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 تمييد
 

إذ لو نظرنا في  ،حديثة في مجاؿ الحديث وعمومهتعد الكتابة في مناهج المحدثيف مف الدراسات ال
 .مصنفات األقدميف فإننا ال نجد هذا الموضوع قائما بذاته تحت هذا االسـ

وبخاصػػػة الدراسػػػات المتعم ػػػة  ،وقػػػد تطػػػورت فػػػي عصػػػرنا الدراسػػػات المتعم ػػػة فػػػي المنػػػاهج
راسػػات الحديثػػة التػػي تعػػد المصػػدر الوحيػػد الػػذ  تعتمػػد عميػػه الد ،بمنػػاهج مصػػادر الحػػديث النبػػو 

 .المتخصصة

التػي كانػت  ،وقد نشرت في هذا العصر عشػرات كتػب الحػديث الجامعػة ومصػنفاته الكبػر  
وتكػامة فػي  ،إذ أنهػا تشػكؿ فيمػا بينهػا اتصػاال وثي ػا ،حصيمة جهود العممػا  عبػر عصػور متةح ػة

 .مجاؿ جمع الحديث الشريؼ

لمػػػػدارس الحديثيػػػػة، وتعػػػػددت تعػػػػددت ا ،ونظػػػػرا الخػػػػتةؼ العصػػػػور، واخػػػػتةؼ األمصػػػػار 
فأصػبحنا أمػػاـ أشػكاؿ متعػددة وصػػور  ،وذلػؾ بػاختةؼ ال ػػدرات واألهػداؼ ،مناهجهػا فػي التصػػنيؼ

 .متنوعة مف اإلبداعات في مجاؿ تصنيؼ الحديث

أف ن ػوـ بدراسػػة مػنهج اإلمػػاـ مسػمـ فػػي صػحيحه لتكػػوف  -نحػف البػػاحث يف  -مػف هنػا رأينػػا  
وذلػػؾ بعػػػدما  ،يسػػػهـ فػػي تشػػييدا عممػػا  الحػػػديث المتخصصػػوف هػػذا الدراسػػة لبنػػة فػػػي بنػػا  عظػػيـ

حيػػػػث إف أكثػػػػر المعمومػػػػات المتعم ػػػػة بهػػػػذا  ،لمسػػػػنا الحاجػػػػة إلػػػػب هػػػػذا لػػػػد  طمبػػػػة العمػػػػـ والبػػػػاحثيف
كمػػػا أف كثيػػػرا منهػػػا ذكػػػر بأحكػػػاـ عامػػػة وعبػػػارات  يػػػر  ،الموضػػوع متفرقػػػة متنػػػاثرة فػػػي ثنايػػػا الكتػػػب

 .محددة

 -ال سػػيما الم دمػػة  -بحػػث عمػػب صػػحي  مسػػمـ مباشػػرة وقػد كػػاف جػػؿ االعتمػػاد فػػي هػػذا ال 
وذلػػؾ مػػف خػةؿ اإلشػػارة إلػػب بعػػض  ،مػع اإلفػػادة مػػف بعػض الكتابػػات المعاصػػرة فػػي نطػاؽ محػػدود

 .األفكار والمفتات المفيدة

 :وقد جعمنا هذا البحث في سبعة مطالب عمب النحو التالي 

 ،تةميػػػذا ،شػػػيوخه ،نشػػػأته ،مولػػػدا ،عائمتػػػه ،نسػػػبه ،اسػػػمه)تعريػػػؼ باإلمػػػاـ مسػػػمـ  :المطمـــأل األول
 (.وفاته ،مصنفاته ،مكانته العممية وثنا  العمما  عميه ،رحةته

ــاني  ،موضػػوعه ،الباعػػث عمػػب تصػػنيفه ،تسػػمية الكتػػاب)تعريػػؼ عػػاـ بصػػحي  مسػػمـ  :المطمــأل الن
 (.أهـ شروحه ،رواته ،عدد أحاديثه ،أقساـ الحديث عند مسمـ ،م دمته وترتيبه
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 .أقساـ الحديث عند مسمـ وشروطه فيه :المطمأل النالث

 .أقساـ الحديث عندا -1  

 .شروط مسمـ في صحيحه -2  

 .منهج اإلماـ مسمـ في صناعة األسانيد :المطمأل الرابع

 ،الجمػػػػع بػػػػيف الشػػػػيوخ ،التحويػػػػؿ)منهجػػػػه فػػػػي االختصػػػػار ومسػػػػالكه فػػػػي ذلػػػػؾ  -أ  
 (.واإلشارة إلب باقي المتف ،اإلشارة إلب باقي اإلسناد

 .منهجه في التكرار وشروط ذلؾ -ب  

 .منهجه في التفريؽ بيف صيغ األدا  -جػ  

 .منهجه في التعريؼ باسـ الراو  -د  

 .منهجه في رواية الصحؼ -هػ  

 .منهجه إيراد متف الحديث :المطمأل الخامس

 .ذكر الطرؽ وتكرارها بحسب اختةؼ المتوف -أ  

 .اإلشارة إلب متوف الحديث األخر  -ب  

 .تحديد صاحب المفظ -جػ  

 .منهجه في رواية األحاديث  ير المتصمة :المطمأل السادس

 .األحاديث المعم ة -أ  

 .األحاديث المن طعة -ب  

 .ما وجه لمسمـ مف ن د والجواب عف ذلؾ :المطمأل السابع
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 المطمأل األول
 التعريف باإلمام مسمم

 

 :اسمو ونسبو وعائمتو

 .وكنيته أبو الحسيف ،رد بف كوشاذ ال شير  النيسابور هو مسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف و 

ولػػػذلؾ فهػػػو عربػػػي  ،(1)ينسػػػب إلػػػب قبيمػػػة بنػػػي قشػػػير، وهػػػي قبيمػػػة مػػػف العػػػرب معروفػػػة  
وأمػػا نسػػبته األخػػر  فهػػي النيسػػابور  نسػػبة إلػػب بمػػدا نيسػػابور، وهػػي إحػػد   ،(2)األصػػؿ والنسػػب 

 .وهي اآلف مف مناطؽ إيراف  ،بمداف خراساف

ممػػػا سػػػاعدا عمػػػب اإلقبػػػاؿ عمػػػب العمػػػـ وهػػػو  ،إلمػػػاـ مسػػػمـ فػػػي بيػػػت عمػػػـ وسػػػعةوقػػػد نشػػػأ ا 
أف مسػػػمما كػػػاف صػػػاحب متجػػػر فػػػي بمدتػػػه  (3)صػػػ،ير، والتفػػػرغ لػػػه وهػػػو كبيػػػر ف ػػػد ذكػػػر الحػػػاكـ 

