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ِ
َل الثَّنَااء ُد ، َأهح  َبعح

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

ْحاُد  َع ََ الح ِد ، َأَحقُّ َما َقاا اِ  َعا والسلام والصلاة .َواْلحَجح ِِ َوا ْح اٍد َوَأ ََل ُُمَمَّ

تِ ِ  يَّ  ر.األخيا وصحبهألطهار، اآَ بيت  ، َوُذرِّ

 : بعد أما

 وطْقات اْلديث، أهل عند التصنيف مناهج معرفة يف صغرية، مذكرة فهذه

 معرفتهاا، إىل ْلاِتا  اْلاديث، لطالا  وقربتها العلم، أهل كالم من نقلتها كتْهم،

 دركها. عن استغنائ  وعدم

 وخامتة. ومقصدين مقدمة عَل كرسهتا وقد

 اْلديث. كت  أنواع يف : األوَ اْلقصد

 اْلديث. كت  طْقات يف : الثاين اْلقصد

 والتخريج. ديثاْل كت  ترتي  يف : الثالث اْلقصد

 وأغراضهم. التصنيف يف اْلحدثني مناهج معرفة أمهية يف واْلقدمة

 ما  وأغراضاها، ومناهجهاا اْلديثياة الكت  أنواع معرفة تداخل يف واخلامتة

 .العلل وعلم ،األسانيد ودراسة التخريج

 نْيا  سانة إىل وداعيا   ، الكريم لوِه   خالصا   عميل مجي  يتقْل أن أسأَ واهلل

 التسليم. أتمو الصالة أْكى علي 
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 وأغراضهم. التصنيف يف املحدثني مناهج معرفة أمهية : املقدمة

  

 اْلديث، يِف  مصنفاهِتم يِف  أغراضهم واختالف اْلديث، علَمء مناهج معرفة

تِي اْلهمة األمور من  مقاصادهم فهام يِف  تساعد كَم اْلديث، عن الْحث عند تساعد الَّ

 اْلديث. مرتْة بيان وبالتاِل  كتْهم، يِف  إيراده من

طاة كتاا  ذلك:: يِف  املساعدة الكتب أهم ومن  الساتة" الصاحا  ذكار يِف  "اْلح

 كتا  مشاهور لْياان اْلساتطرفة "الرساالة وكتا : ،(1)القنوِي خان حسن لصديق

فة" السنة  .(2)الكتايِن  ِعفر بن ْلِحمد اْلرشَّ

مااة يِف  -اهلل رِِحاا - األثااري والباان  أحاديااث يِف  األصااوَ "ِااام  كتاباا : مقدِّ

 تصاانيف يِف  ومقاصاادهم النااا  أغااراض اخااتالف بيااان يِف  ناااف  فصاال الرسااوَ"

 كتا  طْقاات يِف  ماات  فصال -اهلل رِِحا - الادهلو  اهلل وِل  لشااه وكذا(3)اْلديث

 .(4)اْلديث

 ْياادات ما  نقلهاَم قاد الستة"(5)الصحا  ذكر يِف  "اْلطة صاح  رأيت وقد

                                      

ن،  -مطْاااوع، منهاااا طْعاااة بتحقياااق: عااايل حسااان اْللِْاااي، دار ا يااال(  1) ر، عاااَمَّ باااريوت، دار عاااَمَّ

 ها 1408الطْعة األوىَل 

اادمطْااوع، منهااا طْعااة بتحقيااق:    (2) ااداْلنترصاا باان  ُُممَّ ااداْلنترصاا باان  ُُممَّ اادالزمزمااي باان  ُُممَّ ن باا ُُممَّ

 ها1406بريوت، الطْعة الرابعة -ِعفر الكتايِن، دار الْشائر اإلسالمية 

 (.1/43ِام  األصوَ )(  3)

 (.135-132حجة اهلل الْالغة )ص (  4)

مشااتملة عااَل  -مااا عاادا الْخااار  ومساالم-بيااان أن الكتاا  السااتة  -تعاااىَل إن شاااء اهلل -ساايأِ  ( 5)

= 
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ا، يسااري ترصاف ماا  هنااا امال  كا ذلاا  نقاال اْلفياد ماان أن فرأياات وتاتَمت،  واهلل ِااد،

 اْلستعان.

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

ا علاَم   كاان منحزلتا  وعلاو رشف  عَل العلم هذا أن "اعلم  اللفا  مشاكل عزياز 

 األغراض: ُُمتلفي تصانيفهم يِف  النا  كان ولذل  واْلعنَى،

ا اْلديث تدوين عَل مهت  قرص من فمنهم: -  ويساتنْ  لفظا ، لايحف  مطلق 

ِّْي، موسى بن اهلل عْد فعل  كَم اْلكم، من   أوال ، وغريمهاا الطياليس، داود وأبو الض

م بعده وَمنح  حنْل بن أِحد وثاني ا  فياذكرون رواهِتا، مسانيد من األحاديث أثْتوا فإَّنَّ

 الصاحابة بعاده ياذكرون ُثامَّ  ،عنا  رووه ماا كل في  ويثْتون الصديق، بكر أِب  مسند

ا  النسق. هذا عَل واحد بعد واحد 

 حنْاال باان أِحااد كاإلمااام اْلساااند عااَل رتاا  ماان فماانهم القسككِنالِ:: قككال

 واْلسان خيثماة، وأِب  مني ، بن وأِحد شيْة، أِب  بن بكر وأِب  راَهوي ، ابن وإسحاق

 انتهى. وغريهم، الْزار، بكر وأِب  سفيان، بن

تِي األماكن يِف  األحاديث ثْتي من ومنهم: -  فيضاعون عليهاا  دليال هاي الَّ

ا حديث لكل  وإن الصاالة، باا  يِف  ذكاروه الصاالة معنَاى يِف  كان فإن ب ، ََيتص باب 

                                      

= 

ساااميتها "بالصاااحا " غاااري مطابقاااة للواقااا ، وقاااد ََيعااال ت ِِمَّاااامُجلاااة مااان األحادياااث الضاااعيفة، 

الكتاا  السااتة ماان اْلااديث صااحي ،  يِف شاااعت هااذه التساامية بااني العامااة، فأومهاات أن كاال مااا 

أطلااق ذلاا  يف عنااوان الكتااا  ماان   -تعاااىَل  رِِحاا  اهلل-ولاايا األماار كااذل ، فتنْاا ، والقنااوِي 

  با  التغلي  فال تغرت، واهلل اْلوفق.
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 مان فيا  ماا لقلاة أنا  إالَّ  "اْلوطاأ" يِف  مالا  فعال كَم فيها، ذكروه الزكاة معنَى يِف  كان

 الْخاار  ْمان إىَل  األمار انتهاى فلاَم بعاده، نح مَ  ب  اقتدى ُثمَّ  أبواُب ، قلَّت األحاديث

 مان ِهاَم واقتادى أباواُهَم( )كثارت كتاابيهَم  يِف  اْلوَدَعةُ  األحاديث وكثرت ومسلم

 بعدمها. ِاء

 لوجهني: األول من مِنلًبا أسهل النوع وهذا

ح  وإن ألِلا ، اْلاديث يطلا  الاذ  اْلعنَى يعرف قد اإلنسان أن األول: -  َل

 حاديث ا أراد فاإذا راوي ، معرفة إىَل  ََيتاج ال ُربََّم بل هو، َمنح  مسند يِف  وال راوي  يعرف

ح  وإن "الصالة" كتا  من طلْ  بالصالة، يتعلق  . بكر أبو راوي  أن يعرف َل

 أن فيا  النااررُ  علام "الصاالة" كتاا  يِف  ورد إذا اْلديث أن الثاِ:: والوجه -

 فيا  يتفكار أن ََيتااج فاال الصاالة، مأحكاا مان اْلكام ذلا  دليل هو اْلديث ذل 

 األوَ. بِخالف من ، اْلكم ليستنْ 

ااا تتضاامن أحاديااث اسااتخرج َماان ومككنهم: -  مشااكلة   ومعااايِن  لغويااة ألفار 

ا ََلا فوض  ح  ومعنااه، وإعرابا  غريْا ، ورش  اْلاديث، ماتن ذكار عَل قرصه كتاب   وَل

اد وأبو م،سال بن القاسم عْيد أبو فعل كَم األحكام، لذكر يتعرض  بان اهلل عْاد ُُممَّ

 وغريمها. قتيْة ابن مسلم

 الارواة واخاتالف طرق ، متن كل يِف  ََيم  بأن العلل عَل رت  َمنح  ومنهم: -

ا، يكون ما وقف أو متصال ، يكون ما إرساَ يتض  بِحيث في    ذل . غري أو مرفوع 

ْ ااا تتضاامن أحاديااث اسااتخراج إىَل  قصااد ماان ومككنهم: - ْ ااا  ترغي  وترهي

ا تتضمن وأحاديث ََّنا ِامعة غري رشعية أحكام   كاَم وحادها  متوََّناا وأخارج فادوَّ

د أبو فعل   وغري "اْلشكاة" يِف  واللؤلؤ  "اْلصابي " يِف  الْغو  مسعود بن اْلسني ُُممَّ
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َم هؤالء،  فق . اْلتن عَل واقترصا اإلسناد حذفا فإَّنَّ

 أِب  مثال الفقهااء  آراءو األحكام ذكر االختيار هذا إىَل  أضاف من ومنهم: -

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

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

ََّنا الغريْة اد بان أِحاد عْيد أبو فعل كَم ورشحها ورتْها ودوَّ َارو  ُُممَّ  الْاشاايِن، اَلح

 ء.العلَم من وغريه

 وفنونا  أنواعا  يِف  وانترشات التصانيف، الشأن هذا يِف  كثرت فقد وباجلملة:

 السانة منااهج واساتنارت واْلغاار ، اْلشاارق يِف  الرواياة دائارة واتسعت التآليف،

ح  فيا  الساابقون هام األعالم أولئ  كان َْلا ولكن طال ، لكل  عاَل صانيعهم ياأت َل

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

 عان والتفتاي  أحاواَِلم، واعتْاار وتازكيتهم، رِالا  وحف  طرق ، يِف  والنظر عن ،

 االحتيااا  بعااد هااذا وتركااوا، وأخااذوا وعاادلوا وِرحااوا قاادحوا َحتَّااى أمااورهم،

