت وسْْلم عليْْه اهلل صَْْل الاَّبِْْ

ح  أشهر، بستة  أوال   فُتكتْْ  واألنسْْا   لقبائْْلا عَل مُج  وإن  الرواية، فرصة ل ََتد وَل

ا هاشم، باِي مسانيد  قبائْْلال أحاديْْث ُثمَّ  اْلرتىض، وعيل واْلسني، اْلسن خصوص 

تِي م وحيائذٍ  الاس ، يِف  ج ماه األقر   هي الَّ دَّ  عَْْل الاْْورين ذ  عْْنَمن  مرويْْات  ُتقَْْ

يق وأحاديث الصديق، بكر أِب  أحاديث  أحاديْْث عَْْل اهلل عبيْْد بْْني وطلحْْة الصدِّ

 هذا. عَل البواقي وق  اخلطا ، بن عمر

ذكر مْْا اْلحُحدثني: اصطال  يِف  واْلعجم املعاجم: منها: الثالث والقسم  فيْْه تُْْ

م يعتْْرب سْْواء الشْْيوخ, ترتيْْ  عَل األحاديث دُّ  حْْروف توافْْق أم الشْْيخ وفْْاة َتقَْْ

  عَْْل   الرتتيْْ    هْْو  الغالْْ   ولكْْن  والتقْْوى,  العلْْم  يِف  التقْْدم  أو  الفضْْيلة،  أو  التهجي

 للطربايِن. النالثة اْلعاجم القسم هذا ومن اَلجاء, حروف 

ى يِف  واْلشْْيخات  :خكان( )صديق قلت  يرتْْ  اْلعْْاجم أن  إال اْلعْْاجم, معاَْْ

َمئهم يِف  اْلعجم حروف عَل فيها اْلشايخ  ابْْن اْلْْاف  قالْْه اْلشْْيخات. بِخْْالف أسح

د شيوخاا شيخ ثبت يِف  كذا حجر،  .-اهلل رِِحه- اْلديِن  الساد  عابد ُُممَّ

 األحاديْْث تْْأليف اصْْطالحهم: يِف  واجلزء األجزاء: منها: الرابع والقسم -

نح  أو الصْْحابة طبقْْة يِف  الرجْْل ذلْْ  كْْان  اءسو واحد، رجل عن اْلروية  بعْْدهم مَْْ

 عليها. وق  مال , حديث وجزء بكر أِب  حديث كجزء

ا وأوردت  الظاْْون", "كشْْف صْْاح  اسْْتوعبها وقْْد قلككت:  ْْ  يِف  ماهْْا طرف

ا القسم وهذا انتهى. اْلتقني"  "جاان  ا. كنري أيض   جد،
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ا ام اجلْْ  صْْفة يِف  اْلْْذكورة النَمنيْْة اْلطالْْ  مْْن ََيتْْارون  وقد ا، مطلبْْ   جزئيْْ،

 الْْدنيا"  و"ذم "الايْْة"  بْْا   يِف  الْْدنيا أِب  بْْن بكْْر أبو صاَّف كَم مبسوط ا فيه ويصافون 

 كنرية كتٌ   ُصافت القيا  هذا وعَل اهلل، رؤية با   يِف  واآلجر ُّ  مبسوطني، كتابني

 خوللشْْي إحصاءها. البرشية الطاقة تطيق ال بِحيث النَمنية اْلطال  تل  جزئيات  يِف 

 الرسائل. تأليف يِف  طوىَل  يد والسيوطي حجر ابن

 شتَّى أبوا   أو واحد، با   يِف  َُيم  وهو حدين ا، أربعون  ماها اآلخر والقسم

ا وهو متعددة، أسانيد أو واحد بساد ا كنري أيض   وُيرى. ُيسم  كَم جد،

 السْْتة األنواع هذه إىَل  ترج  اْلديث علم يِف  التصانيف أقسام أن  فاحلاصل:

ا. الكت  للرسائل: ويقال ْلذكورة,ا  "العجالة". يِف  ما انتهى أيض 

ا: أقسامها من فإن  اْلرص، طريق عَل هذا ولي  قلت:   أيض 

تِي األحاديث عن عبارة اصطالحهم: يِف  وهو والغرائب, األفراد  تكون  الَّ

 للدارقطاِي. "األفراد"  ككتا   آخر عاد تكون  وال شيخ، عاد

 والطهارة  اإليحَمن  من الفقه أبوا  عَل اْلرت  تا  الك وهو ،السنن ومنها:

 ماجه وابن والرتمذ ، والاسائي، داود، أِب  كسان آخرها، إىَل  والصيام والصالة

 وغريها.

 رعاية م  آخر كتا   أحاديث إلثبات  اسُتخرج ما وهو اْلحُستخرج، وماها:

 شيخه  شيخ أو اْلصاف، ذل  شيخ إىَل  ساده وياتهي إسااده، وطرق ومتونه ترتيبه

ا، وهلم  االعتَمد زيادة وفائدته: اْلساد، هذا وبني بياه اْلصاف ََيول ال بِحيث جر،

 األحاديث   َِلذه األخرى الطرق كون  جهة من اْلصاف ذل  روايات عَل والوثوق

ا  الصحيم له: ويقال عوانة"  أِب  "كمستخرج ا زاد ألنه أيض    طرق  عَل أخرى طرق 



 23 

ا, اْلتن من وقليال   وأسانيده مسلم"  "صحيم  .(1)مستقل كتا   نفسه يِف  فكأنه أيض 

ْْه انتقْْى وقْْد ْْ"ماتقى اْلشْْهور وهْْو حْْديث، ومْْائَتي ثالثْْني الْْذهبِي ما  ْب