 .نيسابور، وكانت له مزارع في بعض نواحي نيسابور حيث كاف معظـ معاشه منها

رأيػػت شػػيخا حسػػف  :ف السػػممي ي ػػوؿسػػمعت أبػػا عبػػد الػػرحم): وأمػػا وصػػفه ف ػػد قػػاؿ الحػػاكـ
فت ػػدـ أصػػحاب  ،ف يػػؿ هػػذا مسػػمـ ،وعمامػػة قػػد أرخاهػػا بػػيف كتفيػػه ،عميػػه ردا  حسػػف ،الوجػػه والثيػػاب

ف ػػدموا فػػي  ،ف ػػالوا قػػد أمػػر أميػػر المػػؤمنيف أف يكػػوف مسػػمـ بػػف الحجػػاج إمػػاـ المسػػمميف ،السػػمطاف
 .(4)فكبر، وصمب بالناس  ،الجامع

 .(5)أبيض الرأس والمحية  ،اـ ال امةوقد ورد في وصفه أنه كاف ت 

رأيػت مػف أع ابػه مػف جهػة )وأما أسرته فمـ يرد لذلؾ ذكر إال ما رو  عػف الحػاكـ أنػه قػاؿ  
 .(6)البنات في دارا 

                                                        
 .، المكتبة المنيرية، ال اهرة2/89تهذيب األسما  والم،ات   -انظر النوو   (1)
، 55ص   -صيانة صحي  مسمـ  -ابف الصةح : وانظر أيضا 11ص  -م دمة شرح مسمـ  -النوو   (2)

 .موفؽ عبد اهلل، دار ال،رب اإلسةمي، بيروت. تح يؽ د
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت(بتصرؼ) 571/  -سير أعةـ النبة   -الذهبي  (3)
 .566المرجع السابؽ نفسه ص  (4)
 .571المرجع السابؽ نفسه ص  (5)



-- 5 

 :مولده ونشأتو

واألوؿ أرجػػػ  حيػػػث إف  (212)وقيػػػؿ  (214)وقيػػػؿ  (216)ولػػػد اإلمػػػاـ مسػػػمـ سػػػنة سػػػت ومػػػائتيف 
فيكػػوف مولػػدا  ،ونػػص الحػػاكـ عمػػب أنػػه كػػاف ابػػف خمػػس وخمسػػيفاتفاقػػا  (261)مسػػمما تػػوفي سػػنة 
مػف يحيػب بػف ( هػػ218)فكاف أوؿ سماعه سنة  ،وقد بدأ بطمب العمـ مبكرا .(7)سنة ست ومائتيف 

 .ومف عدد آخر مف شيوخ بمدا. (8)يحيب التميمي 
 

 :رحالتو

فسػمع   -الػذهبي كمػا ي ػوؿ  -ف ػد حػج وهػو أمػرد  ،إلب الحجػاز( هػ221)كانت أولب رحةته سنة 
وتػػذكر كتػػب التػػراجـ أنػػه رحػػؿ بعػػد ذلػػؾ بسػػنوات قبػػؿ سػػنة  .ثػػـ عػػاد إلػػب وطنػػه ،بمكػػة مػػف ال عنبػػي

وأخػػػذ العمػػـ عػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػف  ،رحمػػػة واسػػػعة شػػػاممة طػػاؼ فيهػػػا األمصػػػار اإلسػػػةمية( هػػػ231)
اديػث فحفػظ مػف ذلػؾ عػددا كبيػرا مػف األح .(9)الشيوخ في العراؽ والشاـ والحجػاز ومصػر و يرهػا 

 .حتب صار مف الحفاظ المت نيف
 

 :شيوخو

وقد شػارؾ البخػار   ،أخذ اإلماـ مسمـ عف عدد كبير مف الشيوخ الذيف ل يهـ خةؿ رحةته الواسعة
سػػحاؽ بػػف راهويػػه  ،وقتيبػػة بػػف سػػعيد ،فػػي كبػػار شػػيوخه مثػػؿ يحيػػب بػػف يحيػػب وعمػػي بػػف المػػديني وا 

ولـ يخػرج عنػه  -واإلماـ البخار   ،بف حنبؿوكاف مف شيوخه كذلؾ اإلماـ أحمد  ،وعمي بف الجعد
 -وأبػػو بكػػر بػػف شػػيبه  ،-فػػي صػػحيحه ألنػػه أدرؾ شػػيوخ البخػػار  فأخػػذ عػػف كثيػػر مػػنهـ مباشػػرة  

وقػد بمػغ عػدد شػػيوخه الػذيف أخػرج عػنهـ فػي صػحيحه مػائتيف وعشػػريف  .صػاحب المصػنؼ و يػرهـ
 .(11)شيخا ( 221)
 

 

                                                                                                                                                               
 .571المرجع السابؽ نفسه ص  (6)
 .42ص  -والموازنة بيف جامعه وبيف الصحيحيف  اإلماـ الترمذ  -نور الديف عتر . د: انظر (7)
 .558ص  -سير أعةـ النبة   -الذهبي  (8)
 .، مكتبة الخانجي، ال اهرة13/111تاريخ ب،داد   -المرجع السابؽ نفسه، والخطيب الب،داد  : انظر (9)
 .561ص  -السير  -الذهبي  (11)
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 :تالميذه

 ،فأقبػػؿ عميػػه طمبػػة العمػػـ ،وعمػػو الروايػػة ،ؽ فػػي الحفػػظ واإلت ػػافل ػػد بم،ػػت شػػهرة اإلمػػاـ مسػػمـ اآلفػػا
مػػنهـ اإلمػػاـ أبػػو عيسػػػب  ،فكػػاف مػػػنهـ كثيػػر مػػف مشػػاهير هػػذا العمػػػـ ،ورواة الحػػديث يسػػمعوف منػػه

 -وهػػو أكبػػر منػػه  -وعمػػي بػػف الحسػػف الهةلػػي  ،وأبػػو بكػػر بػػف خزيمػػة ،وابػػف أبػػي حػػاتـ ،الترمػػذ 
 .(11)و يرهـ كثير  .والحافظ أبو عوانة

 