ح  األوََف، وغرضاهم األكرب، مقصدهم هذا فكان والتدبر، والضْ   الزماان يتسا  وَل

 أن أياامهم يِف  رأوا وال األعظام، واْلهام األعام الغارض هاذا مان ألكثر والعمر ََلم

تِي الفن هذا لواْم من بغريه يشتغلوا  فاإن ذلا ، ََلام ََياوْ وال بال كاالتواب ، هي الَّ

 الصفات. ترتي  ُثمَّ  الذات، إثْات أوال   الواِ 

 هاو ماا لاواففع وضاع ، وََتساني ترتيْا  ُثامَّ  اْلاديث، عاني هاو إنََّم واألصل

                                      

ااادم السااانن" ََتااات عناااوان "أعاااالم اْلاااديث" بِتحقياااق: د. ُطْااا  كتاااا  "أعاااال(  1) بااان ساااعد آَ  ُُممَّ

 ِامعة أم القرى.-سعود، ضمن مطْوعات مركز الْحث العلمي 
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 ََلاام، التااابعون فعلاا  ْلِااا والااتخيل الفاارا  قْاال اْلنايااا واخرتمااتهم اْلتعااني، الغاارض

 بعدهم. من لراحة فتعْوا ِهم، واْلقتدون

 تلا  ويشايعوا الفضايلة، تلا  ُيظهاروا أن فاأحْوا الصاالِ  اخللاف ِاء ُثمَّ 

تِااي العلااوم،  أو هَتااذي ، زيااادةب أو ترتياا ، بإبااداع إمااا مَجعهااا يِف  أعَمرهاام أفنااوا الَّ

 غري . رش  أو حكم، استنْا  أو تقري ، أو اختصار،

 واالختصاار الترصاف بنوع األولني كت  بني مَج  من اْلتأخرين هؤالء فمن

اد بان أِحاد بكار أِب  مثال ومسالم الْخاار  كتااَب  باني مَجا  كمن  وأِب  الرماايِن، ُُممَّ

د بن إبراهيم مسعود اد اهلل عْاد وأِب  الدمشاقي، عْياد بن ُُممَّ م اْلمياد   ُُممَّ  فاإَّنَّ

 سْق. كَم األبوا  دون اْلسانيد عَل رتْوا

 الْخاار  كتا  باني فجما  العْادر ، معاوياة بن رْين اْلسن أبو وتالهم

 عاَل ورتا  والنسائي، داود أِب  وسنن الرتمذ ، و"ِام " ْلِال  و"اْلوطأ" ومسلم،

 الرش . من ةعاري اْلديث متون أودعوا هؤالء أن إال األبوا 

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

 األحكام، وأثْتوا الفقهاء واستدَ العلَمء أخذ وبأحاديثها وأشهرها، اْلديث كت 

 اْلنتهى. وإليهم حفظ ا، وأكثرهم اْلديث علَمء أشهر ومصنفوها

اد بن مْارك السعادات أبو اإلمام وتاله  باني فجما  ا ازر ، األثاري نبا ُُممَّ

 ورش  مطلْا  وتساهيل أبوابا ، وترتيا  بتهذيْا  الساتة األصاوَ وباني رْين كتاَب 

 في . مج  ما أمجح  فكان األصوَ"  "ِام  يِف  غريْ 

 واْلسااند الساتة الكتا  باني فجما  السايوطي الادين ِاالَ اْلاف  ِاء ُثمَّ 

 ِهاة مان األصوَ" "ِام  من ثريبك أعظم فكان ا وام "  "مج  يِف  وغريها العرشة
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ح  أن  إال اْلتون  وكاان اْلوضاوعة، بال الضاعيفة األحادياث مَج  من في  صن  بَِم يْاَ َل

م اْلتأخرون هؤالء في  بدأ ما أوَ  اْلديث روى من بذكر اكتفاء   األسانيد حذفوا أَّنَّ

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

ج  إىَل   وتصاحيح ، اْلاديث إثْاات أوال   كاان األساانيد ذكر ِِمَّن الغرض ألن اْلحُخرِّ

 فرغاوا ماا ذكار إىَل  ِهام حاِة فال اْلؤنة تل  ُكُفوا وقد األولني، وريفة كانت وهذه

 .(1) "."اهـالظنون "كشف يِف  كذا من  

                                      

-1/44(، وقااااارن بااااا"ِام  األصااااوَ" )117-112ذكاااار الصااااحا  السااااتة )ص  يِف اْلطااااة (  1)

45.) 
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 األول املقصد

 أنواع كتب احلديث

 

 اْلحُحاد  العزياز عْاد اْلحَاوىَل  "ذكار اهلل: رِحا  (ها1307)ت خان صديق قاَ

 متنوعاة، طارق ََلا اْلديث كت  "إن بالعربية: نص  ما النافعة" "العجالة يِف  الدهلو 

  كا وام 

 أ : اْلديث، أقسام مَجي  في  يوِد ما املمُحدثني: اصِنالح يِف  واجلامع

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

 بالتفسري اْلتعلقة واألحاديث والقعود، والقيام السفر وأحاديث والرش ،

 علَمء صنف وقد واْلثال ، اْلناق  وأحاديث الفتن وأحاديث والسري، والتاريخ

 مفردة. تصانيف الثَمنية الفنون هذه من فن   كل يِف  اْلديث

 ألِب  "التوحياد" كتاا  وفيا  التوحياد"، "علام تسمى: منها العقائد فأحاديث

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

 الفقا  ترتيا  عاَل الوصاايا كتا  إىَل  الطهارة كتا  من األحكام وأحاديث

 :خاان( )صاديق قلات – َُترصا أن مان أكثار فيهاا اْلصانفة والكت  "سنن ا"، تسمى:

 .-انتهى اْلحُحدثني" بستان ذيل اْلتقني با"ِنان اْلسمى كتاِب  يِف  منها قسط ا وذكرت

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

 أخرى. ومَجاعة اْلْارك بن اهلل وعْد أِحد

 مْساو  كتاا  فيا  وللْخاار  األد "، "علام ََلاا: يقااَ اآلدا  وأحاديث

 اْلفرد". با"األد  موسوم
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 مردويا ، ابان كتفساري التفساري"، "علام مى:تسا بالتفسري اْلتعلقة واألحاديث

اا ِريار، ابن وتفسري الديلمي، وتفسري  وكتاا  اْلاديث، تفاساري مشااهري مان فإَّنَّ

 كلها. ََيمعها اْلنثور" "الدر

 قسامن: فهي والسري التواريخ أحاديث وأما

 والشاااياطني وا ااان واْليواناااات، واألرض، الساااَمء بِخلاااق يتعلاااق قسااام

 اخللق". "بدء ويسمى: السابقني، واألمم اْلاضني، ءواألنْيا واْلالئكة،

ِااي بوِااود يتعلااق وقساام  وآلاا  الكاارام وأصااحاب  وساالم علياا  اهلل صااَل النَّْ

 ابان وسارية إساحاق، ابن كسرية "سرية"  ويسمى: وفات ، إىَل  والدت  بدء من العظام

 عمر. مال وسرية هشام،

ا الْا  هذا يِف  اْلصنفة والكت  ا، كثرية أيض   يِف  ماذكورة ومُجلتهاا قلات: ِاد،

 انتهى. الظنون" "كشف

 إن لكن السري، أحسن اْلحُحد  الدين مَجاَ للسيد األحْا " "روضة وكتا 

 للشايخ النْاوة" و"مادارج والتحرياف، اإلْلااق مان خالية من  صحيحة نسخة تيرست

 السري. مْسوطات من اللدنية واْلواه  الشامية، والسرية الدهلو ، اْلق عْد

 ِحااد، بان لنعايم الفاتن" "كتاا  وفيا  الفاتن"، "علم تسمى: الفتن اديثوأح

ا عريض طويل وهو  لآلخرين. أخرى ومصنفات ويابا رط  كل في  أورد ِد،

اا وفيهاا اْلناقا "، "علام تسامى: واْلثالا  اْلناقا  وأحاديث  تصاانيف أيض 

 ناقا م سايَم بعاض، عان بعضاهم مناق  اْلحُحدثني بعض أفرد وقد متنوعة، عديدة

 ومناقا  األنصاار، ومناقا  قاري ، كمناقا  با  تعلاق لغارض واألصحا  اآلَ

 الطاارب ، للمحاا  العرشااة" مناقاا  يِف  النرضااة بااا"الرياض اْلسااَمة اْلْرشااة العرشااة
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َْااى و"ذخااائر  الْياات"، أهاال مناقاا  يِف  الُكمياات و"َحَلْااة القربااى"، مناقاا  يِف  العق

 األْواج". مناق  يِف  و"الديْاج

 يِف  الصااوا  كااا"القوَ الراشاادين اخللفاااء مناقاا  يِف  ريةكثاا كتاا  وصاانفت

 طويلاة رساالة وللنساائي عايل"، مناقا  يِف  ا يل و"القوَ اخلطا "، بن عمر مناق 

م- مناقْ  يِف  الذيل  نواصا  أيد  من دمشق يِف  الشهادة ناَ وعليها ،-وِه  اهلل كرَّ

 . مع  وعداوهِتم تعصْهم لفر  الشام

 كا اام  اْلاذكورة الفناون هاذه مان فان كال ُأنحماوذج فيا  يوِاد ما فا ام 

 .للرتمذ  وا ام  للْخار ، الصحي 

 ما في  ليَا  لكنح  الفنون تل  أحاديث في  كانت وإن فإن  مسلم صحي  وأما

 ألختي . يقاَ كَم "ا ام " ل : يقاَ ال وَِلذا والقراءة، التفسري بفن يتعلق

 ا ايم، حرف يِف  الظنون" ف"كش صاح  أورده ولكن :خان( )صديق قلت

 صاااح  اْلحَجااد قاااَ اْلااديث، أهاال ماان غااريه يِف  غااريه وكااذا با ااام ، عناا  وعاارب

 إلخ. ... مسلم ِام  اهلل بِحمد قرأت )ع(: مسلم لصحي  ختم  عند "القامو "

 اصاطالحهم: يِف  واْلساند اْلسااند، احلكديث: يِف  املصكناا  من الثاِ:  القسم -

 يوافاق أو اَلجااء، حاروف يوافاق بِحياث ش الصاحابة  ترتيا عَل األحاديث ذكر

 التهجااي حااروف عااَل مُجاا  فااإن النساا ، رشافااة يوافااق أو اإلسااالمية، السااوابق