 رشيطتْْه   عَْْل   آخْْر   كتْْا   مْْن  فْْات  مْْا  اسْْتدراك وهو اْلستدرك، وكذل  الذهبِي",

 ف"كشْْ  يِف  مْْذكورة ومجلتهْْا وغريهْْا, الايسْْابور  اهلل عبْْد أِب  اْلْْاكم كمسْْتدرك

 .(2)اهْاْلتقني"  "جاان  يِف  ُثمَّ  الظاون" 

 

لصْْحة قْْد َيرجْْون األحاديْْث م  مالحظة أن أصحا  اْلستخرجات ولو عَل الكت  اْلوسومة با   (1)

بزيْْادات ليسْْت يف الكتْْا  الْْذ  يسْْتخرجون عليْْه، فيابغْْي الاظْْر يف أسْْانيدها، قبْْل اْلكْْم َلْْا 

   الصحيم، وزيادته َتتاج إىل نظر يف ثبوهتا. بالصحة، فقد يكون يف الساد راو لي  عَل رش

 (.128-118ذكر الصحا  الستة )ص  يِف اْلطة (  2)
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 ث لالثا   املقصد

 احلديث  كتب  طبقات

 

 إىَل  لاا سبيل ال أنه "اعلم احلديث: كتب طبقات عن ُمتحدث ا خان صديق قال

ا اْلصالِم، بِخالف وسلم عليه اهلل صَل الاَّبِي خربَ  إالَّ  واألحكام الرشائ  معرفة  فإَّنَّ

 ذل . وَنحو واْلد  الصادق والاظر بالتجربة ُتدرك قد

 الروايْْات  تلقْْي إالَّ  وسْْلم عليْْه اهلل صَْْل أخبْْاره معرفْْة إىَل  لاْْا سْْبيل وال

 كانْْت أو وسلم عليه اهلل صَل لفظه من كانت سواء والعاعاة, باالتصال إليه اْلاتهية

 بِحيْْث والتْْابعني الصْْحابة مْْن مَجاعْْة عْْن اِما الروايةُ  صحت قد موقوفة أحاديث

 روايْْة ذلْْ  فمنْْل الشْْارع مْْن واإلشارةُ  الاص لوال بِمنله اجلزم عَل داُمهمقإ َيبحُعدُ 

 داللة. وسلم عليه اهلل صَل عاه

 يِف  اْلدونْْة الكتْْ  تتبْْ  إالَّ  هْْذا يوماْْا يِف  إليه سبيل ال الروايات  تل  وتلقي

 مدونة. غري عليها ُيعتمد رواية اليوم يوجد ال فإنه اْلديث، علم

 االعتاْْاء فوجْْ   (1)متباياْْة وماْْازل ُُمتلفْْة ت طبقْْا عَْْل اْلْْديث وكتْْ 

 اْلديث. كت  صفات  بِمعرفة

   طبقات  أرب  عَل والشهرة الصحة باعتبار هي فنقول:

عْْت بْْالتواتر، ثبت ما اْلديث أقسام أعَل ألن  وذل   قبولْْه عَْْل األمْْة وأمجح

 به. والعمل

 

 كت  اْلديث هو بيان مراتبها، من جهة ما تتضماه من أحاديث وآثار.فاْلراد بطبقات (  1)
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ا ُيعتْْد شْْبهة معهْْا يبقْْى ال متعْْددة طرق من استفاض ما ُثمَّ  َق او امِْْ  عَْْل تفَْْ

ح  أو األمصار، فقهاء مُجهور به العمل  اْلرمني فإن   خاصة اْلرمني علَمء فيه ََيتلف َل

 يبعْْد طبقْْة بعْْد طبقْْة العلَمء رحال وَُم  األوىَل، القرون  يِف  الراشدين الفقهاء َُمل

ا قوال   كان  أو الظاهر، اخلطأ  ماهم يسلموا أن  ا عظيم قطر يِف  به معموال   مشهور   مرويْْ،

 .والتابعني الصحابة من عظيمة مَجاعة نع

ح  اْلديث، علَمءُ  به وشِهدَ  سادهُ  َحُسنَ  أو صمَّ  ما ُثمَّ   ا قْْوال   يكْْن وَل ح  مرتوكْْ   َل

 .األمة من أحد إليه يذه 

ا كان  ما أما ا، )أو( ضعيف  ا أو موضوع  ا أو ماقطعْْ   أو متاْْه، أو سْْاده يِف  مقلوبْْ 

ا أو اْلحَجاهيل، رواية من  إىَل  سْْبيل فْْال طبقْْة  بعْْد طبقْْة السْْلف عليه أمجح  اْلِ  ُُمالف 

 به. القول

نَ  أو صْْمَّ  مْْا إيْْرادَ  نفسه عَل الكتا   مؤلُف  يشرت  أن  فالصحة:  غْْري حسُْْ

 ال حالْْه بيان  م  الضعيف إيراد فإن  حاله، بيان  َم َ  إالَّ  ضعيف وال شاذ وال مقلو  

 الكتا . يِف  يقد 

 قبْْل اْلحُحْْدثني ألسْْاة عَْْل دائرة يهاف اْلذكورة األحاديث تكون  أن  والشهرة:

هْْا اْلؤلْْف قبْْل اْلْْديث أئمْْة فيكْْون  تْْدوياها وبعْْد تْْدوياها  شْْتَّى، بطْْرق َرَووح

 وحفظْْه، الكتا   برواية اشتغلوا اْلؤلف وبعد وجَماميعهم، مسانيدهم يِف  وأوردوها

ريج إعرابْْه، وبيْْان  غريبه، ورش  مشكله، وكشف  واسْْتابا  أحادينْْه، طْْرق وَتَْْ