 :مكانتو العممية

 ،فػي الحفػظ وقػوة الػذاكرة ،فهػو صػنو البخػار  ،احتؿ اإلماـ مسمـ مكانة عالية بيف عمما  هػذا الفػف
وأهػػؿ الحفػػظ  ،وكبػػار المبػػرزيف فيػػه ،هػػو أحػػد أعػػةـ هػػذا الشػػأف) :ي ػػوؿ عنػػه النػػوو  ،وسػػعة العمػػـ

ؼ لػه بالت ػدـ فيػه بػة خػةؼ عنػد والمعتػر  ،والرحاليف في طمبه إلب أئمة األقطػار والبمػداف ،واإلت اف
 .(12)أهؿ الحذؽ والعرفاف 

ومسػػمـ  ،أبػػو زرعػػة بػػالر  :حفػػاظ الػػدنيا أربعػػة) :-شػػيخ البخػػار   -قػػاؿ محمػػد بػػف بشػػار  
 .(13)ومحمد بف إسماعيؿ ببخار   ،بنيسابور، وعبد اهلل الدارمي بسمرقند

 

 :مصنفاتو

ف ػػد تػػرؾ لنػػا عػػددا مػػف  ،ع الحػػديث وعمومػػهكػػاف لامػػاـ مسػػمـ بػػاع طويػػؿ فػػي التػػأليؼ بمختمػػؼ أنػػوا
وكتػػاب الجػػامع  ،وكتػػاب السػػند الكبيػػر عمػػب أسػػما  الرجػػاؿ ،كتابػػه الصػػحي  :هػػذا المصػػنفات منهػػا
 ،وكتػػاب الوحػػػداف ،وكتػػاب التمييػػػز ،وكتػػػاب أوهػػاـ المحػػػدثيف ،وكتػػػاب العمػػؿ ،الكبيػػر عمػػػب األبػػواب

ولكػف آثارهػا موجػودة مػف خػةؿ  ،د ف ػدتإال أف أكثر هذا الكتب ق .(14)و يرها  .وكتاب الطب ات
 .ن وؿ العمما  الذيف جا وا بعدا

 

 

                                                        
 -، حيدرآباد 11/126تهذيب التهذيب  -ف حجر ، واب13/111، وتاريخ ب،داد 562المرجع السابؽ ص  (11)

 .الهند -الدكف 
 .11ص  -م دمة شرح مسمـ  (12)
 .564ص  -سير أعةـ النبة   (13)
 .11، وم دمة شرح النوو  عمي مسمـ ص 579المرجع السابؽ نفسه ص  (14)
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 :وفاتـو

وهػو ابػف ( هػػ261)آخر شهر رجػب سػنة إحػد  وسػتيف ومػائتيف  -رحمه اهلل  -توفي اإلماـ مسمـ 
فػذكر لػه حػديث  .أنه ع د لمسمـ مجمػس مػذاكرة (15)ويرو   ،خمس وخمسيف سنة ودفف بنيسابور

وب ػػي .. .وقػػاؿ لمػػف فػػي الػػدار ال يػػدخؿ أحػػد مػػنكـ ،وأوقػػد السػػراج ،إلػػب منزلػػهفانصػػرؼ  ،لػػـ يعرفػػه
 .رحمه اهلل -وكاف ذلؾ آخر أيامه . .طوؿ ليمه يبحث عف الحديث حتب وجدا في الصباح

                                                        
 .564/سير أعةـ النبة     (15)
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 المطمأل الناني
 تعريف عام بصحيح مسمم

 

 :تسمية الكتاأل

  :ةثة آرا اختمفت عبارات العمما  في التعبير عف كتاب مسمـ وتسميته عمب ث

قػرأت )ف ػد وردت عبػارات بعػض العممػا  حػيف الفػراغ مػف قػرا ة كتػاب مسػمـ  ،اسمو الجامع :األول
وكػذلؾ أوردا صػاحب كشػؼ الظنػوف فػي حػرؼ الجػيـ وعبػر عنػه بالجػامع  (.بحمد اهلل جػامع مسػمـ

(16). 

 .وجامع ألبواب الديف كمها ،وواقع الكتاب أنه مرتب عمب األبواب 

وقػػد أخػػذت هػػذا التسػػمية مػػف قػػوؿ اإلمػػاـ مسػػمـ نفسػػه فيمػػا رواا  ،المســند الصــحيحاســمو  :النــاني
صػػنفت هػػذا المسػػند الصػػحي  مػػف ثةثمائػػة ألػػؼ ) :الخطيػػب الب،ػػداد  بإسػػنادا عػػف مسػػمـ أنػػه قػػاؿ

ولػػػـ تػػػرد هػػػذا التسػػػمية فػػػي م دمػػػة مسػػػمـ لصػػػحيحه، وال فػػػي  يرهػػػا مػػػف  .(17)حػػػديث مسػػػموعة 
 .المواضع

إلػب رسػوؿ اهلل صػمب ( ذو اإلسػناد)الموضػع هػو الحػديث المتصػؿ ومعنب المسػند فػي هػذا 
 .وهذا واقع كتاب مسمـ. .اهلل عميه وسمـ

وهػذا هػػي التسػمية المشػػهورة  ،صػحي  مسػػمـ :لػػب صػاحبه في ػػاؿإوينسػب  ،اســمو الصــحيح :النالـث
 وهػػذا هػػو واقػع كتػػاب مسػػمـ فهػو صػػحي  بػػة .و البػا مػػا يعبػػر العممػا  عنهػػا فػػي كتػبهـ .بػيف النػػاس

 .وسنتعرض لهذا في حينه إف شا  اهلل .خةؼ يعتد به بيف أهؿ الحديث
 

 

 

 

 

                                                        
، تح يؽ عمي حسف عبد الحميد، دار 67ص  - الحطة في ذكر الصحاح الستة -صديؽ حسف خاف  (16)

 .عمار، األردف
 .15ص  -م دمة النوو  في شرح مسمـ  (17)
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 :الباعث عمى تصنيفو

ويفهػػـ مػػف كةمػػػه أنػػه اسػػتجاب لطمػػػب  ،(18)ل ػػد صػػرح اإلمػػاـ مسػػػمـ فػػي م دمػػة صػػػحيحه بػػذلؾ 
فوضػع هػذا الكتػاب ليكػوف بػػيف أيػد  النػاس حتػب يصػونهـ عػف ال  صػاص وجهمػػة  ،بعػض أصػحابه

ويتركػػػػػوف األخبػػػػػار الصػػػػػحيحة  ،واألسػػػػػاطير ،يف كػػػػػانوا يشػػػػػ،موف النػػػػػاس بالمنػػػػػاكيرالػػػػػذ ،المتصػػػػػوفة
 .أف يحارب الخطأ بإيجاد الصواب بدال منه -رحمه اهلل  -ف د أراد مسمـ  .المشهورة