 ْياد، بان أساامة أحادياث وكاذا ُتقدم،  الصديق بكر أِب  عن اْلروية فاألحاديث

 األُخر. الصحابة أحاديث عَل وَنحومها مال ، بن وأنا

م إلسااالميةا السااوابق عااَل مُجاا  وإن  وُتااذكر با نااة، اْلْرشااة العرشااة فُتقاادَّ

 ُثامَّ  اْلديْياة، وأهال بادر أهل أحاديث ُثمَّ  الرتتي ، عَل الراشدين اخللفاء أحاديث
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م الصاحابيات، النساوة أحادياث ُثامَّ  الفات ، مسلمة  عاَل اْلطهارات األْواج وُتَقادَّ

ح  كلهن،  سايدة مان اليساري القادر إالَّ  الطااهرات الْناات عان اْلاديث رواياة تق  وَل

ن النساء  ِاي حياة يِف  ُمتحنَ  ألَّنَّ  بعاَدهُ  النسااء سايدة وماتات وسالم عليا  اهلل صاَل النَّْ

ح  أشهر، بستة  أوال   فُتكتا  واألنساا  القْائال عَل مُج  وإن الرواية، فرصة َ ََتد وَل

ا هاشم، بنِي مسانيد  قْائالال أحادياث ُثمَّ  اْلرتىض، وعيل واْلسني، اْلسن خصوص 

تِي م وحينئذٍ  النس ، يِف  ج من  األقر  هي الَّ  عاَل الناورين ذ  عاثَمن مروياات ُتَقادَّ

يق وأحاديث الصديق، بكر أِب  أحاديث  أحادياث عاَل اهلل عْياد باني وطلحاة الصدِّ

 هذا. عَل الْواقي وقا اخلطا ، بن عمر

 فيا  ُتاذكر ماا اْلحُحدثني: اصطال  يِف  واْلعجم املعاجم: منها: الثالث والقسم

م يعتارب ساواء الشايو,، ترتيا  عَل األحاديث  حاروف توافاق أم الشايخ وفااة َتَقادُّ

 عاَل الرتتيا  هاو الغالا  ولكان والتقاوى، العلام يِف  التقادم أو الفضايلة، أو التهجي

 للطربايِن. الثالثة اْلعاِم القسم هذا ومن اَلجاء، حروف

 يرتا  اْلعااِم أن إال اْلعااِم، معنَاى يِف  واْلشايخات :خكان  )صديق قلت

َمئهم يِف  اْلعجم حروف عَل فيها اْلشايخ  ابان اْلااف  قالا  اْلشايخات. بِخاالف أسح

د شيوخنا شيخ ثْت يِف  كذا حجر،  .-اهلل رِِح - اْلديِن  السند  عابد ُُممَّ

 األحادياث تاأليف اصاطالحهم: يِف  وا زء األجزاء: منها: الرابع والقسم -

 بعادهم َمانح  أو الصاحابة طْقاة يِف  الرِال ذلا  كاان اءسو واحد، رِل عن اْلروية

 عليها. وقا مال ، حديث وِزء بكر أِب  حديث كجزء

ااا وأوردت الظنااون"، "كشااف صاااح  اسااتوعْها وقااد قلككت:  يِف  منهااا طرف 

ا القسم وهذا انتهى. اْلتقني" "ِنان ا. كثري أيض   ِد،
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ْ اا ام ا ا صافة يِف  اْلاذكورة الثَمنياة اْلطالا  مان ََيتاارون وقد  ِزئي،اا، مطل

 الادنيا" و"ذم "النياة" باا  يِف  الادنيا أِب  بان بكار أبو صنَّف كَم مْسوط ا في  ويصنفون

 كثرية كت    ُصنفت القيا  هذا وعَل اهلل، رؤية با  يِف  واآلِر ُّ  مْسوطني، كتابني

 خوللشاي إحصاءها. الْرشية الطاقة تطيق ال بِحيث الثَمنية اْلطال  تل  ِزئيات يِف 

 الرسائل. تأليف يِف  طوىَل  يد والسيوطي حجر ابن

 شتَّى أبوا  أو واحد، با  يِف  َُيم  وهو حديث ا، أربعون منها اآلخر والقسم

ا وهو متعددة، أسانيد أو واحد بسند ا كثري أيض   وُيرى. ُيسم  كَم ِد،

 الساتة األنواع هذه إىَل  ترِ  اْلديث علم يِف  التصانيف أقسام أن فاحلاصل:

ا. الكت  للرسائل: ويقاَ ْلذكورة،ا  "العجالة". يِف  ما انتهى أيض 

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

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

 للدارقطنِي. "األفراد" ككتا  آخر عند تكون وال شيخ، عند

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

 ماِ  وابن والرتمذ ، والنسائي، داود، أِب  كسنن آخرها، إىَل  والصيام والصالة

 وغريها.

 رعاية م  آخر كتا  أحاديث إلثْات اسُتخرج ما وهو اْلحُستخرج، ومنها:

 شيخ  شيخ أو اْلصنف، ذل  شيخ إىَل  سنده وينتهي إسناده، وطرق ومتون  ترتيْ 

ا، وهلم  االعتَمد ْيادة وفائدت : اْلسند، هذا وبني بين  اْلصنف ََيوَ ال بِحيث ِر،

 األحاديث  َِلذه األخرى الطرق كون ِهة من اْلصنف ذل  روايات عَل والوثوق

ا  الصحي  ل : ويقاَ عوانة" أِب  "كمستخرج ا ْاد ألن  أيض   طرق عَل أخرى طرق 
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ا، اْلتن من وقليال   وأسانيده مسلم" "صحي   .1)مستقل كتا  نفس  يِف  فكأن  أيض 

 بااا"منتقى اْلشااهور وهااو حااديث، ومااائَتي ثالثااني الااذهِْي مناا  انتقااى وقااد

 رشيطتا  عاَل آخار كتاا  مان فاات ماا اساتدراك وهو اْلستدرك، وكذل  الذهِْي"،

 "كشااف يِف  ماذكورة ومجلتهااا وغريهاا، النيسااابور  اهلل عْاد أِب  اْلاااكم كمساتدرك

 .(2)اهااْلتقني" "ِنان يِف  ُثمَّ  الظنون"

                                      

لصاااحة قاااد َيرِاااون مااا  مالحظاااة أن أصاااحا  اْلساااتخرِات ولاااو عاااَل الكتااا  اْلوساااومة با  (1)

األحاديااث بزيااادات ليساات يف الكتااا  الااذ  يسااتخرِون علياا ، فينْغااي النظاار يف أسااانيدها، 

قْاال اْلكاام َلااا بالصااحة، فقااد يكااون يف السااند راو لاايا عااَل رش  الصااحي ، وْيادتاا  َتتاااج 

 إىل نظر يف ثْوهتا. 

 (.128-118ذكر الصحا  الستة )ص  يِف اْلطة (  2)
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 الثا: املقصد

 احلديث كتب طبقا 

 

 إىَل  لنا سْيل ال أن  "اعلم احلديث: كتب طبقا  عن ُمتحدًثا خان صديق قال

ِي خربَ  إالَّ  واألحكام الرشائ  معرفة ا اْلصالِ ، بِخالف وسلم علي  اهلل صَل النَّْ  فإَّنَّ

 ذل . وَنحو واْلد  الصادق والنظر بالتجربة ُتدرك قد

 الروايااات تلقااي إالَّ  وساالم علياا  اهلل صااَل أخْاااره معرفااة إىَل  لنااا سااْيل وال

 كانات أو وسلم علي  اهلل صَل لفظ  من كانت سواء والعنعنة، باالتصاَ إلي  اْلنتهية

 بِحياث والتاابعني الصاحابة مان مَجاعاة عان ِها الروايةُ  صحت قد موقوفة أحاديث

ْحُعدُ   رواياة ذلا  فمثال الشاارع مان واإلشارةُ  النص لوال بِمثل  ا زم عَل داُمهمإق َي

 داللة. وسلم علي  اهلل صَل عن 

 يِف  اْلدوناة الكتا  تتْا  إالَّ  هاذا يومناا يِف  إلي  سْيل ال الروايات تل  وتلقي

 مدونة. غري عليها ُيعتمد رواية اليوم يوِد ال فإن  اْلديث، علم

 االعتناااء فوِاا   (1)متْاينااة ومناااَْ ُُمتلفااة طْقااات عااَل اْلااديث وكتاا 

 اْلديث. كت  صفات بِمعرفة

  طْقات  أرب  عَل والشهرة الصحة باعتْار هي فنقول:

عات باالتواتر، ثْت ما اْلديث أقسام أعَل ألن وذل   قْولا  عاَل األماة وأمجح

 ب . والعمل

                                      

 كت  اْلديث هو بيان مراتْها، من ِهة ما تتضمن  من أحاديث وآثار.فاْلراد بطْقات (  1)
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 عاَل تَفاَق وا ِهاا ُيعتاد شاْهة معهاا يْقاى ال متعاددة طرق من استفاض ما ُثمَّ 

ح  أو األمصار، فقهاء مُجهور ب  العمل  اْلرمني فإن  خاصة اْلرمني علَمء في  ََيتلف َل

 يْعاد طْقاة بعاد طْقاة العلَمء رحاَ وَُم  األوىَل، القرون يِف  الراشدين الفقهاء َُمل

ا قوال   كان أو الظاهر، اخلطأ منهم يسلموا أن اا عظيم قطر يِف  ب  معموال   مشهور   مروي،

 .والتابعني الصحابة من عظيمة مَجاعة عن

ح  اْلديث، علَمءُ  ب  وشِهدَ  سندهُ  َحُسنَ  أو ص َّ  ما ُثمَّ   اا قاوال   يكان وَل ح  مرتوك   َل

 .األمة من أحد إلي  يذه 

ا كان ما أما ا، )أو( ضعيف  اا أو موضوع  اا أو منقطع   أو متنا ، أو سانده يِف  مقلوب 

ا أو اْلحَجاهيل، رواية من  إىَل  ساْيل فاال طْقاة  بعاد طْقاة السالف علي  أمجح  اْلِ  ُُمالف 

 ب . القوَ

 غاري حُسانَ  أو صا َّ  ماا إيارادَ  نفس  عَل الكتا  مؤلُف  يشرت  أن فالصحة:

 ال حالا  بيان م  الضعيف إيراد فإن حال ، بيان َم َ  إالَّ  ضعيف وال شاذ وال مقلو 

 الكتا . يِف  يقد 

 قْال اْلحُحادثني ألسانة عاَل دائرة يهاف اْلذكورة األحاديث تكون أن والشهرة:

هااا اْلؤلااف قْاال اْلااديث أئمااة فيكااون تاادوينها وبعااد تاادوينها  شااتَّى، بطاارق َرَووح

 وحفظا ، الكتا  برواية اشتغلوا اْلؤلف وبعد وََماميعهم، مسانيدهم يِف  وأوردوها

 واساتنْا  أحاديثا ، طارق وََتاريج إعرابا ، وبياان غريْ ، ورش  مشكل ، وكشف

 يْقاى ال َحتَّاى هاذا، يومناا إىَل  طْقاة بعاد طْقاة رواهِتا أحواَ عن والفحص فقهها،

 اهلل. شاء ما إالَّ  عن  مْحو  غري ب  يتعلق ِِمَّا َشء

 وحكماوا ِهاا، القاوَ يِف  وافقاوه وبعاده اْلصانف قْال اْلاديث نقاد ويكون
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ا فيها، اْلصنف رأَ   وارتضوا بصحتها، وح  والثناء. باْلد  كتاب  وتلقَّ

 ويعتناون عليهاا، ويعتمادون عنهاا، يساتنْطون يزالاون ال الفق  أئمة ونويك

 وتعظيمها. اعتقادها عن ََيلون ال العامة ويكون ِها،

 الطْقاة مان كاان كتاا  يِف  كماال اخلصالتان هاتاان اِتمعات فإذا وباجلملة:

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

 الصاحة إىَل  ُثامَّ  االستفاضة إىَل  يصل فإن  األوىل، لطْقةا يِف  حد أعَل كان وما

 إىَل  الثانياة والطْقاة -للعمال اْلفياد اْلاديث علم يِف  اْلأخوذ القط  أعنِي:- القطعية

 األمر. يزاَ وهكذا الظنية، أو القطعية الصحة أو االستفاضة،

: فالِنبقككة  و"صااحي  "اْلوطااأ"، كتاا : ثالثااة يِف  باالسااتقراء منحرصااة األوَلى

 .(1)مسلم" و"صحي  الْخار "،

 مال . موطأ اهلل: كتا  بعد الكت  أص  :-تعاَلى  اهلل رِِحه- الشافعي قال

 ومان مالا  رأ  عاَل صاحي  فيا  ماا مَجيا  أن عاَل اْلاديث أهل اتفق وقد

 وافق .

 مان با  الساند اتَّصال قاد إال  منقط وال مرسل في  فليا غريه رأ  عَل وأما

ا ِرم فال أخرى، طرق  الوِ . هذا من صحيحة أَّنَّ

 منقطعا  ووصال أحاديثا  ََتريج يِف  كثرية موطآت مال  ْمان يِف  ُصنِّف وقد

                                      

فااا وا  :  واباان حْااان ومسااتدرك اْلاااكم  ةفااإن قياال: ل ل ياادخل فيهااا صااحي  اباان خزيماا  (1)

ألن الصاااحي  عنااادهم لااايا هاااو الصاااحي  اْلجتمااا  عليااا . وألن َلاااَم يف وصاااف الصاااحة ماااا 

   اختصا ب  عن غريهم من أهل اْلديث.
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 يِف  شاارك ِِمَّان وغاريهم ومعمار، والثاور ، عييناة، وابن ذؤي ، أِب  ابن كتا  مثل

 رِل. ألف من أكثر واسطة بغري مال  عن رواه وقد الشيو,،

ِاي كاان كاَم الاْالد أقايص من مال  إىَل  اإلبل أكْاد في  النا  رض  وقد  النَّْ

 رِِحا - كالشافعي الفقهاء من اْلربْون فمنهم حديث ، يِف  ذكره   وسلم علي  اهلل صَل

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

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

 الرْاق. وعْد

 إىَل  بلا  َحتَّاى عرصاه يِف  اشتهر وقد وابني ، كالرشيد واألمراء اْللوك ومنهم:

ح  ُثمَّ  اإلسالم، ديار مَجي   وعليا  عناياة، با  وأقاوى شهرة ل  أكثر وهو إالَّ  ْمان يأت َل

َْهم األمصار فقهاء بنِى  أمرهم. بعض يِف  العراق أهل َحتَّى مذاه

ح   ويرشاحون وشاواهده، متابعات  ويذكرون أحاديث ، َُيرِون العلَمء يزَ وَل

 لايا غاياة إىَل  رِالا  عن ويفتشون فقه ، عن ويْحثون مشكل ، ويضْطون غريْ ،

 غاية. بعدها

 ْلِحمااد، "اآلثااار" بكتااا  "اْلوطااأ" كتااا  فقااا الرصااا  اْلااق شاائت وإن

اادَ  وبياانهَم بيناا  ََتااد يوسااف ألِب  و"األماااِل" ا َساامعت فهاال اْلرشااقني، ُبعح  ماان أحااد 

 ِهَم ! واعتنَى ََلَم تعرض والفقهاء اْلحُحدثني

 اْلرفاوع اْلتصال من فيهَم ما ََمجي  أن عَل اْلحُحدثون اتفق فقد الصحيحان أما

َم بالقط  صحي   مصنفيهَم. إىَل  متواتران وأَّنَّ

 شائت وإن اْلاؤمنني، ساْيل غاريَ  متْا    مْتادع، فهو أمَرمُها ُُيونُ  من كل وأن 

 اخلاوارْمي، ومساند الطحاو ، وكتا  شيْة، أِب  ابن بكتا  فقسهَم الرصا  اْلق
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دَ  وبينهَم بينها ََتد وغريمها   اْلرشقني. ُبعح

ح  رشطهاَم عاَل هاي أحادياث علايهَم اْلااكم استدرك وقد  وقاد ياذكراها، وَل

ح  وِ ، من أصا  قد فوِدت  استدرك  ما تتْعت  ألنا  وذلا  وِا ، مان  يصا وَل

ا  واالتصااَ الصاحة يِف  برشاطهَم الشايخني رِااَ عان مروياة أحادياث وِد  فاَتَّ

 فيا  تناارر قد حديث ا إالَّ  يذكران ال الشيخني ولكن الوِ   هذا من عليهَم استدراك 

عوا مشاَيهَم، ح  قااَ: حياث مسالم أشار كَم ل  والتصحي  ب  القوَ عَل وأمجح  أذكار َل

عوا ما إالَّ  هاهنا  علي . أمجح

ل   ُِ  مشااَِيهَم، ْمان يِف  مكانا  اْلخفايِّ  علي  كاْلوكى "اْلستدرك" ب  تفرد ما و

 كأسااتذهِتَم، فالشايخان رِالا  يِف  اْلحُحادثون اختلاف ما أو بعد من أمره اشتهر وإن

 ذلا  وغاري واالنقطااع الوصال يِف  األحادياث خصاوص عان بالْحث يعتنيان كانا

 اْلاَ. يتض  َحتَّى

ِاة قواعاد عاَل األكثار يِف  يعتماد ْلاكموا  ْياادة كقولا : صانائعهم مان ُُمَرَّ

 وغاري والرفا  والوقاف واإلرسااَ الوصال يِف  الناا  اختلف وإذا مقْولة، الثقات

ح  من عَل حجة الزيادة حف  فالذ  ذل   .ََيف  َل

ا أن  واحلق: َْال مان اْلفاا  يِف  اخللل يدخل ما كثري   ووصال اْلحوقاوف رفا  ِق

 يقاوالن ال فالشايخان با ، وتناوُيهم اْلرفوع اْلتصل يِف  رغْتهم عند السيَم قط ،اْلن

 .(1)أعلم واهلل اْلاكم، يقول  ِِمَّا بكثري

                                      

لعلااَمء مراِعتاا  لااْعض الكتااا ، ااكم رِحاا  اهلل مااات قْاال أن َياارر مجياا  كتاباا ، فقااد أثْاات اْلاا (1)

اا   ومجاا  مااا وقااف علياا  واخللاال فياا  قلياال، بخااالف مااا تركاا  دون َترياار رِحاا  اهلل،  واْلاااكم قم 

= 
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تِي الثالثة الكت  وهذه  مشكلها بضْ  "اْلشارق" يِف  عياض القايض اعتنَى الَّ

 تصحيفها. َوَردِّ 

ح  ُكُتا  الثانيكة: الِنبقة  كاان تتلوهاا، ولكنهاا "،و"الصاحيحني "اْلوطاأ" تْلا  َل

ح  اْلديث، فنون يِف  والتْحر واْلف  والعدالة بالوثوق معروفني مصنفوها  يرضوا وَل

َدهم َمنح  فتلقاها أنفسهم عَل اشرتطوا فيَم بالتساهل هذه كتْهم يِف   بالَقْوَ. َبعح

 الناا ، باني فايَم واشاتهرت طْقاة، بعد طْقة والفقهاء اْلحُحدثون ِها واعتنَى

                                      

= 

ِما رهار لا  أنا  يادخل يف اْلساتدرك، لاريد عاَل أهال الْادع دعاواهم أنا  لايا عناد هال السانة مان 

لْخاااار  ومسااالم، فنهاااد إىل إثْاااات خاااالف كتاااا  الصاااحي  لحي  إال ماااا يف اْلاااديث الصااا

بإيرادهاااا مااان طااارق عاااَل هاااا، ااألحادياااث نفساااها التاااي أخرِ: وَ األذلااا ، وِعااال مقصاااده 

رشطهااَم أو أحاادمها بزيااادة ل يااذكراها  لياادلل بااذل  عااَل أَّنااَم ل يسااتوعْا ألفااا  األحاديااث 

 ل يساااتوعْا إخاااراج كااال الصاااحي ، خاصاااة هاااا، فمااان باااا  أوىل أَّناااَماصاااحيحة التاااي أخرِلا

، ويااادَ عليااا  أَّناااَم ساااميا كتاااابيهَم باااا "ا اااام  اْلسااااند هوأَّناااَم ل يااادعيا ذلااا  ول يقصااادا