ى هْْذا, يوماْْا إىَل  طبقْْة بعْْد طبقْْة رواهِتا أحوال عن والفحص فقهها،  يبقْْى ال َحتَّْْ

 اهلل. شاء ما إالَّ  عاه مبحوث  غري به يتعلق ِِمَّا َشء

ا، القْْول يِف  وافقْْوه وبعْْده اْلصْْاف قبْْل اْلْْديث نقاد ويكون   وحكمْْوا امِْْ
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ا فيها, اْلصاف رأَ   وارتضوا بصحتها, وح  والنااء. باْلد  كتابه وتلقَّ

 ويعتاْْون  عليهْْا، ويعتمْْدون  عاهْْا، يسْْتابطون  يزالْْون  ال الفقه أئمة ون كوي

 وتعظيمها. اعتقادها عن ََيلون  ال العامة ويكون  اِما،

 الطبقْْة مْْن كْْان  كتْْا   يِف  كمْْال اخلصْْلتان  هاتْْان  اجتمعْْت فإذا وباجلملة:

، األوىل ا فقدتا إن  وُثمَّ  َثمَّ ح  رأس   اعتبار. له يكن َل

مَّ  االستفاضة إىَل  يصل فإنه األوىل، لطبقةا يِف  حد أعَل كان  وما  الصْْحة إىَل  ثُْْ

 إىَل  النانيْْة والطبقْْة -للعمْْل اْلفيْْد اْلْْديث علم يِف  اْلأخوذ القط  أعاِي:- القطعية

 األمر. يزال وهكذا الظاية, أو القطعية الصحة أو االستفاضة،

 حيمو"صْْ  "اْلوطْْأ", كتْْ : ثالثْْة يِف  باالسْْتقراء ماحرصْْة األوََل: فالِنبقككة

 .(1)مسلم"  و"صحيم البخار ",

 مال . موطأ  اهلل: كتا   بعد الكت  أصم :-تعاََل  اهلل رِِحه- الشافعي قال

 ومْْن مالْْ  رأ  عَْْل صْْحيم فيْْه مْْا مَجيْْ  أن  عَْْل اْلْْديث أهل اتفق وقد

 وافقه.

 مْْن بْْه السْْاد اتَّصْْل قْْد إال  ماقط وال مرسل فيه فلي  غريه رأ  عَل وأما

اأ جرم فال أخرى, طرق  الوجه. هذا من صحيحة َّنَّ

 ماقطعْْه ووصْْل أحادينْْه ََتريج يِف  كنرية موطآت  مال  زمان  يِف  ُصاِّف وقد

 

 فْْاجلوا  : ألن وابْْن حبْْان ومسْْتدرك اْلْْاكم؟ ةفْْإن قيْْل: ل ل يْْدخل فيهْْا صْْحيم ابْْن خزيمْْ   (1)

الصحيم عادهم لي  هو الصحيم اْلجتم  عليْْه. وألن َلَْْم يف وصْْف الصْْحة مْْا اختصْْا بْْه عْْن 

   غريهم من أهل اْلديث.
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ن وغْْريهم ومعمْْر، والنْْور ، عيياْْة، وابن ذؤي ، أِب  ابن كتا   منل َّ
 يِف  شْْارك ِمِْْ

 رجل. ألف من أكنر واسطة بغري مال  عن رواه وقد الشيوخ,

ي كْْان  كَْْم الْْبالد أقايص من مال  إىَل  اإلبل أكباد فيه الاا  رض   وقد  الاَّبِْْ

ه- كالشافعي الفقهاء من اْلربزون  فماهم حدينه، يِف  ذكره   وسلم عليه اهلل صَل  رِحِْْ

د ،-تعاىَل  اهلل  القاسم. وابن وه ، وابن اْلسن، بن وُُممَّ

 مهد ، بن الرِحن وعبد القطان، سعيد بن كيحَيى اْلحُحدثني َنحارير ومكنهم:

 الرزاق. وعبد

ى عرصْْه يِف  اشتهر وقد وابايه، كالرشيد واألمراء اْللوك ومنهم:  إىَل  بلْْ  َحتَّْْ

ح  ُثمَّ  اإلسالم، ديار مَجي   وعليْْه عاايْْة، بْْه وأقْْوى شهرة له أكنر وهو إالَّ  زمان  يأت  َل

 أمرهم. بعض يِف  العراق أهل َحتَّى مذاهَبهم األمصار فقهاء باِى

ح   ويرشْْحون  وشْْواهده, متابعاته ويذكرون  أحادينه، َُيرجون  العلَمء يزل وَل

 لْْي  غايْْة إىَل  رجالْْه عن ويفتشون  فقهه, عن ويبحنون  مشكله, ويضبطون  غريبه،

 غاية. بعدها

 ْلِحمْْْد,   "اآلثْْار"   بكتْْا    "اْلوطْْْأ"   كتْْا    فقْْ    الرصْْْا    اْلْْق   شْْئت   وإن 

د يوسْْف ألِب  و"األمْْاِل"  دَ  وبيْْاهَم بياْْه َتَْْ معت فهْْل اْلرشْْقني, ُبعْْح ا سَْْ  مْْن أحْْد 

 اِمَم؟! واعتاَى ََلَم تعرض والفقهاء حدثنياْلحُ 

 اْلرفْْوع اْلتصْْل من فيهَم ما ََمجي  أن  عَل اْلحُحدثون  اتفق فقد الصحيحان  أما

َم بالقط  صحيم  مصافيهَم. إىَل  متواتران  وأَّنَّ

 شْْئت وإن  اْلْْؤماني، سْْبيل غْْريَ  متبْْ ٌ  مبتْْدع، فهو أمَرمُها ُُيونُ  من كل وأنه