وقد وافؽ هذا ر بة عند اإلمػاـ مسػمـ بجمػع طائفػة مػف األحاديػث الصػحيحة المتصػمة إلػب  
بحيػػػث يضػػػعها بػػػيف يػػػد   ،تممة عمػػػب أحكػػػاـ الػػػديف وسػػػننهرسػػػوؿ اهلل صػػػمب اهلل عميػػػه وسػػػمـ المشػػػ

 .العمما  ليسهؿ عميهـ الرجوع إليها واالستدالؿ بها في مسائؿ الف ه واألحكاـ الشرعية

وذلػؾ لتفري ػه الحػديث  ،ويبدو أف صحي  البخار  في نظر مسمـ لـ يكف يفي بهذا ال،رض 
وبخاصػػة عنػػد محاولػػة التعػػرؼ  ممػػا يجعػػؿ الكشػػؼ عنػػه صػػعبا ،عمػػب أبػػواب متعػػددة فػػي صػػحيحه

وضػع جميػع طػرؽ  -كمػا سػنر   -ولذلؾ كاف منهج مسمـ  .عمب الروايات المتعددة ألجؿ الم ارنة
 .وال شؾ أف هذا يسهؿ عمب الباحث كثيرا ،الحديث عندا في مكاف واحد

فكممػػا جػػدت الحاجػػة ألمػػر  ،وهػػذا يؤكػػد أف العمػػوـ إنمػػا تنشػػأ نتيجػػة الحاجػػة البشػػرية إليهػػا 
 .ويسد هذا الحاجة ،مف العمما  المتخصصيف مف ي وـ بهذا المهمة نهض

 

 :موضوع الكتاأل

إف الموضوع العاـ لممصنفات فػي الحػديث هػو جمػع حػديث رسػوؿ اهلل صػمب اهلل عميػه وسػمـ ولكػف 
واألمػر الػذ  يركػز عميػه بالدرجػة األولػب هػو الػذ  يمكػف أف يكشػؼ  ،الهدؼ الػذ  يريػدا المصػنؼ

 .عف موضوع الكتاب

ف ػػػد كػػاف الموضػػػوع األوؿ الػػػذ  أراد أف يضػػػمنه كتابػػه هػػػو مػػػا صػػػ  مػػػف  :الحـــديث الصـــحيح -7
كمػا صػرح  .وهذا هو واقػع الكتػاب فػإف كػؿ مػا فيػه صػحي  ،حديث رسوؿ اهلل صمب اهلل عميه وسمـ

 .وكما نص العمما  أيضا عمب هذا فواف وا مسمما عمب هذا الحكـ ،هو بذلؾ

 :مف خةؿ األمور التالية -بالمعنب العاـ  -ماـ مسمـ بأمور الف ه ل د ظهر اعتنا  اإل :الفقو -9

                                                        
 .بتح يؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التراث العربي، بيروت - 49-45م دمة مسمـ لصحيحه ص  (18)
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بػػؿ وعمػػب رؤوس المسػػائؿ كمػػا تبػػيف لنػػا مػػف خػػةؿ  ،ترتيػػب كتابػػه عمػػب األبػػواب كمػػا هػػو معمػػوـ - أ
وكأنػه بهػذا يجمػع األحاديػث الػواردة فػي مسػائؿ الف ػه حتػب يمكػػف  ،تتبعنػا لمترتيػب الػدقيؽ لدحاديػث

 .واألحكاـ الشرعية ،وهذا يدؿ عمب دقة في فهـ المتوف .واالستدالؿ العمما  مف االستنباط

قػػد تفيػػد العممػػا   .أو المتضػػمنة زيػػادات ،إيػػراد الروايػػات المتعػػددة المشػػتممة عمػػب ألفػػاظ مختمفػػة - ب
 .وتجعؿ أمر االجتهاد والنظر في األدلة ميسورا ،كذلؾ

ف ػػد بػرزت عنايػػة مسػمـ بصػػناعة  ،وهػػذا هػو ال،الػػب فػي موضػػوع الكتػاب :الصـناعة اإلســنادية -2
بحيػػػث  ،وجمػػػع الشػػػيوخ وتحويػػػؿ األسػػػانيد ،وجمػػػع الطػػػرؽ ،فعنػػػي بهػػػا مػػػف حيػػػث الترتيػػػب ،األسػػػانيد

 -كما سػنر  ذلػؾ فػي منهجػه  -استطاع أف يجمع بيف االختصار واالستيعاب بطري ة فنية مبتكرة 
 .ذا العمـوتضميف الصحؼ و ير ذلؾ مف فنوف ه ،وعني كذلؾ بالمتابعات والشواهد

وقد ظهر هذا جميا مف خةؿ م دمته التي احتوت عمػب عػدد كبيػر مػف مسػائؿ  :عموم الحديث -8
ومنهجه فػي الروايػة المشػتممة عمػب العنعنػة  ،وكذلؾ منهجه في التفريؽ بيف صيغ األدا  ،هذا العمـ
 .و ير ذلؾ

إف موضػػػػػوعه هػػػػػو : )ويمكػػػػػف أف نمخػػػػػص موضػػػػػوع صػػػػػحي  مسػػػػػمـ بجممػػػػػة واحػػػػػدة فن ػػػػػوؿ 
 (.صناعة الحديثية سندا ومتناال
 

 :مقدمتو وترتيبو

اتباعػػه منهجػػا عمميػػا سػػميما،  ،بحيػػث ظهػػر مػػف خػػةؿ ذلػػؾ ،ل ػػد بػػرع اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي ترتيػػب كتابػػه
مػػا وضػعت شػيئا فػي كتػػابي )ويعبػر هػو نفسػه عػػف هػذا المنهجيػة ب ولػه  ،وفػؽ ترتيػب منط ػي دقيػػؽ

د ظهػػر ترتيػػب مسػػمـ لكتابػػه مػػف خػػةؿ مػػا وقػػ .(19)ومػػا أسػػ طت منػػه شػػيئا إال بحجػػة  ،إال بحجػػة
 :يمي

حيػث بػدأ بكتػاب  ،بنسػؽ دقيػؽ ،ترتيب موضوعات كتابه وفػؽ العنػاويف الرئيسػية ألمػور اإلسػةـ - أ
ثػػػـ خػػػتـ كتابػػػه بكتػػػاب  ،وعميػػػه يبنػػػب ،عمػػػب اعتبػػػار أف اإليمػػػاف هػػػو أصػػػؿ قبػػػوؿ العمػػػؿ ،اإليمػػػاف
 .كتابا( 54)وقد بمغ عدد كتبه  .التفسير