، أو أحااادمها هاااااوأورد مااا  ذلااا  أحادياااث أخرِاااا لااارواهتَم أو أحااادمها ل َيرِاْلخترصااا..."، 

وهاااذه َيكااام وأحادياااث صاااحيحة عاااَل نفاااا درِاااة الااارواة الاااذين أخرِاااا َلااام أو أحااادمها، 

َماارد بصااحتها و ال يقااوَ إَّنااا عااَل رشطهااَم أو أحاادمها، ووقاا  اخللاال عنااد اْلاااكم يف أناا  اعتاارب 

كااون الرِاال ِمااا أخرِااا لاا  أو أحاادمها، ول يااراع اَليئااة التااي أخرِااا هااا للااراو ، خاصااة إذا 

وايتاا  عاان كااان مااتكلَم  فياا ، فااإَّنَم ال َيرِااان ْلاان تكلاام فياا  إال يف مااواطن، وهيئااة انتقاااء، ماان ر

برواياااة تالمياااذ ُمصوصاااني، علااام أن  وأ، ُمصوصاااني وصاااف ماااثال  بضاااْ  حاااديثهمشااايو, 

الااذين َلااَم حااديثهم هااذه اَليئااة ل يقاا  فياا  خلاال، أو أن يكااون الااراو  ماان الشاايو, اْلْااارشين 

وقاا  انتقاااء مااا صاا  ماان حديثاا  وأخرِاااه أو أحاادمها، فهااذا ونحااوه ل يراعاا  اْلاااكم رِحاا  اهلل، 

وانظااار ماااا كتْااا  اْلعلماااي رِحااا  يف ترمجاااة اْلااااكم يف كتابااا   ات عنااا  ول َيااارره.خاصاااة فااايَم مااا

 .(1/455اْلعارف التنكيل بَم يف تأني  الكوثر  من أباطيل )
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ا القوم ِها وتعلق ا لغريْها، رشح   .(1)لفقهها واستنْاط ا رِاَِلا، عن وفحص 

 الرتماذ " و"ِاام  داود"، أِب  كاا"سنن العلوم عامة بناء األحاديث تل  وعَل

 النسائي". و"َُمتْى

 الصاحا "، "ََترياد يِف  رْيان بأحاديثها اعتنَى األوىَل  الطْقة م  الكت  وهذا

 ".األصوَ "ِام  يِف  األثري وابن

 أصاال   ِعلا  أِحاد اإلماام فاإن الطْقاة  هذه مُجلة من يكون أِحد مسند وكاد

 اهلل "حجاة يِف  هكاذا تقْلاوه. فاال فيا  لايا ماا قااَ: والساقيم، الصاحي  با  يعرف

 الْالغة".

 ضاعاف مان كثاري أِحاد" "مساند يِف  الكدهلو:: العزيكز عبكد املوَلى  نىجله وقال

ح  األحاديث  ِِمَّاا حاديث كثاري مان َُيسن في  الذ  الضعيف لكن حال ، اإلمام يْني َل

 يِف  أساوهَتم اْلاذكور "اْلساند" والفقا  اْلاديث علَمء ِعل وقد اْلتأخرون، يصحح 

 الشأن. هذا

                                      

كاااان اْلفااارتض أن ياااذكر الكتااا  اْلوساااومة بالصاااحة غاااري الصاااحيحني واْلوطاااأ، وتكاااون هاااي   (1)

ذ  والنساااائي، ألَّناااا أصاااال ليسااات الطْقاااة الثانياااة، بااادال  مااان كتاااا  السااانن ألب داود والرتمااا

معاادودة ماان كتاا  الصااحي . ويؤكااده تقساايمهم مراتاا  الصااحي  إىل : األوىل : مااا اتفااق علياا  

الشااايخان. الثانياااة: ماااا أخرِااا  الْخاااار . الثالثاااة: ماااا أخرِااا  مسااالم. الرابعاااة ماااا كاااان عاااَل 

 رشطهاااَم. اخلامساااة: ماااا كاااان عاااَل رش  الْخاااار . السادساااة: ماااا كاااان عاااَل رش  مسااالم.

السااابعة: مااا صااحح  أصااحا  الكتاا  اْلوسااومة بالصااحة. لكناا  هنااا انتقاال ماان طْقااات كتاا  

اْلااديث ماان حيااث الصااحة، إىل طْقاهتااا ماان حيااث الشااهرة والتااداوَ، ولعلاا  تاااب  يف ذلاا  

 تسميتها بالصحا  الستة،  فلزم التنْي . 



 22 

 هاذه يِف  ماِا  ابان عد ينْغي وكذا الفن، هذا يِف  عظيم ركن هو اْلقيقة: ويِف 

 انتهى. الضعف. غاية يِف  أحاديثها بعض كان وإن الطْقة،

ح   واْلقَّ  "اْلوطأ"، سادسها وِعل "الصحا " يِف  ماِ  ابن األثري ابن يعد وَل

 :"الْالغة اْلجة" يِف  قاَ ,مع 

 يِف  ومسلم الْخار  قْل- ُصنَِّفت ومصنفات وِوام  مساند الثالثة: الطْقة

 والغريا  واْلعاروف والضاعيف، واْلسان الصاحي  بني مَجعت -وبعدمها ْماَِّنَم

ح  واْلقلو ، والثابت والصوا ، واخلطأ واْلنكر، والشاذ  ذلا  العلاَمء يِف  تشاتهر وَل

ح  اْلطلقة، النكارة اسم عنها ْاَ وإن االشتهار،  كثاري الفقهاء ب  تفردت ما يتداوَ وَل

ح  تداوَ،  فحص. كثري اْلحُحدثون وسقمها صحتها عن يتفحص وَل

ح  ما ومن   ُُماد    وال السلف، بِمذاه  بتطْيق  فقي    وال برش  لغو  ََيدم  َل

َمء بذكر مؤر, وال مشكل ، بْيان  رِال . أسح

ااَم اْلتعمقااني، اْلتااأخرين أريااد وال  أهاال ماان اْلتقاادمني األئمااة يِف  كالمااي وإنَّ

 و"مصانف يعاَل"، أِب  كاا"مسند وُُخوَِلا واختفائها استتارها عَل باقية فهي اْلديث،

 والطياليسا، ُِحياد"، بان دعْ و"مسند شيْة"، أِب  بن بكر أِب  و"مصنف الرْاق"، عْد

 تلخيصا  ال وِادوه ماا مجا  قصادهم وكان والطربايِن، والطحاو  الْيهقي وكت 

 انتهى. .العمل من وتقريْ  وهَتذيْ ،

 وبعُضاااهم بالعدالاااة، موصاااوفون بعضاااهم الكتااا  هاااذه ورِااااَ قلكككت:

ح  وَِلذا اْلاَ  ََمهوَ وبعضهم مستورون،  معماوال   الكت  هذه أحاديث أكثر تكن َل

اع انعقد بل الفقهاء، عند ِها  خالفها. عَل اإلمجح

ا الكت  هذه وبني  ومنهاا: بعاض، مان أقاوى بعضاها وتفاضال، تفااوت أيض 
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 الاادارقطنِي"، و"ساانن الاادارمي"، و"مسااند ماِاا "، اباان و"ساانن الشااافعي"، "مسااند

 الدهلو . العزيز عْد اْلحَوىَل  قاَ هكذا اْلاكم"، و"مستدرك حْان"، ابن و"صحي 

 األحاديث :-تعاىَل  اهلل رِِح - الدهلو  اْلق عْد الشيخ قال  ما تأويل اوهذ

ح  الصحيحة ح  ومسلم، الْخار  صحي  يِف  تنحرص َل  بال كلهاا  الصاحا  يستوعْا وَل

تِي والصحا  الصحا ، يِف  منحرصان مُها ا رشطهَم عَل عندمها الَّ ح  أيض   يِف  يورداهاا َل

 غريمها. عند عَم فضال   كتابيهَم

ا تركات ولقاد صا ، ماا إالَّ  هاذا كتاِب  يِف  أوردت ما البخار:: الق  مان كثاري 

 الصحا .

 وال صااحي ، األحاديااث ماان الكتااا  هااذا يِف  أوردت الااذ  مسككلم: وقككال

 ََتصايص وِا  واإلتياان الارتك هاذا يِف  يكاون أن البدَّ  ضعيف، تركت ما إن أقوَ:

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

ا صنف النيسابور  اهلل عْد أبو واْلاكم  ماا أن يعنِاي: "اْلساتدرك"  َسَمه كتاب 

 واسااتدرك وتااالََف  الكتااا ، هااذا يِف  أورده الصااحا  ماان ومساالم الْخااار  تركاا 

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

ح  ومساالَم   الْخااار  إن وقككال:  مااا غااري صااحيحة أحاديااث لاايا  بأناا ََيكااَم َل

 الكتابني. هذين يِف  خرِاه

 عَل بالطعن ألسنتهم أطالوا اْلْتدعة من فرقة هذا عرصنا يِف  حد  قد وقال:

ح  األحاديث من عندكم ص  ما ََمموع بأن الدين، أئمة  آالف. عرشة ْهاء يْل  َل

 ومان حاديث، ألاف مائاة الصاحا  من حفظت قال: أنه البخار: عن ونقل

 رشطا ، عاَل الصاحي  يرياد أنا  -أعلام واهلل- والظاهر ألف، مائَتي الصحا  غري
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 وسااْعون وُخااا ومائتااان آالف سااْعة تكاارار ماا  الكتااا  هااذا يِف  أورد مااا ومْلاا 

 آالف. أربعة التكرار حذف وبعد حديث ا،

ا األئمة من اآلخرون صنف ولقد ماة" ابان "صاحي  مثل صحاح   الاذ  خزيح

 حْان. ابن شيخ وهو "،األئمة إمام" ل : يقاَ

ا األرض وِ  عَل رأيت "ما مدحه: يِف  حبان ابن وقال  صناعة يِف  أحسن أحد 

  عيني ". نص  كلها واألحاديث السنن كأن من  الصحيحة لأللفا  وأحف  السنن

ام. إمام، فاضل، ثْت، ثقة، خزيمة ابن تلميذ حْان" ابن "صحي  ومثل:  فهَّ

 والاوع ، واْلاديث واللغاة العلام وعياةأ مان حْان ابن "كان احلاكم: وقال

  الرِاَ. عقالء من وكان

 يِف  تطارق وقاد باا"اْلستدرك"، اْلسامى الثقاة اْلااف  اْلاكم" "صحي  ومثل:

 مان وأقاوى أمكن حْان وابن خزيحمة ابن وقالوا: علي  وأخذوا التساهل، هذا كتاب 

 الادين ضاياء حااف لل اْلختارة ومثل واْلتون، األسانيد يِف  وألطف وأحسن اْلاكم،

ا وهو اْلقديس، ج أيض  ا خرَّ  مان أحسن كتاب  وقالوا: الصحيحني، يِف  ليست صحاح 

  اْلستدرك.