 اخلْْوارزمي، ومسْْاد الطحاو ، وكتا   شيبة، أِب  ابن تا  بك فقسهَم الرصا  اْلق



 28 

دَ  وبياهَم بياها ََتد وغريمها   اْلرشقني. ُبعح

ح  رشطهَْْم عَْْل هْْي أحاديْْث علْْيهَم اْلْْاكم استدرك وقد  وقْْد يْْذكراها, وَل

ح  وجه، من أصا   قد فوجدته استدركه ما تتبعت  ألنْْه وذلْْ  وجْْه, مْْن  يصْْ  وَل

ه واالتصْْال الصْْحة يِف  برشْْطهَم شْْيخنيال رجْْال عْْن مرويْْة أحاديْْث وجد  فاَتَّْْ

 فيْْه تاْْا ر قد حدين ا إالَّ  يذكران  ال الشيخني ولكن الوجه  هذا من عليهَم استدراكه

عوا مشاَيهَم، ح  قْْال: حيْْث مسْْلم أشار كَم له والتصحيم به القول عَل وأمجح  أذكْْر َل

عوا ما إالَّ  هاهاا  عليه. أمجح

 مشْْاَِيهَم, زمْْن يِف  مكانْْه اْلخفْْيِّ  عليه ْلوكىكا "اْلستدرك"  به تفرد ما وُجّل 

 كأسْْاتذهِتَم، فالشْْيخان  رجالْْه يِف  اْلحُحْْدثون  اختلْْف ما أو بعد من أمره اشتهر وإن 

 ذلْْ  وغْْري واالنقطْْاع الوصْْل يِف  األحاديْْث خصْْوص عْْن بالبحث يعتايان  كانا

 اْلال. يتضم َحتَّى

جْْة قواعْْد عَْْل األكنْْر يِف  يعتمْْد ْلاكموا  زيْْادة كقولْْه: اائعهمصْْ  مْْن ُُمَرَّ

 وغْْري والرفْْ  والوقْْف واإلرسْْال الوصْْل يِف  الاْْا  اختلف وإذا مقبولة, النقات 

ح  من عَل حجة الزيادة حف  فالذ  ذل   .ََيف  َل

ا أنه واحلق: ل مْْن اْلفْْا  يِف  اخللل يدخل ما كنري   ووصْْل اْلحوقْْوف رفْْ  ِقبَْْ

 يقْْوالن  ال فالشْْيخان  بْْه, هموتاْْوُي اْلرفوع اْلتصل يِف  رغبتهم عاد السيَم قط ,اْلا

 .(1)أعلم واهلل اْلاكم, يقوله ِِمَّا بكنري

 

لعلَمء مراجعته لبعض الكتا ، واخللل فيه ااكم رِحه اهلل مات قبل أن َيرر مجي  كتابه، فقد أثبت اْل (1)

ومج  ما وقف عليه ِما  هر له أنه يدخل   قليل، بخالف ما تركه دون َترير رِحه اهلل،  واْلاكم قمّ 

 = 
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تِي النالثة الكت  وهذه  مشكلها بضب  "اْلشارق"  يِف  عياض القاِض اعتاَى الَّ

 تصحيفها. َوَردِّ 

ح  ُكتُْْ  الثانيكة: الِنبقة  كْْان  تتلوهْْا، ولكاهْْا "،و"الصْْحيحني "اْلوطْْأ"  تبلْْ  َل

ح  اْلديث، فاون  يِف  والتبحر واْلف  العدالةو بالوثوق معروفني مصافوها  يرضوا وَل

َدهم َمنح  فتلقاها أنفسهم عَل اشرتطوا فيَم بالتساهل هذه كتبهم يِف   بالَقبول. َبعح

 الاْْا ، بْْني فْْيَم واشْْتهرت  طبقْْة, بعد طبقة والفقهاء اْلحُحدثون  اِما واعتاَى

 

= 

حيم إال مْْا يف يف اْلستدرك، لريد عَل أهل البدع دعواهم أنه لي  عاد هْْل السْْاة مْْن اْلْْديث الصْْ 

األحاديْْث : ول األلبخار  ومسلم، فاهد إىل إثبات خالف ذل ، وجعل مقصْْده كتا  الصحيم ل

دمها بزيادة ل يذكراها  ليدلل بذل  عَل بإيرادها من طرق عَل رشطهَم أو أحها، ا نفسها التي أخرج

 ل يسْْتوعبا إخْْراج ها، فمْْن بْْا  أوىل أَّنَْْما صحيحة التي أخرجلأَّنَم ل يستوعبا ألفا  األحاديث ا

، ويدل عليه أَّنَم سميا كتابيهَم بْ "اجلام  اْلساد هكل الصحيم، خاصة وأَّنَم ل يدعيا ذل  ول يقصدا

، وأحاديْْث أو أحْْدمها  ها ا ث أخرجا لرواهتَم أو أحدمها ل َيرجوأورد م  ذل  أحادياْلخترص..."، 

وهذه َيكْْم بصْْحتها و ال يقْْول إَّنْْا صحيحة عَل نف  درجة الرواة الذين أخرجا َلم أو أحدمها، 

جمْْرد كْْون الرجْْل ِمْْا أخرجْْا لْْه أو عَل رشطهَم أو أحدمها، ووق  اخللل عاد اْلْْاكم يف أنْْه اعتْْرب 