                                                        
 .ياضالحسيف بف محمد شواط، الر . ، تح يؽ د3ص  -ال اضي عياض، إكماؿ المعمـ  (19)



-- 11 

ف لػـ يتػرجـ لهػذا األبػواب ،بواب كؿ كتاب عمب األبواب ترتيبا دقي ا محكماترتيب أ - ب إال  ،فهو وا 
دوف إخػػةؿ بترتيػػب  ،وضػػع تػػراجـ لهػػذا األبػػواب (21)أنهػػا كانػػت مرتبػػة ممػػا سػػهؿ عمػػب مػػف بعػػدا 

 .األحاديث

وهػػذا ال  ،ف ػػد بػػدأ مسػػمـ فػػي كػػؿ بػػاب بالحػػديث األصػػؿ ،ترتيػػب األحاديػػث ضػػمف البػػاب الواحػػد -  ج
 -وهػػو أقػو  األحاديػث عنػػدا فػي البػػاب  ،إال مػف أهػػؿ الطب ػة األولػب -فػػي ال،الػب  -يكػوف راويػه 

 .ثـ يضع بعدا األحاديث األخر  التي قد تكوف مثمه أو أقؿ منه رتبة

حيػػث يػػػذكر األحاديػػث التػػػي تتضػػمف أتػػػـ الروايػػات وأكثرهػػػا  ،ترتيػػب األحاديػػػث بحسػػب األلفػػػاظ - د
 ،مػع بيػاف زياداتهػا ،ها بالروايات األخر  عمب سبيؿ المتابعات والشػواهدثـ يتبع ،داللة عمب المعنب
 .كؿ ذلؾ وفؽ نسؽ دقيؽ ومنهج منظـ ،واختةؼ ألفاظها

 

 :عــدد أحاديث الصحيح

وردت عبارات عف المت دميف كابف الصةح والنوو  و يرهما أف عدد أحاديث صػحي  مسػمـ أربعػة 
ويبػػدو أف هػذا العػدد ت ريبػي ولػػيس  .حػديث  بػالمكرر وعشػرة آالؼ ،آالؼ حػديث مػف  يػر المكػػرر

 .دقي ا

فػػإف الخػوض الت ريبػػي فػػي  ،وبعػد ظهػػور الطبعػات المح  ػػة والمرقمػة لصػػحي  اإلمػػاـ مسػمـ 
وقد تبيف بعد حصر العدد بشكؿ دقيؽ أف عدد أحاديث الصػحي  بػدوف المكػرر هػو  ،هذا ال يجد 

ؾ بحسػػب تػػرقيـ األسػػتاذ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي وذلػػ .ثةثػػة آالؼ وثةثػػة وثةثػػوف حػػديثا( 3133)
 .رحمه اهلل

صنفت هذا المسند الصػحي  مػف ثةثمائػة ألػؼ حػديث ) :وقد ورد عف اإلماـ مسمـ أنه قاؿ 
وقػد . .(22)ليس كؿ شي  صػحي  عنػد  وضػعته هاهنػا  :وقد ورد عنه أنه قاؿ .(21)( مسموعة

 .است،رؽ في تصنيؼ كتابه حوالي ست عشرة سنة
 

 :ــوروات

 :ومف أشهر هؤال  الرواة ،رو  الصحي  عف اإلماـ مسمـ عدد مف العمما  مف تةميذا

                                                        
 . أشهر مف وضع التراجـ لصحي  مسمـ هو النوو  في المنهاج شرح صحي  مسمـ بف الحجاج (21)
 .15ص  -انظر م دمة النوو  عمب شرح صحي  مسمـ  (21)
 .16المرجع السابؽ نفسه ص  (22)
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ف ػػد رو  الصػػحي  عػػف اإلمػػاـ  .(هػػػ318ت )روايػػة أبػػي إسػػحاؽ إبػػراهيـ بػػف محمػػد بػػف سػػفياف  - أ
 .(23)وهذا الرواية هي المشهورة والمنتشرة في بةدنا منذ زمف بعيد كما قاؿ النوو   ،مسمـ

 .(24)أحمد بف عمي ال ةنسي وهي الرواية المنتشرة في بةد الم،رب العربي رواية - ب
 

 :شروحـو

تتناسػػب مػػػع مكانتػػػه بػػػيف كتػػػب  ،ل ػػد اعتنػػػب عممػػػا  المسػػػمميف بصػػحي  مسػػػمـ عنايػػػة فائ ػػػة 
وبيػاف قضػاياا فػي جميػع  ،وكاف مف اعتنائهـ بػه أف عكفػوا عمػب شػرحه .وأهميته بيف الناس ،السنة

وبيػػػاف اخػػػتةؼ  ،وتفسػػػير ال،ريػػػب ،مػػػف حيػػػث ضػػػبط األلفػػػاظ ،ا يحتػػػاج إليػػػهمجػػػاالت الحػػػديث ممػػػ
عراب ،الروايات  :ومف أهـ هذا الشروح وأشهرها .وفوائد متعددة أخر  ،واستنباطات ف هية ،وا 

لامػاـ أبػي زكريػا محيػي الػديف يحيػب بػف شػرؼ  -المنهاج في شرح صحي  مسمـ بف الحجاج  -1
كػػؿ جػػزأيف أو  ،مطبػػوع بػػذيؿ الصػػحي  فػػي ثمانيػػة عشػػر جػػز اوهػػو شػػرح قػػيـ  .(هػػػ676ت )النػوو  

 .وهو أكثر هذا الشروح انتشارا في بةد المشرؽ .ثةثة منها بمجمد واحد

وهػو مػػف ( هػػ536ت )ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف عمػي بػف عمػر المػازر   -المعمػـ بفوائػد مسػمـ  -2
نايػة فائ ػة فػي مجػاؿ إبػراز فوائػػد وقػد اعتنػب بكتابػه هػذا ع ،مػالكي المػذهب ،عممػا  الم،ػرب العربػي