  ا ارود. البن و"اْلنتقى" السكن، وابن عوانة أِب  صحي  ومثل:

ْ ا عليهااا انتقاادوا مَجاعااة ولكاان بالصااحا  ُُمتصااة كلهااا الكتاا  وهااذه  تعصاا

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

  فليعلم. اْلتقني" "ِنان يِف  وغريها الكت  هذه تراِم أوردت وقد

 كتا  قصاد مصانفوها بعاد قارون الرابعة: والطْقة الْالغة": "اْلجة يِف  قاَ

ح  ما مَج  متطاولة  اْلختفياة، واْلساانيد اْلحجاام  يِف  كانات األوليني الطْقتني يِف  يوِد َل
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ح  من ألسنة عَل وكانت بأمرها فنوهوا  الوعاا  مان ككثاري اْلحُحادثون حديث  يكت  َل

 مان أو والتاابعني، الصاحابة آثار من كانت أو والضعفاء، األهواء وأهل اْلتشدقني،

ِي بِحديث الرواة خلطها والوعا  اْلكَمء كالم من أو إرسائيل، بنِي أخْار  صَل النَّْ

ا وسلم علي  اهلل ا، أو سهو   الصاحي ، ديثواْلا القارآن ُُمتمالت من كانت أو عمد 

 أحادياث اْلعاايِن  فجعلاوا الرواياة غاوامض يعرفون ال صاِْلون قوم باْلعنَى فرواها

 أحادياث ِعلوهاا والسانة الكتاا  إشاارات مان مفهوماة معايِن  كانت أو مرفوعة،

ا، برأسها مستْدة ا حديث ا ِعلوها ُُمتلفة أحاديث يِف  شَتى مُجَال   كانت أو عمد   واحاد 

 واحد. بنسق

 عاد ، ابان و"كامال" حْاان، البان "الضاعفاء" كتا  األحاديث ذهه ومظنة

 والاديلمي، النجاار، وابان عسااكر، وابان وا ورقااين، نعايم وأِب  اخلطي ، وكت 

ا كاان ماا الطْقاة هاذه وأصل  الطْقة، هذه من يكون اخلوارْمي مسند وكاد  ضاعيف 

ا كان ما وأسوأها ُُمتمال   ا أو موضوع   كتاا  مادة الطْقة هذهو النكارة. شديدَ  مقلوب 

 انتهى. ا وْ ، البن "اْلوضوعات"

تِااي الطْقااة هااذه وأحاديااث الككدهلو:: العزيككز عبككد املككوَلى  قككال ح  الَّ  يِف  يعلاام َل

مها األوىَل  القرون  عان ََتلاو ال فهاي لروايتهاا اْلتاأخرون وتصادى رسمها، وال اسح

 أمرين:

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

ا فيها صادفوا ولكن أصال   ََلا وِدوا أو -  روايتهاا لارتك موِْة علة أو قدح 

  فرتكوها.

 ِهاا يتمس  َحتَّى عليها لالعتَمد صاِْلة األحاديث هذه ليست حاَ كل وعَل
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 هذا: أمثاَ يِف  الشيو, بعض قاَ ما ولنعم عمل، أو عقيدة إثْات يِف 

 أعظم فاملصيبة تدر: كنت إنو مصيبة فتل: :تدر ال كنت فإن

ا األحاديث من القسمُ  هذا أضلَّ  وقد  الصاوا  ََّناج عان اْلحُحادثني مان كثري 

 ِهاا ومَتسكوا بتواترها وحكموا الكت ، هذه يِف  اْلوِودة طرقها بكثرة اغرتوا حيث

 عااَل األوليااني الطْقتااني أحاديااث َُتااالف مااذاه  وأحاادثوا واليقااني، القطاا  مقااام يِف 

 ثقتها.

 كتاا  ومنهاا ذكار، ماا منهاا كثكرية: القسكم هذا أحاديث يِف  املصناة والكتب

 شااهني، ابن وتصانيف مردوي ، ابن وتصانيف اْلاكم، وتصانيف للعقييل، "الضعفاء"

  الشيخ. أِب  وتصانيف تصانيف ، سائر بل الديلمي  و"فردو " ِرير، ابن وتفسري

 باا  اْلناقا  واْلثالا ، والتفساري، وغال  اُْلساهلة ووض  األحادياث يِف 

وبيان أسْا  النُّزوَ، وبا  التأريخ وذكر أحواَ بنِي إرسائيل، وقصاص األنْيااء 

 السااابقني، وذكاار الْلاادان واألطعمااة واألرشبااة واْليوانااات، ويِف الطاا  والرقااى

اا. وقعات هاذه اْلادثاة )يعناي وضا  والعزائم والادعوات، وثاوا   النوافال أيض 

وقد ِعلها ابن ا وْ  يِف "موضاوعات " ََمروحاة مطعوناة، وبارهن   .األحاديث(

 عَل وضعها وكذِها.

 كإساالم النادرة اْلسائل ُثمَّ  الغائلة، تل  لدف  يكفي الرشيعة" "تنحزي  وكتا 

ِي أِب   الناوادر مان وأمثاَِلاا عْاا ، ابان عان الارِلني عَل اْلس  وروايات ،^ النَّْ

ج أكثرها  السايوطي الدين ِالَ الشيخ بضاعة غال  إن َحتَّى  ،الكت هذه من َترَّ

 فاالشااتغاَ إليهااا، اْلشااار الكتاا  هااي ونوادرهااا الرسااائل تصاانيف يِف  مالاا  ورأ 

 ََتت . طائل ال منها األحكام واستنْا  بأحاديثها
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 للاذهِْي، الضاعفاء" باا"ميزان فعليا  ََتقيقهاا يِف  رغْاة ل  كانت من ذل  وم 

اد للشايخ الْحار" و"ََمم  العسقاليِن، حجر ابن ف للحا اْليزان" و"لسان  طااهر ُُممَّ

 انتهى. اْلواد. مَجي  عن عْاراهِتا وتوِي  غريْها لرش  يغنِي الكجراِ  

 ألسانة عاَل اشاتهر ماا منهاا خامساة: طْقاة وهاهناا الْالغاة": "اْلجاة يِف  قاَ

 األرب . تالطْقا هذه يِف  أصل ل  وليا وَنحوهم واْلؤرخني والصوفية الفقهاء

 ُيمكان ال قاو  بإساناد فاأَتى بلساان ، العاالِ  دينا ، يِف  اْلااِن دسا  ماا ومنها

 لكان عظيماة، مصيْة اإلسالم يِف  فأثار ج عن  صدوره يْعد ال بلي    كالم   في ، ا ر 

 فتهتاا  والشاواهد اْلتابعااات عاَل ذلا  مثاال ياوردون اْلاديث أهاال مان ا هاباذة

  العوار. ويظهر األستار

 ماارتعهم ِحاهااا وحااوم اْلحُحاادثني اعااتَمد فعلاايهَم والثانيككة: األوَل ِنبقككةال أمككا

 ومرسحهم.

 الاذين ا هابذة النحارير إالَّ  ب  والقوَ علي  للعمل يْارشها فال الثالثة: وأما

َمء ََيفظون  األحاديث. وعلل الرِاَ أسح

  ا.قدر   َشء لكل اهلل ِعل وقد والشواهد، اْلتابعات منها يؤخذ ُربََّم نعم

 اْلتاأخرين، من تعمق نوع منها واالستنْا  بِجمعها فاالشتغاَ الرابعة: وأما

 باأدنى يتمكناون وغاريهم واْلعتزلة الرافضة من اْلْتدعني فطوائف اْلق شئت وإن

 معااارك يِف  صاحي  غاري ِهااا فاالنتصاار ماذاهْهم، شااواهد منهاا يلخصاوا أن عناياة

 انتهى. أعلم، واهلل باْلديث، العلَمء

 كتا  وترتيا  الطْقاات حااَ اتضا  وَْلاا الكدهلو:: العزيز عبد املوَلى  قال

 مان فالبادَّ  و"الصاحيحان"  "اْلوطاأ" الْاا  هذا يِف  العليا الطْقة أن وتقرر اْلديث،
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ثاني اا الساتة الصاحا  من وبالْقية أوال ، الثالثة هذه بتحقيق اهتَمم مزيد
 والظان ،(1)

 بقيااة ََتقيااق يِف  ثلثااني بنحااو األماار عاان يفاار  وأختياا  اْلوطااأ ََتقيااق بعااد أن الغالاا 

 .(2)"اهـاليسري القدر إالَّ  يْقى وال مني بال الستة األصوَ

 

                                      

لاا  أصااال ، باال عااَل الساانن األربعااة تساااهل، فااإَّنم ل يشاارتطوا ذ يف إطااالق وصااف الصااحة ( 1)

أوردوا فيهااا الصااحي  و مااا يقارباا ، واْلساان ومااا يقارباا ، والضااعيف. نعاام إن أريااد بتسااميتها 

بالصاااحا  الساااتة، أَّناااا أشاااهر كتااا  اْلاااديث التاااي تاااداوَلا العلاااَمء، وصاااحت األساااانيد إىل 

وانظاار مااا  مصاانفيها واشااتهرت، بااَم ل يرشااكها يف َمموعاا  غريهااا ماان الكتاا ، فهااذا صااحي .

هاااذا يف رساااالتي ضااامن هاااذا اْلجماااوع، اْلوساااومة باااا )الكتااا  الساااتة مصاااطلحا كتْتااا  عااان 

 ومزايا(.

-132 /1(، وقاااارن باااا"حجة اهلل الْالغاااة" )222-206ذكااار الصاااحا  الساااتة )ص  يِف اْلطاااة (  2)

135.) 
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 الثالث املقصد 

 والتخريج احلديث كتب ترتيب

 

 أقسام كتب احلديث من حيث ترتيبها: املِنلب األول : 

 كت  اْلديث  

ا أن ترت  عَل أسا     الرواة.إم 

ا عَل أسا    اْلوضوع.وإم 

 وإما عَل أسا  وصف يتعلق باْلتن أو بالسند.