تي أخرجا اما للراو ، خاصة إذا كان متكلَم  فيه، فإَّنَم ال َيرجان ْلن تكلم أحدمها، ول يراع اَليئة ال

 وأ، ُمصوصني وصْْف مْْنال  بضْْب  حْْدينهموايته عن شيوخ فيه إال يف مواطن، واميئة انتقاء، من ر

برواية تالميذ ُمصوصني، علْْم أن حْْدينهم امْْذه اَليئْْة ل يقْْ  فيْْه خلْْل، أو أن يكْْون الْْراو  مْْن 

الذين وق  انتقاء ما صم من حدينه وأخرجاه أو أحدمها، فهذا ونحوه ل يراعه َلَم رشين الشيوخ اْلبا 

وانظر ما كتبه اْلعلمي رِحه يف ترمجة اْلاكم يف كتابه  ات عاه ول َيرره.اْلاكم رِحه اهلل، خاصة فيَم م

 .(1/455اْلعارف التاكيل بَم يف تأني  الكوثر  من أباطيل )
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ا القوم اِما وتعلق ا لغريبها، رشح   .(1)لفقهها ستاباط اوا رجاَِلا، عن وفحص 

 الرتمْْذ "   و"جْْام    داود"،  أِب  كْْْ"سان  العلوم  عامة  بااء  األحاديث  تل   وعَل 

 الاسائي". و"جُمتبى

 الصْْحا ", "ََتريْْد يِف  رزيْْن بأحادينها اعتاَى األوىَل  الطبقة م  الكت  وهذا

 ".األصول "جام  يِف  األثري وابن

 أصْْال   جعلْْه أِحْْد اإلمْْام فْْإن  الطبقْْة  هذه مُجلة من يكون  أِحد مساد وكاد

 اهلل "حجْْة يِف  هكْْذا تقبلْْوه. فْْال فيْْه لْْي  مْْا قْْال: والسْْقيم، الصْْحيم بْْه يعرف

 البالغة".

 ضْْعاف مْْن كنْْري أِحْْد"  "مسْْاد يِف  الكدهلو:: العزيكز عبكد املوََل  َنجله وقال

ح  األحاديث ا حْْديث كنْْري مْْن َُيسن فيه الذ  الضعيف لكن حاله، اإلمام يبني َل َّ
 ِمِْْ

 يِف  أسْْوهَتم اْلْْذكور "اْلسْْاد"  والفقْْه اْلْْديث علَمء جعل وقد اْلتأخرون، يصححه

 الشأن. هذا

 هْْذه يِف  ماجْْه ابْْن عد يابغي وكذا الفن، هذا يِف  عظيم ركن هو اْلقيقة: ويِف 

 

يذكر الكت  اْلوسومة بالصحة غري الصحيحني واْلوطأ، وتكون هي الطبقة النانية، كان اْلفرتض أن    (1)

ذ  والاسائي، ألَّنا أصال ليست معدودة من كت  الصحيم. بدال  من كتا  السان ألب داود والرتم

ويؤكده تقسيمهم مرات  الصحيم إىل : األوىل : ما اتفق عليه الشيخان. النانية: ما أخرجه البخار . 

النْْة: مْْا أخرجْْه مسْْلم. الرابعْْة مْْا كْْان عَْْل رشطهَْْم. اخلامسْْة: مْْا كْْان عَْْل رش  البخْْار . الن

السابعة: ما صححه أصحا  الكتْْ  اْلوسْْومة بالصْْحة. لكاْْه  السادسة: ما كان عَل رش  مسلم.

هاا انتقل من طبقات كت  اْلديث من حيث الصحة، إىل طبقاهتا من حيث الشهرة والتداول، ولعله 

 ذل  تسميتها بالصحا  الستة،  فلزم التابيه. تاب  يف 
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 انتهى. الضعف. غاية يِف  أحادينها بعض كان  وإن  الطبقة،

ح   واْلقَّ  "اْلوطأ", اسادسه وجعل "الصحا "  يِف  ماجه ابن األثري ابن يعد وَل

 : "البالغة اْلجة" يِف  قال ،معه

 يِف  ومسلم البخار  قبل- ُصاَِّفت ومصافات  وجوام  مساند النالنة: الطبقة

 والغريْْ  واْلعْْروف والضْْعيف، واْلسْْن الصْْحيم بني مَجعت -وبعدمها زماَِّنَم

ح  واْلقلو , والنابت والصوا ، واخلطأ  واْلاكر، والشاذ  ذلْْ  لَْْمءالع يِف  تشْْتهر وَل

ح  اْلطلقة, الاكارة اسم عاها زال وإن  االشتهار،  كنْْري الفقهْْاء به تفردت  ما يتداول وَل

ح  تداول,  فحص. كنري اْلحُحدثون  وسقمها صحتها عن يتفحص وَل

ح  ما وماه دٌث  وال السلف، بِمذاه  بتطبيقه فقيهٌ  وال برش  لغو  ََيدمه َل  ُمُْْ

َمء بذكر مؤرخ وال مشكله، ببيان   جاله.ر أسح

َم اْلتعمقْْني، اْلتْْأخرين أريْْد وال  أهْْل مْْن اْلتقْْدمني األئمْْة يِف  كالمْْي وإنَّْْ

 و"مصْْاف يعَْْل", أِب  ْكْْ"مساد وُُخوَِلا واختفائها استتارها عَل باقية فهي اْلديث،

 والطياليسْْ، ُِحيْْد", بْْن دعبْْ  و"مساد شيبة"، أِب  بن بكر أِب  و"مصاف الرزاق", عبد