وفصػػؿ فػػي إزالػػة مػػا يبػػدو فيػػه إشػػكاؿ فػػي بعػػض األحاديػػث أو تعػػارض حسػػب الظػػاهر،  ،الحػػديث
ولكػػف صػػدرت منػػه  ،وحػػرر بعػػض المسػػائؿ الف هيػػة( مختمػػؼ الحػػديث)ولػػذلؾ فهػػو يعػػد مػػف مراجػػع 
مشػػهور فػػي الم،ػػرب وهػػو شػػرح  .انت ػػدا العممػػا  فيهػػا ،واآلرا  الشػػاذة ،بعػػض االسػػتنباطات ال،ريبػػة
وبتح يػؽ الشػػيخ  ،وقػد طبػع فػػي ثةثػة مجمػدات بػدار ال،ػػرب اإلسػةمي .أكثػر مػف شػهرته فػػي بةدنػا

 .الشاذلي النيفر

ت )لم اضػػي عيػػاض بػػف موسػػب اليحصػػبي المػػالكي  -إكمػػاؿ المعمػػـ فػػي شػػرح صػػحي  مسػػمـ  -3
ولػػػه  ،ف المػػػذهبفهػػػو ابػػػ ،وتع بػػػه فػػػي كثيػػػر مػػػف المسػػػائؿ ،وقػػػد أكمػػػؿ فيػػػه شػػػرح المػػػازر ( هػػػػ544

وتوجػػد منػػه نسػػخ  ،وال يػػزاؿ مخطوطػػا .تعمي ػػات مفيػػدة وبخاصػػة فػػي مجػػاؿ الف ػػه واألحكػػاـ الشػػرعية
 .خطية في بعض المكتبات

لجػػةؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيوطي  -الػػديباج عمػػب صػػحي  مسػػمـ بػػف الحجػػاج  -4
 .حه وبعػػض قضػػايا الػػرواةوقػػد ذكػػر لػػه م دمػػة مفيػػدة بػػيف فيهػػا شػػرط مسػػمـ ومصػػطم(. هػػػ911ت )

                                                        
 .11المرجع السابؽ نفسه ص  (23)
 .119ذكرا ابف الصةح في صيانة صحي  مسمـ ص  (24)
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وبيػػػاف وجػػػوا اإلعػػػراب  ،اعتنػػػب فيػػػه بضػػػبط األلفػػػاظ وتفسػػػير ال،ريػػػب .وهػػػو شػػػرح لطيػػػؼ مختصػػػر
 .وقد طبع في ال اهرة في ستة مجمدات. وقضايا البة ة
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 المطمأل النالث
 أقسام الحديث عند مسمم وشروطو فيو

 

 :أقسام الحديث -1

 :ي سـ األحاديث ثةثة أقساـأنه  (24)نص اإلماـ مسمـ في م دمة صحيحه  

 .ما رواا الحفاظ المت نوف، وهـ مف أهؿ االست امة في الحديث :القسم األول

 .ما رواا المستوروف المعروفوف بالصدؽ ولكنهـ متوسطوف في الحفظ واإلت اف :القسم الناني

 .ما رواا الضعفا  والمتروكوف ومف ي،مب عمب حديثه المنكر :القسم النالث

اإلمػػاـ مسػػمـ بعػػد ذكػػرا لهػػذا األقسػػاـ أنػػه يبػػدأ بػػذكر أحاديػػث ال سػػـ األوؿ، ثػػـ  وقػػد صػػرح 
يتبعه بأحاديث ال سـ الثاني، وأما أحاديث الصنؼ الثالث فإنه ال يعػرج عميهػا، وال يتشػا ؿ بتخػريج 

 .حديثهـ

 :ومع هذا التصري  ف د اختمؼ العمما  في مرادا بهذا الت سيـ عمب النحو التالي 

أف اإلماـ مسمما كاف يريد أف يصنؼ في أحاديػث األصػناؼ الثةثػة،  :(25) والبييقي رأي الحاكم
فشرع في أحاديث الصنؼ األوؿ، فعاجمته المنية قبؿ أف يخرج ال سػـ الثػاني وبنػا  عمػب هػذا الػرأ  

 .فإف أحاديث الصحي ، هي أحاديث ال سـ األوؿ

وؿ، ثػػػـ أتبػػػع ذلػػػؾ بأحاديػػػث ال سػػػـ أف مسػػػمما، قػػػد أخػػػرج أحاديػػث ال سػػػـ األ :رأي القاضـــي عيـــا 
وبػػذلؾ أتػػب . الثػػاني عمػػب سػػبيؿ المتابعػػات والشػػواهد، ثػػـ ذكػػر أخيػػرا بعػػض أحاديػػث الطب ػػة الثالثػػة

ولكنه طرح أحاديػث طب ػة رابعػة وهػـ مػف اتفػؽ األكثػر عمػب تهمتػه  .(26)بأحاديث األقساـ الثةثة 
 .ونكارة حديثه

                                                        
 .51مسمـ في الم دمة ص  انظر نص (24)
 .23ص  -م دمة النوو  عمب مسمـ : انظر (25)
 .23المرجع السابؽ نفسه ص  (26)
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ثةثػة كتػػب، جعػؿ فػػي كػؿ كتػػاب منهػا أحاديػػث أف مسػػمما صػنؼ  :رأي ابـن ســفيان صـاحأل مســمم
وبنػػا  عمػػب ذلػػؾ فػػإف لامػػاـ مسػػمـ كتابػػاف . وصػػحي  مسػػمـ هػػو األوؿ منهػػا. قسػػـ مػػف هػػذا األقسػػاـ

 .وهذا لـ ي ؿ به أحد  ير ابف سفياف. آخراف

ولكف إذا رجعنا إلب واقع صحي  مسمـ الذ  بيف أيدينا فإننػا نةحػظ أنػه قػد أخػرج أحاديػث  
في بداية كؿ باب ثػـ أتبعػه بأحاديػث مػف نفػس الدرجػة أو مػف أحاديػث الصػنؼ الثػاني ال سـ األوؿ 

 .عمب سبيؿ المتابعات والشواهد

إمػػا : أمػا الصػنؼ الثالػػث فمػيس لهػػـ وجػود إال نػػادرا، وقػد كػاف اإلمػػاـ مسػمـ يػػأتي بأحػاديثهـ 
قػد شػارؾ الث ػات ألف رواياتهـ عالية، مثؿ بعض أحاديػث سػويد بػف سػعيد أو أف فػي روايتػه زيػادة و 

 .فيذكر حديثهـ لهذا الفائدة في الزيادة ،(27)في بعض ما رواا 

ومػع ذلػػؾ ف ػػد كػػاف اإلمػاـ مسػػمـ يحػػرص دائمػػا عمػػب أف يػأتي بروايػػات أخػػر  تؤيػػد روايػػات  
 .واهلل أعمـ. هذا النوع

 