 

 أوالً : كتب احلديث املرتبة عىل اساس الرواة.

وهاي كتا  اْلساانيد أعالها الكتا  اْلرتْاة عاَل أساا  الارواة مان الصاحابة، 

 وبعض اْلعاِم. مثل مسند أِحد وأب يعَل ومعجم الطرباين الكْري.

ويليها الكت  اْلرتْة عاَل أساا  أساَمء الشايو,. كااْلعجم األوسا  والصاغري 

ويف معناها كت  اْلشايخات إذا أورد يف ترِاة كال شايخ حاديثا  أو أكثار مان  للطرباين.

 طريق .

 او من الرواة.ويليها الكت  اْلفردة ْلديث ر

ُمماد عْاد اهلل بان ُمماد بان ِعفار بان  ب، ألب الازبريأ في  أحاديث زءا مثل 

 ها(369حيان األنصار  اْلعروف بأِب الشيخ األصْهاين )اْلتوَف: 

حمد بن اْلظفر بن موسى بن عيسى، أبو ، ْلحديث شعْة بن اْلجاجفي  وا زء 

 .ها(379اْلسني الْزاْ الْغداد  )اْلتوَف: 

 وكالزهريات يف حديث الزهر  ْلحمد بن َيي الذهيل.
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 مسألة : ما الفرق بني اْلساند واْلعاِم 

والفرق بني اْلسانيد واْلعاِم، أن اْلسانيد مرتْة عَل اساا  الفضايلة والساابقة 

 الفضل.يف اإلسالم، فتْدأ بمسانيد العرشة اْلْرشين با نة، ثم بمن يليهم يف 

هااا مسااانيد الصااحابة بحساا  ترتياا  خااروف اْلعجاام بياانَم اْلعاااِم مرتْااة في

، ثام مان يْادأ اسام  بحارف الْااء، وكاذا يف بحارف األلافألسَمئهم، فتْدأ بمن اسا  

 معاِم الشيو,. 

 

 كتب احلديث املرتبة عىل أساس املوضوع ؛ثانيًا : 

 يقصد باْلوضوع القضية التي يعا ها اْلديث.

اْلرتْة واْلصنفة عَل هاذا األساا ، وهاي يدخل يف هذا القسم الكت  اْلديثية 

 التالية:

 ا وام .

 والسنن.

 واْلصنفات.

 واْلوطآت.

 واألِزاء.

 والكت  اْلفردة يف موض  واحد.

 , وهي:أّما اجلوامع, فماردها جامع, واجلامع ما اشتمل عىل ثامن مقاصد

 ( العقيدة.1

 ( األحكام.2
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 ( اآلدا  واألخالق.3

صاَل اهلل عليا  الرسال والرسااالت و سارية الرساوَ ( التاريخ وبدء اخللاق و4

 .وشَمئل  وأيام  وغزوات وسلم 

 ( الفضائل واْلناق .5

 ( التفسري.6

 ( الزهد والرقائق.7

 ( الفتن وأرشا  الساعة.8

 مثال : ِام  اإلمام الْخار ، وِام  اإلمام مسلم.

 راقا قليلة. ونوْع يف تسمية كتا  مسلم با ام  ألن  ل يفرد للتفسري إال او

والصالة  هو الكتاب املرتب عىل أبواب الاقه من اإليمامن والِنهارةفالسنن, وأّما 

 والصيام إىَل آخرها، كسنن أِب داود، والنسائي، والرتمذ ، وابن ماِ  وغريها.

وسنن الرتمذ  أشْ  باا وام  الشاتَمل  عاَل اْلقاصاد الثَمنياة، ولاذل  يسامى 

 با ام .

 ، إال أن الفرق بينهَم يف التال:كرتتيب وموضوع السننواملصناا  

مقصد السنن األحاديث اْلرفوعة، بينَم اْلصنفات تاورد اْلرفاوع واْلوقاوف  /1

 واْلقطوع )ما ورد عن التابعني(.

السنن من اسامها تراعاي ماا ِارى عليا  العمال واشاتهر باني الفقهااء ولاو /2

 اء يف الْا  سواء كان سنة أم ال.بعضهم أن  سنة. بينَم اْلصنفات تورد ما ِ

 بخالف اْلصنفات. االنتقاء،/ يف السنن يظهر معنى  3

واْلوطآت كالسنن، إال أننا ل نقف إال عَل كتا  مال  اْلوطأ، فهو يراعاي مثال 

السنن العمل ولكن يف خصوص عمل أهال اْلديناة، ولعال هاذا اْللحاو  مان تساميت  
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 حيث واطأ بَم في  عمل أهل اْلدينة وموافقت ! باْلوطا، إذا قلنا أن  من اْلواطأة

 أّما األجزاء فهي الكتب احلديثية املاردة حلديث, أو ملسألة, أو حلديث راو.

فمثاَ ما أفرد ْلديث، كا زء في  حديث أب ْرع وأم ْرع، وا زء في  حديث 

 اْليسء صالت  ، وا زء في  حديث اإلرساء. 

يف القراءة خلف اإلمام، وا ازء يف أحادياث رفا  ومثاَ ما أفرد ْلسألة، كا زء 

 اليدين، وا زء يف حديث ذ  اليدين يف السهو.

ااا ا اازء ْلااديث راو، فتقاادم يف القساام األوَ ماان كتاا  اْلااديث باعتْااار  وأم 

 الراو .

مثل كتا  الزهد وكتا  اآلدا   وأّما الكتب املاردة يف موضوع معني؛

للْيهقي، وكتا  العلم البن أب خيثمة، والكت  اْلسندة يف األربعينيات، وكت  الفتن 

 واْلالحم، وكتا  األرشبة، وكتا  دبا  ِلد اْليتة.

 

 ساس وصف يتعلق بالسند او املتن .أرتبة عىل ثالثًا : كتب احلديث امل

 مثاَلا : 

 كت  الفوائد.

 كت  العلل.

 كت  اْلوضوعات.

 كت  اْلراسيل.

، والفوائد مج  فائدة، وهي األحاديث التي تكون عند اْلحد  أّما كتب الاوائد

، َيمعها يف كتا  ويسمي  بالفوائد فتعرف ويغل  عَل رن  أَّنا ليست عند غريه

 باسم .
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 ومعنى هذا أن كت  الفوائد من مظان األحاديث الغرائ  .

 كفوائد متام.

، فهي الكت  التي َتم  األحاديث التي فيها علة  كعلل ابن أب لأما كتب العل

 حاتم، وعلل الدارقطني.

الكت  التي َتم  األحاديث اْلوضوعة اْلكذوبة  أّما كتب املوضوعا  فهي

عَل الرسوَ صَل اهلل علي  وسلم، مثل كتا  اْلوضوعات البن ا وْ ، وكتا  

  الرشيعة اْلرفوعة عن األحاديث الشنيعة وكتا  تنزي، اْلوضوعة لودعانيةاألربعون ا

وكتا  الفوائد اْلجموعة يف األحاديث اْلوضوعة واْلوضوعة البن عراق الكناين، 

 للشوكاين.

، فهي الكت  التي َتم  األحاديث اْلرسلة اْلنقطعة، مثل  أما كتب املراسيل

 كتا  اْلراسيل ألب داود .

 

 تتام  :

 اْلسندة  وهناك كت  تابعة، َلا من ذل :ما سْق هو أصوَ ترتي  الكت  

 ؛  كتب األطراف1

وهي: التي يقترص فيهاا عاَل ذكار طارف اْلاديث الاداَ عاَل بقيتا  ما  ا ما  

وترتيْهاا عاَل اْلساانيد. وعليا   .(1)يف الكتا  الذ  قصد ض  األطراف عليا ألسانيده 

فإن كت  أألطاراف ترِا  إىل القسام األوَ مان الكتا  اْلديثياة، وهاي كالكشاافات 

 هي موضوعها. يللكت  الت

                                      

 (.167نظر الرسالة اْلستطرفة لْيان مشهور كت  السنة اْلرشفة )ص: ( ا1)
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مثاَ ذلا : َتفاة األرشاف للماز ، ذخاائر اْلوارياث يف الداللاة عاَل مواضا  

 اْلديث للنابليس.

   كتب املستخرجا ؛2

ِساِ  فيها إِ نُِّف َيأحِ َ اْلحَُص  وهي الكت  التي َج َأَحاِديَث بَِأَسانِيَد لِنَفح كَِتاِ  َفُيَخرِّ ىَل الح

َقُ . َتِمَ  َمَعُ  يِف َشيحِخِ  َأوح َمنح َفوح كَِتاِ   َفَيجح ِ َطِريِق َصاِحِ  الح  ِمنح َغريح

ُلُ  إىَِل  ا ُيَوصِّ ِقَد َسنَد  َعَد َحتَّى َيفح ُطُ  َأنح اَل َيِصَل إىَِل َشيحٍخ َأبح ٍر َورَشح َرِ  إاِلَّ لُِعاذح َقح  األح

ٍة. َياَدٍة ُمِهمَّ
ِْ  ِمنح ُعُلو  َأوح 

ْحاِد اهللَِّ مثاَلا : َ  ، َوأِلَِب َع ِريِفايِّ ِغطح َاَد الح َقايِنِّ َوأِلَِب َأِحح رَبح ، َولِلح ََمِعييِلِّ سح
ِ َرِج لإِلح َتخح اْلحُسح

ِ  َعََل  َدَويح ِن َمرح ِر بح ٍل َوأِلَِب َبكح ِن َأِب ُذهح َُْخاِر ِّ ا ام  الصحي  لبح  .لح

 
ِ
ااء َِ اِن َر اِد بح اٍر ُُمَمَّ اِن َِححاَداَن، َوأِلَِب َبكح َفِر بح عح َِ ، َوأِلَِب  َفَراِيينِيِّ سح ِ َوأِلَِب َعَواَنَة اإلح

َولِيِد َحسَّ  ، َوأِلَِب الح اِركِيِّ ، َوأِلَِب َحاِمٍد الشَّ ِقيِّ َْ َوح ٍر ا ح ، َوأِلَِب َبكح ٍد النَّيحَساُبوِر ِّ ِن ُُمَمَّ اَن بح

، َوأِلَِب َسِعيِد  ِ الطُّويِسِّ ، َوأِلَِب النَّرصح نِيِّ َُويح َّْاِ  ا ح َع ِن الح َراَن ُموَسى بح ، َوأِلَِب ِعمح ُقَرَِشِّ الح

رِي ِّ َعََل 
ِن َأِب ُعثحََمَن اْلحِ لِمٍ ا ام  الصحي  ْلُ بح سح

(1). 