 تلخيصْْه ال وجْْدوه مْْا مجْْ  قصْْدهم وكان  الطربايِن,و والطحاو  البيهقي وكت 

 انتهى. .العمل من وتقريبه وهَتذيبه،

هم بالعدالْْْة، موصْْْوفون  بعضْْْهم الكتْْْ  هْْْذه ورجْْْال قلكككت:  وبعضُْْْ

ح  وَِلذا اْلال  جَمهول وبعضهم مستورون،  معمْْوال   الكت  هذه أحاديث أكنر تكن َل

اع انعقد بل الفقهاء، عاد اِما  خالفها. عَل اإلمجح

ا  الكت   هذه  وبني   وماهْْا: بعْْض،  مْْن  أقْْوى  بعضْْها  وتفاضْْل،  تفْْاوت  أيض 

 الْْدارقطاِي", و"سْْان الْْدارمي", و"مسْْاد ماجْْه", ابْْن و"سْْان الشْْافعي", "مسْْاد
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 الدهلو . العزيز عبد اْلحَوىَل  قال هكذا اْلاكم"، و"مستدرك حبان", ابن و"صحيم

 األحاديث :-تعاىَل  هللا رِِحه- الدهلو  اْلق عبد الشيخ قاله ما تأويل اوهذ

ح  الصحيحة ح  ومسلم، البخار  صحيم يِف  تاحرص َل  بْْل كلهْْا  الصْْحا  يستوعبا وَل

تِي والصحا  الصحا , يِف  ماحرصان  مُها ا رشطهَم عَل عادمها الَّ ح  أيض   يِف  يورداهْْا َل

 غريمها. عاد عَم فضال   كتابيهَم

ا تركْْت ولقْْد ،صْْم مْْا إالَّ  هْْذا كتاِب  يِف  أوردت  ما البخار:: الق  مْْن كنْْري 

 الصحا .

 وال صْْحيم، األحاديْْث مْْن الكتْْا   هْْذا يِف  أوردت  الْْذ  مسككلم: وقككال

 ََتصْْيص وجْْه واإلتيْْان  الْْرتك هْْذا يِف  يكْْون  أن  البدَّ  ضعيف، تركت ما إن  أقول:

 ُأخر. مقاصد جهة من أو الصحة، جهة من إما والرتك اإليراد

ي: "اْلسْْتدرك"  َسَمه اكتاب   صاف الايسابور  اهلل عبد أبو واْلاكم  مْْا أن  يعاِْْ

 واسْْتدرك وتْْالََف  الكتْْا ، هْْذا يِف  أورده الصْْحا  مْْن ومسْْلم البخْْار  تركْْه

 رشطهَم. غري عَل وبعضها أحدمها، رش  عَل وبعضها الشيخني رش  عَل بعضها

ح  ومسْْلَم   البخْْار  إن  وقككال:  مْْا غْْري صْْحيحة أحاديْْث لْْي  هبأنْْ  ََيكَْْم َل

 ني.الكتاب هذين يِف  خرجاه

 عَل بالطعن ألساتهم أطالوا اْلبتدعة من فرقة هذا عرصنا يِف  حدث  قد وقال:

ح  األحاديث من عادكم صم ما جَمموع بأن  الدين، أئمة  آالف. عرشة زهاء يبل  َل

 ومْْن حْْديث، ألْْف مائْْة الصْْحا  من حفظت قال: أنه البخار: عن ونقل 

 رشطْْه، عَْْل الصْْحيم يْْدير أنْْه -أعلْْم واهلل- والظاهر ألف، مائَتي الصحا  غري

 وسْْبعون  وُخْْ  ومائتْْان  آالف سْْبعة تكْْرار مْْ  الكتْْا   هْْذا يِف  أورد مْْا ومبلْْ 
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 آالف. أربعة التكرار حذف وبعد حدين ا،

ا األئمة من اآلخرون  صاف ولقد  الْْذ  خزيحمْْة"  ابْْن "صْْحيم منل صحاح 

 حبان. ابن شيخ وهو "،األئمة إمام" له: يقال

ا األرض وجه عَل رأيت "ما مدحه: يِف  حبان ابن وقال  صااعة يِف  أحسن أحد 

  عيايه". نص  كلها واألحاديث السان كأن  ماه الصحيحة لللفا  وأحف  السان

ام. إمام, فاضل, ثبت, ثقة, خزيمة ابن تلميذ حبان"  ابن "صحيم ومنل:  فهَّ

 والْْوع ، واْلْْديث واللغْْة العلْْم وعيْْةأ مْْن حبان  ابن "كان  احلاكم: وقال

  الرجال. عقالء من وكان 

 يِف  تطْْرق وقْْد ْبْْ"اْلستدرك", اْلسْْمى النقْْة اْلْْاف  اْلاكم"  "صحيم ومنل:

 مْْن وأقْْوى أمكن حبان  وابن خزيحمة ابن وقالوا: عليه وأخذوا التساهل، هذا كتابه

 الْْدين ضْْياء حْْاف لل اْلختارة ومنل واْلتون، األسانيد يِف  وألطف وأحسن اْلاكم,

ا وهو اْلقديس, ج أيض  ا خرَّ  مْْن أحسْْن كتابه وقالوا: الصحيحني، يِف  ليست صحاح 

  اْلستدرك.