 :شروط مسمم في صحيحو -9

ا الشػروط، وذكػر لـ ينص اإلماـ مسمـ صػراحة عمػب شػروطه، ولكنػه أشػار إلػب بعػض هػذ 
 :العمما  بعضها مف خةؿ منهجه في الصحي  ومف ذلؾ

لػػب هػػذا الشػػرط أشػػار  - أ أف يكػػوف الحػػديث صػػحيحا، مسػػتوفيا جميػػع شػػروط الحػػديث الصػػحي ، وا 
شػرط مسػمـ فػي صػحيحه أف يكػوف الحػديث متصػؿ اإلسػناد، بن ػؿ الث ػة ):(28)ابػف الصػةح ب ولػه 

أ  تعريػػػؼ  .(وهػػػذا حػػػد الصػػػحي . .ا مػػػف الشػػػذوذ والعمػػػةعػػػف الث ػػػة، مػػػف أولػػػه إلػػػب منتهػػػاا، سػػػالم
 .الصحي  وواقع كتاب مسمـ يشهد له بتوفر هذا الشرط

وأمػػػا الطب ػػػة الثالثػػػة فكػػػاف مسػػػمـ  ،(29)أف يكػػػوف رجػػػاؿ اإلسػػػناد مػػػف الطب ػػػة األولػػػب والثانيػػػة  - ب
ب ػة األولػب، يرو  عف رجالها انت ا ، وهو بهذا يختمؼ عف البخار  الذ  كاف يرو  عف رجػاؿ الط

                                                        
 .58مف كةـ مسمـ في م دمته ص  (27)
نور الديف عتر، دار الفكر، دمشؽ، وانظر م دمة شرح النوو  . عمـو الحديث، تح يؽ د -ابف الصةح  (28)

 .15عمي مسمـ ص  
شرؼ ال ضاة، قياس شرط البخار  في الطب ات، مجمة دراسات، الجامعة األردنية، . اة ودأميف ال ض. د (29)

 .ـ1994سنة 
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لػب هػذا الشػرط أشػار الحػازمي . وأحيانػا ينػزؿ إلػب الثانيػة فيأخػذ منهػا انت ػا  : ).. حيػث قػاؿ (31)وا 
وقػد صػرح اإلمػاـ .( .وقد يخرج البخار  عف أعياف الطب ة الثانية، ومسمـ عف أعياف الطب ػة الثالثػة

 .هاحينما ذكر األقساـ الثةثة التي سبؽ ذكر  ،مسمـ نفسه بهذا في م دمته

حتػػب ( الػػذ  يرويػػه الػػراو  عمػػف فوقػػه بصػػي،ة عػػف)اشػترط اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي الحػػديث المعػػنعف  -  ج
. واكتفب بذلؾ بػؿ إنػه قػد انت ػد مػف يشػترط فػي ذلػؾ ثبػوت الم ػا . يعدا متصة أف يتعاصر الراوياف

رة وهػذا الشػرط يوضػ  فرقػػا آخػر فػي الشػػروط بػيف مسػمـ والبخػػار  الػذ  يشػترط ثبػػوت الم ػا  ولػو مػػ
 .واحدة كما هو معروؼ

ذكر بعػض العممػا  أف مسػمما اشػترط فػي الحػديث حتػب يخرجػه فػي صػحيحه أف يكػوف مجمعػا  - د
نمػا وضػعت هاهنػا )عميه، واستنبطوا ذلؾ مف قوله  ليس كؿ شي  صحي  عند  وضػعته هاهنػا، وا 

 (.ما أجمعوا عميه

يخرج الحػديث إال إذا كػاف  فهؿ شرط مسمـ أف ال. وقد أثار هذا األمر إشكاال لد  العمما  
فإف واقع صحي  مسمـ ال يوافؽ هذا فإف كثيرا مف األحاديث عندا قػد اختمػؼ ! مجمعا عميه فعة ؟

 :والجواب عمب ذلؾ مف وجهيف كما ن ؿ عف الحاكـ .(31)فيها كما ي وؿ النوو  

ة المجمػػع أف مسػمما لػـ يضػع فػي صػحيحه حػديثا إال إذا تػوفرت فيػه شػروط الحػديث الخمسػ :ألولا
(. عػدـ العمػة ال ادحػة -عدـ الشػذوذ -تماـ الضبط -العدالة  -االتصاؿ ) -عميها مف وجهة نظرا 

موجػودة فػي الحػديث  -وذلؾ بنظر اإلماـ مسػمـ نفسػه أ  أف هػذا الشػروط الخمسػة فػي نظػر مسػمـ
 .الذ  يخرجه وال يمنع ذلؾ مخالفة بعضهـ في عدـ توفرها في ذلؾ الحديث

اد أنه لـ يضع في كتابه الحديث الذ  اختمؼ الث ات في متنػه أو سػندا، ولػيس مػرادا أنه أر  :الناني
 .ما كاف اختةفهـ في توثيؽ بعض رواته

                                                        
 .، بتعميؽ الشيخ محمد زاهد الكوثر ، مكتبة عاطؼ، ال اهرة61الحازمي، شروط األئمة الخمسة ص  (31)
 .16م دمة النوو  عمب شرح صحي  مسمـ ص  (31)
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 المطمأل الرابع
 منيج اإلمام مسمم في صناعة األسانيد

 

مف المعروؼ أف صحي  مسمـ قػد تميػز بحسػف ترتيبػه، ودقػة تحريػه فػي الروايػات، وحسػف الصػي،ة 
مف حيث تمخيص الطرؽ واختصارها بطري ة فنية مبتكػرة، وفػؽ مػنهج دقيػؽ عمػب النحػو اإلسنادية، 

 :التالي

 :منيجو في االختصار - أ

ل د استطاع مسمـ أف يجمع بيف االستيعاب واالختصار مف خةؿ التزامػه بعػدد مػف المسػالؾ الفنيػة 
 :وهذا المسالؾ هي

د التحػوؿ مػف إسػناد إلػب إسػناد آخػر، عنػ( ح)وهػو وضػع حػرؼ  :(32)التحويؿ :المسمك األول*  
وهػػدؼ مسػػمـ مػػف ذلػػؾ هػػو االختصػػار، وقػػد أكثػػر مػػف هػػذا المسػػمؾ فػػي صػػحيحه بحيػػث ال يخمػػو 

وقػػد بمػػغ عػػدد األحاديػػث التػػي ورد فيهػػا . كتػػاب مػػف كتػػب صػػحيحه مػػف وجػػود أحاديػػث فيهػػا تحويػػؿ
 .(33)ألفا ومائتيف وستة وثةثيف حديثا( 1236)تحويؿ في صحي  مسمـ 