عااَل الكتاا  اْلصاانفة عااَل  واْلسااتخرِات تتْاا  أصاالها، يف الرتتياا ، فااَم كااان

 األبوا  فهو من القسم الثاين.

فائدة: قد يق  يف الكتا  اْلستخرج ْيادات عَل أصال ، كاَم ذكار ابان حجار يف 

اَد قاَ: "ِب َعَواَنَة ا كتا  أَ (2)إَتاف اْلهرة َْ لٍِم ، َلكِنَُّ   َرِج َعََل ُمسح َتخح ِل َكاْلحُسح َوُهَو يِف األَصح

َياَداٍت  ِْ َتِقلَّةِ فِيِ   ُرِق اْلحُِفيَدِة ، َبلح َوِمَن األََحاِديِث اْلحُسح ا ِمَن الطُّ د،
ِِ  "اهاَكثرَِية  

                                      

 (.117 /1انظر تدري  الراو  يف رش  تقري  النواو  )( 1)

(2 )(1/ 159). 
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   كتب املستدركا ؛3

صنف إىل رش  كتا ، فيجم  ما كاان عاَل رشطا  ول اْلوهي الكت  التي يأ  

 فَم كان منها مرتْاا  عاَل األباوا  َيرِ . مثل كتا  اْلاكم اْلستدرك عَل الصحيحني.

 رِ  إىل القسم الثاين. 

   كتب الزوائد؛ 4

وهي الكت  التي يأ  فيها اْلصنف إىل كتا  مان كتا  اْلاديث، فينظار إىل ماا 

ِاء في  ْائدا  عَل كتا  غاريه، ويف الغالا  تعتارب الزياادة عاَل الصاحيحني أو الكتا  

 الستة.

 وهي مرتْة بحس  األبوا ، فرتِ  إىل القسم الثاين من كت  اْلديث.

 :(1)تدري  الراو  يف رش  تقري  النواو وذكر يف 

َسةِ  َمح  اخلح
َِ ُُصو َِ ح َعََل األح ِن َما َواِئَد ُسنَِن ابح َْ. 

ُكوَرِة يِف  تَِّة اْلحَذح ُكُتِ  السِّ ََد َعََل الح نَِد َأِحح َواِئَد ُمسح َْ َيحَثِميُّ  ََسِن اَلح َافُِ  َأُبو اْلح َومَجََ  اْلح

َديحنِ   .َُمَلَّ

مٍ  اِر يِف َُمَلٍَّد َضخح َْزَّ نَِد الح َواِئَد ُمسح َْ  ،َو

َكْرِِي يِف َثاَلَثةٍ  ايِنِّ الح رَبَ َجِم الطَّ َواِئَد ُمعح َْ  .َو

َديحنِ  ِغرِي يِف َُمَلَّ َسِ  َوالصَّ َوح ِ األح َجَمنيح َواِئَد اْلحُعح َْ  .َو

ََل يِف َُمَلَّدٍ  َواِئَد َأِب َيعح َْ  .َو

ََحاِدياِث، ُثمَّ مَجََ  َهِذِه الزَّ  اَم َعاََل األح ََساانِيِد، َوَتَكلَّ َها يِف كَِتاٍ  َُمحُذوِف األح َواِئَد ُكلَّ

ُد فِيَها َصِحي   َكثرِي   َِ  .َوُيو

                                      

(1( (1/ 107). 
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مٍ  َيِة أِلَِب ُنَعيحٍم يِف َُمَلٍَّد َضخح لح
ِ َواِئَد اْلح َْ  .َومَجََ  

َ َذلَِ . َّاٍم َوَغريح َواِئَد َفَواِئِد مَت َْ  َو

ََْة، ابن حجر َومَجََ   ِن َأِب َشايح ٍد، َوابح ِن َأِب ُعَمَر، َوُمَسدَّ َحاَق، َوابح َواِئَد َمَسانِيِد إِسح َْ

اانَِد  َواِئااَد ُمسح َْ ِن، َو ااَديح اا يِف َُمَلَّ َياليِِسِّ ااِن َمنِيااٍ ، َوالطَّ َااَد بح ااِن ُِحَيحااٍد، َوَأِحح ْحااِد بح ، َوَع َُميحااِد ِّ َواْلح

ِ  يِف َُمَلَّدٍ  َدوح ِفرح  .الح

نِيِّ يِف َُمَلٍَّد.َومَجََ  ال اَرُقطح َواِئَد ُسنَِن الدَّ َْ َنَِفيُّ  يِن َقاِسم  اْلح ُن الدِّ يح َْ يحُخ   شَّ

َْيحَهِقيِّ يِف َُمَلَّدٍ وذكر السيوطي أن   يََمِن لِلح ِ َواِئَد ُشَعِ  اإلح َْ  .مَجَ ح 

 

 العالقة بني كتب احلديث والتخريج.املِنلب الثا: : 

مهاا معاا ، مان الكتا  اْلساندة، التخريج هو إبراْ ساند اْلاديث أو موضاع  أو 

 وبيان درِت  من القْوَ.

وقول  يف التعريف: "الكت  اْلسندة" يشمل كل كتا  ياورد مصانف  األحادياث 

واآلثار بساانده، فتادخل كتاا  اْلااديث اْلساندة، وكتاا  اللغاة اْلسااندة، وكتاا  األد  

يقياد  اْلسندة، وكت  التااريخ والساري اْلساندة، وكال كتاا  مساند. ومان أِال هاذا ل

 بكت  اْلديث اْلسندة.

وقضية أخرى  أهم الكت  وأوَ الكت  التاي يعازى إليهاا اْلاديث هاي كتا  

اْلديث، فعزو اْلديث إليهاا هاو األصال، ولاذل  معرفاة مناهجهاا وطارق تصانيفها 

وأنواعها ِما يساعد عَل َتريج اْلديث، بالوصوَ إىل اْلديث سندا  ومتناا  وإباراْه، أو 

 .إبراْ موضع  فيها

فإن معرفة أنواع كت  اْلديث، وطرق تصنيفها ِما يساعد يف طرق الْحث عان 

 اْلديث، اْلذكورة يف التخريج.
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 هل بيان مرتبة احلديث هو األصل يف كتب احلديث؟ املِنلب الثالث : 

بيان مرتْة اْلديث هو الغالا  يف كتا  اْلاديث ، وللعلاَمء طرائاق متعاددة يف 

 ذل   

 ، مثل ما يصن  اإلمام الرتمذ  رِحا  اهلل منها التعقي  عَل اْلديث بْيان درِت

 يف كتاب  السنن.

ومنها أن يذكر اإلمام مواض  االختالف عَل الراو ، وُمال التفارد واْلخالفاة، 

 فيَم يورده من حديث، كَم تراه يف سنن النسائي ومسند الْزار، ومعاِم الطرباين.

 صان  اإلماام ومنها أن يطلق كلمة يف وصف كتاب  وما يتضمن  من حديث، كاَم

 أِحد ْلا وصف مسنده، وكَم صن  أبوداود يف وصف سنن  يف رسالت  ألهل مكة.

ومنها ما يدَ علي  االسم الذ  يطلقا  اإلماام عاَل كتابا ، فاإن تسامية الكتاا  

 بالصحي ، أو اْلنتقى، أو السنن  تدَ عَل مرتْة أحاديث الكتا  يف ا ملة.

ة، فإن الرتمجة تشعر بأن  يصل  عاَل األقال ومنها ما تدَ علي  الرتاِم يف ا مل

َترصا فِياِ  عاَل َماا لالستشهاد، ألن ] َوا  َأن يقح َبح أصل وض  التصنيف للحَحِديث عَل األح

بِِخااَلف مان رتا  عاَل اْلساانيد َفاإِن أصال َوضاع   الستشاهادايصل  لالحتجااج َأو 

م  )[ُمطلق ا ح
1). 

م، فقد كانوا يرون: أن من أساند والذين ل يأت عن أحاديث كتْهم َشء ِما تقد

 ل  فقد أحال ، وأن الذمة تربأ بذل !

 تنْي :

                                      

 .(236 /1عجيل اْلنفعة )ما بني معقوفتني من ت( 1)
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م تعلم أن بيان مرتْة اْلديث ِما كان يراعي  أهل اْلديث، ال العكاا   وِما تقد 

بل بيان درِة اْلديث مان القْاوَ مان أهام مقاصاد التخاريج، أال تاراهم يكتفاون يف 

وال يطيلاون بعازوه إىل غريمهاا، وماا ذاك  َتريج اْلديث بالْخار  ومسلم أو أحدمها،

 إال ألن مقصود التخريج حصل بالعزو إليهَم أو أحدمها.

وهااذا فياا  رد عااَل الااذين ياارون أن بيااان مرتْااة اْلااديث فضاالة خارِااة عاان 

التخريج، فريون االكتفاء بمجرد إبراْ سند اْلديث أو موضع  أو مها معا  مان الكتا  

 اْلسندة.

 وباهلل التوفيق.
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 اخلامتة

عَل طال  اْلديث أن يتمم الْحث والدراساة يف هاذا اْلوضاوع، فإنا  مان 

اْلهَمت التي َيتاِها، و ال يستغني عنتها، خاصة عند ِمارست  للتخريج، أو كالم  

ْلديث، ألن إخراج اإلمام للحديث يف مصنف  ل  فيا  مقصاد وغارض، عَل علل ا

 يدَ علي  منهج  يف تصنيف  ومقصده في .

وعند الْحث عن اْلديث، ومعرفة من أخرِ ، ال تستغني عان معرفاة ماا 

 تضمنت  هذه الرسالة.

أسااأَ اهلل أن يوفقاا ، وأن يأخااذ بياادك إىل مااا فياا  اخلااري والصااال ، وأن 

 ين مهديني، وصل اللهم عَل ُممد وعَل آل  وصحْ  وسلم.َيعلني وإياك هاد