  اجلارود. البن و"اْلاتقى"  السكن، وابن عوانة أِب  صحيم ومنل:

 تعصْْب ا عليهْْا انتقْْدوا مَجاعْْة ولكْْن بالصْْحا  ُُمتصْْة كلهْْا الكتْْ  وهْْذه

 نتهى.ا عليم، علم ذ  كل وفوق وإنصاف ا،

   فليعلم. اْلتقني"  ن "جاا يِف  وغريها الكت  هذه تراجم أوردت  وقد

 كتْْ  قصْْد مصْْافوها بعْْد قْْرون  الرابعة: والطبقة البالغة": "اْلجة يِف  قال

ح  ما مَج  متطاولة  اْلختفيْْة، واْلسْْانيد اْلحجْْام  يِف  كانْْت األوليني الطبقتني يِف  يوجد َل

ح  من ألساة عَل وكانت بأمرها فاوهوا  الوعْْا  مْْن ككنْْري اْلحُحْْدثون  حدينه يكت  َل
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 مْْن أو والتْْابعني، الصْْحابة آثار من كانت أو والضعفاء، األهواء وأهل ني،اْلتشدق

 صَل الاَّبِي بِحديث الرواة خلطها والوعا  اْلكَمء كالم من أو إرسائيل, باِي أخبار

ا وسلم عليه اهلل ا، أو سهو   الصْْحيم، ديثواْلْْ  القْْرآن  ُُمتمالت  من كانت أو عمد 

 أحاديْْث اْلعْْايِن  فجعلْْوا الروايْْة غْْوامض فون يعر ال صاِْلون  قوم باْلعاَى فرواها

 أحاديْْث جعلوهْْا والسْْاة الكتْْا   إشْْارات  مْْن مفهومْْة معايِن  كانت أو مرفوعة،

ا، برأسها مستبدة ا حدين ا جعلوها ُُمتلفة أحاديث يِف  شَتى مُجَال   كانت أو عمد   واحْْد 

 واحد. باسق

 عْْد ، بْْنا و"كامْْل"  حبْْان، البْْن "الضْْعفاء"  كتا   األحاديث ذهه ومظاة

 والْْديلمي, الاجْْار, وابْْن عسْْاكر, وابْْن واجلورقْْاين, نعْْيم وأِب  اخلطي , وكت 

ا كْْان  مْْا الطبقْْة هْْذه وأصلم الطبقة، هذه من يكون  اخلوارزمي مساد وكاد  ضْْعيف 

ا كان  ما وأسوأها ُُمتمال    كتْْا   مادة الطبقة هذهو الاكارة. شديدَ  مقلوب ا أو موضوع 

 نتهى.ا اجلوز ، البن "اْلوضوعات" 

ي الطبقْْة هْْذه وأحاديْْث الككدهلو:: العزيككز عبككد املككوََل  قككال تِْْ ح  الَّ  يِف  يعلْْم َل

مها األوىَل  القرون   عْْن ََتلْْو ال فهْْي لروايتهْْا اْلتْْأخرون  وتصْْدى رسمها, وال اسح

 أمرين:

ح  عاها، تفحصوا السلف أن  إما -  بروايتها. يشتغلوا َحتَّى أصال   ََلا ََيدوا وَل

ا فيها صادفوا ولكن أصال   ََلا وجدوا أو -  روايتهْْا لْْرتك موجبة علة أو قدح 

   فرتكوها. 

ا يتمس  َحتَّى  عليها  لالعتَمد  صاِْلة  األحاديث  هذه  ليست  حال  كل  وعَل   امِْْ

 هذا: أمنال يِف  الشيوخ بعض قال ما ولاعم عمل، أو عقيدة إثبات  يِف 
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 أعظم  فاملصيبة تدر: كنت إنو  مصيبة فتل: :تدر ال كنت فإن

ا األحاديث من القسمُ  هذا أضلَّ  وقد ج عْْن اْلحُحْْدثني مْْن كنري   الصْْوا   َّنَْْ

ا ومَتسكوا بتواترها وحكموا الكت ، هذه يِف  اْلوجودة طرقها بكنرة اغرتوا حيث  امِْْ

الف   مْْذاه    وأحْْدثوا   واليقْْني،   القطْْ    مقْْام   يِف   عَْْل   األوليْْني   الطبقتْْني   أحاديْْث   َتُْْ

 ثقتها.

 كتْْا   وماهْْا ذكْْر، مْْا ماهْْا كثكرية: القسكم هذا أحاديث يِف  املصنفة والكتب

 شْْاهني، ابن   وتصانيف   مردويه،   ابن   وتصانيف   اْلاكم،  وتصانيف  للعقييل،  "الضعفاء" 

   الشيخ. أِب  وتصانيف تصانيفه، سائر بل الديلمي  و"فردو "  جرير، ابن وتفسري

 بْْا  اْلااقْْ  واْلنالْْ , والتفسْْري، وغال  اُْلساهلة ووض  األحاديْْث يِف 

الاُّزول، وبا  التأريخ وذكر أحوال باِي إرسائيل، وقصْْص األنبيْْاء وبيان أسبا  

 السْْابقني، وذكْْر البلْْدان واألطعمْْة واألرشبْْة واْليوانْْات, ويِف الطْْ  والرقْْى

ا. وقعْْت هْْذه اْلادثْْة )يعاْْي وضْْ  والعزائم والْْدعوات، وثْْوا   الاوافْْل أيضْْ 

طعونْْة، وبْْرهن وقد جعلها ابن اجلوز  يِف "موضْْوعاته" جَمروحْْة م  .األحاديث(

 عَل وضعها وكذاِما.

 كإسْْالم الاادرة اْلسائل ُثمَّ  الغائلة، تل  لدف  يكفي الرشيعة"  "تاحزيه وكتا  

ا عبْْا ، ابْْن عْْن الْْرجلني عَل اْلسم وروايات  ،^ الاَّبِي أِب   الاْْوادر مْْن وأمناَلِْْ

ج أكنرها  يالسْْيوط الدين جالل الشيخ بضاعة غال  إن  َحتَّى  ،الكت هذه من َترَّ

ْْه   ورأ   ْْائل   تصْْايف   يِف   مال ْْا   الرس ْْي   ونوادره ْْ    ه ْْار   الكت ْْا،   اْلش ْْتغال   إليه  فاالش

 ََتته. طائل ال ماها األحكام واستابا  بأحادينها

 للْْذهبِي، الضْْعفاء"  ْبْْ"ميزان  فعليْْه ََتقيقهْْا يِف  رغبْْة له كانت من ذل  وم 
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دُُم  للشْْيخ البحار"  و"جَمم  العسقاليِن, حجر ابن ف للحا اْليزان"  و"لسان   طْْاهر مَّْْ

 انتهى. اْلواد. مَجي  عن عباراهِتا وتوجيه غريبها لرش  يغاِي الكجراِِت 

 ألسْْاة عَْْل اشْْتهر مْْا ماهْْا خامسْْة: طبقْْة وهاهاْْا البالغْْة": "اْلجْْة يِف  قال

 األرب . ت الطبقا هذه يِف  أصل له ولي  وَنحوهم واْلؤرخني والصوفية الفقهاء

 ُيمكْْن ال قْْو  بإسْْااد فْْأَتى بلسْْانه، العْْالِ  دياْْه، يِف  اْلْْاجن دسْْه مْْا وماها

 لكْْن عظيمْْة, مصيبة اإلسالم يِف  فأثار ج عاه صدوره يبعد ال بلي ٌ  كالمٌ  فيه، اجلر 

 فتهتْْ  والشْْواهد اْلتابعْْات  عَْْل ذلْْ  منْْل يْْوردون  اْلْْديث أهْْل مْْن اجلهابْْذة

   العوار. ويظهر األستار

 مْْرتعهم ِحاهْْا وحْْوم اْلحُحْْدثني اعْْتَمد فعلْْيهَم والثانيككة: األوَل ِنبقككةال أمككا

 ومرسحهم.

 الْْذين اجلهابذة الاحارير إالَّ  به والقول عليه للعمل يبارشها فال الثالثة: وأما

َمء ََيفظون   األحاديث. وعلل الرجال أسح

  ا.قدر   َشء لكل اهلل جعل وقد والشواهد، اْلتابعات  ماها يؤخذ ُربََّم نعم

 اْلتْْأخرين، من تعمق نوع ماها واالستابا  بِجمعها فاالشتغال الرابعة: وأما

 بْْأدنى يتمكاْْون  وغْْريهم واْلعتزلة الرافضة من اْلبتدعني فطوائف اْلق شئت وإن 

ا فاالنتصْْار مْْذاهبهم, شْْواهد ماهْْا يلخصْْوا أن  عاايْْة  معْْارك يِف  صْْحيم غْْري امِْْ

 انتهى. أعلم، واهلل باْلديث، العلَمء

ا الكدهلو:: العزيز عبد املوََل  قال  كتْْ  وترتيْْ  بقْْات الط حْْال اتضْْم وْلَْْ

 مْْن فالبْْدَّ  و"الصْْحيحان"  "اْلوطْْأ"  البْْا   هذا يِف  العليا الطبقة أن  وتقرر اْلديث،
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ا السْْتة الصْْحا  من وبالبقية أوال ، النالثة هذه بتحقيق اهتَمم مزيد ثانيْْ 
 والظْْن ،(1)

 بقيْْة ََتقيْْق يِف  ثلنْْني باحْْو األمْْر عْْن يفْْر  وأختيْْه اْلوطْْأ  ََتقيْْق بعْْد أن  الغالْْ 

 .(2)"اهـاليسري القدر إالَّ  يبقى وال مني بال الستة األصول

 

 

ل  أصال ، بل أوردوا فيهْْا عَل السان األربعة تساهل، فإَّنم ل يشرتطوا ذ يف إطالق وصف الصحة ( 1)

الصحيم و ما يقاربه، واْلسن وما يقاربه، والضعيف. نعم إن أريد بتسميتها بالصْْحا  السْْتة، أَّنْْا 

لَمء، وصحت األسانيد إىل مصافيها واشتهرت، بَم ل يرشْْكها يف أشهر كت  اْلديث التي تداوَلا الع

هْْذا يف رسْْالتي ضْْمن هْْذا اْلجمْْوع، وانظر ما كتبته عن  جمموعه غريها من الكت ، فهذا صحيم.

 اْلوسومة بْ )الكت  الستة مصطلحا ومزايا(.

 (.135-132 /1(، وقارن بْ"حجة اهلل البالغة" )222-206ذكر الصحا  الستة )ص  يِف اْلطة (  2)
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 اخلامتة

عَل طال  اْلديث أن يتمم البحث والدراسْْة يف هْْذا اْلوضْْوع، فإنْْه مْْن 

اْلهَمت التي َيتاجها، و ال يستغاي عاتها، خاصة عاد ِمارسته للتخريج، أو كالمه 

مقصْْد وغْْرض، ْلديث، ألن إخراج اإلمام للحديث يف مصافه له فيْْه عَل علل ا

 يدل عليه ماهجه يف تصايفه ومقصده فيه.

وعاد البحث عن اْلديث، ومعرفة من أخرجه، ال تستغاي عْْن معرفْْة مْْا 

 تضماته هذه الرسالة.

ْْه اخلْْري والصْْال ، وأن  ْْا في ْْدك إىل م أسْْأل اهلل أن يوفقْْ ، وأن يأخْْذ بي

 لم.ين مهديني، وصل اللهم عَل ُممد وعَل آله وصحبه وسَيعلاي وإياك هاد