مف منهج مسمـ فػي ذلػؾ أنػه يكػرر ذلػؾ فػي الحػديث الواحػد مػرتيف وأكثػر، حتػب إنػه  وكاف 
 .(34)بمغ عددها في أحد األحاديث تسع مرات

وحػػدثنا ابػف نميػػر حػػدثنا  ححػػدثنا أبػو بكػػر بػػف أبػي شػػيبة حػػدثنا أبػو أسػػامة  :(35)قػاؿ مسػػمـ :منــال
وحػدثنا يحيػب بػف  حبػي خالػد وحدثنا أبػو كريػب حػدثنا ابػف إدريػس كمهػـ عػف إسػماعيؿ بػف أ حأبي 

حدثنا معتمر عف إسػماعيؿ قػاؿ سػمعت قيسػا يػرو  عػف أبػي مسػعود  -والمفظ له -حبيب الحارثي 
الحػديث فهنػا نةحػظ كيػؼ أف .. .أشار النبي صمب اهلل عميه وسػمـ بيػدا أال إف اإليمػاف هاهنػا :قاؿ

 .ث مراتثة حمسمما قد جمع بيف أربعة أحاديث كمها في سياؽ واحد فوضع حرؼ 

                                                        
 .د الحديث إلب سند آخر يمت ي معههو االنت اؿ مف سند مف أساني (32)
 .سينشر قريبا بإذف اهلل -أميف ال ضاة . بحث أعدا د -ل د تـ إحصا  ذلؾ  (33)
 .1686كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث رقـ  (34)
 .51حديث رقـ  - 1/29 -باب تفاضؿ أهؿ اإليماف -كتاب اإليماف  (35)
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وذلػػؾ بػأف يسػػمع مسػػمـ الحػػديث عػػف شػػيخيف أو أكثػػر مػػف  :الجمػػع بػػيف الشػػيوخ :المســمك النــاني* 
فكػػاف يػػذكرهـ جميعػػا فيعطػػؼ الثػػاني عمػػب ( شػػيخ شػػيخه)شػػيوخه ويمت ػػوف جميعػػا عنػػد مػػف فػػوقهـ 

 فيكػػوف بػػذلؾ قػػد جمػػع. ثػػـ يػػذكر ب يػػة اإلسػػناد وفػػؽ منهجػػه المعتػػاد... األوؿ والثالػػث عميهمػػا وهكػػذا
 .وال يخفب م دار االختصار الذ  يح  ه مف ذلؾ. بيف روايتيف أو أكثر في سياؽ واحد

حػػدثنا أبػػو بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة ومحمػػد بػػف المثنػػب وابػػف بشػػار قػػالوا حػػدثنا  (36)قػػاؿ مسػػمـ  :منــال
محمد بف جعفر عف شعبة عف عمي بف مػدرؾ عػف أبػي زرعػة عػف خرشػة عػف أبػي ذر عػف النبػي 

فػنةحظ هنػا كيػؼ أف ( الػخ الحػديث.. .ثةثػة ال يكممهػـ اهلل يػوـ ال يامػة: قػاؿصمب اهلل عميػه وسػمـ 
وبػذلؾ اختصػر ذكػر ثػةث روايػات بأسػانيدها . مسمما قد جمع بيف ثةثة مف شيوخه في نسؽ واحد
 .ومتونها فجعمها في سياؽ واحد، بهدؼ االختصار

الحػػديث بتمامػػه سػػندا ومتنػػا ثػػـ وذلػػؾ بػػأف يػػرو  : اإلشػػارة إلػػب بػػاقي اإلسػػناد :المســمك النالــث*  
يتبعػػه بروايػػة أخػػر  تمت ػػي مػػع الروايػػة األولػػب فكػػػاف مسػػمـ يسػػوؽ هػػذا الروايػػة األخػػر  إلػػب ن طػػػة 

وال يفعػػؿ ذلػػؾ إال إذا لػػـ يكػػف فػػي السػػند فائػػدة جديػػدة، . االلت ػػا  ثػػـ يشػػير إلػػب ب يػػة السػػند اختصػػارا
 .كاختةؼ صيغ األدا  ونحوها

ا قتيبة بف سعيد حدثنا الميث عف ابف الهػاد عػف سػعد بػف إبػراهيـ عػف حدثن :(37)قاؿ مسمـ  :منال
: حميد بف عبد الرحمف عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص أف رسػوؿ اهلل صػمب اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ

 (...الحديث... .مف الكبائر شتـ الرجؿ والديه

سػػعد بػػف إبػػراهيـ  وحػػدثني محمػػد بػػف حػػاتـ حػػدثنا يحيػػب بػػف سػػعيد حػػدثنا سػػفياف عػػف: ثػػـ قػػاؿ مسػػمـ
 .بيذا اإلسناد

فػػنةحظ هنػػا كيػػؼ إف اإلمػػاـ مسػػمما اكتفػػب فػػي اإلسػػناد الثػػاني باإلشػػارة إلػػب ب يتػػه حينمػػا  
 .وهدفه أيضا االختصار .وصؿ إلب ن طة االلت ا  مع السند األوؿ وهو سعد بف إبراهيـ

بسػندا ومتنػه كػامة، ثػـ  وذلؾ بأف يذكر مسمـ الحػديث: اإلشارة إلب باقي المتف :المسمك الرابع*  
يتبعػػػه بروايػػػة أخػػػر  مػػػف طريػػػؽ ثانيػػػة، فكػػػاف إذا ذكػػػر إسػػػناد الروايػػػة الثانيػػػة، يكتفػػػي باإلشػػػارة إلػػػب 

 .المتف، دوف أف يذكرا وال يفعؿ ذلؾ إال إذا كاف المتف في الروايتيف واحدا دوف فرؽ يذكر

                                                        
 .116حديث رقـ  - 1/112 -باؿ اإلزار باب تحريـ إس -كتاب اإليماف  (36)
 .91حديث رقـ  - 1/92باب بياف الكبائر  -كتاب اإليماف  (37)
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ف شػعبة عػف سػميماف عػف حدثنا محمد بػف المثنػب حػدثنا ابػف أبػي عػد  عػ :(38)قاؿ مسمـ  :منال
ال يزنػي الزانػي حػيف يزنػي وهػو مػؤمف، : ذكواف عف أبي هريػرة أف النبػي صػمب اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ

وال يسػػرؽ حػػيف يسػػرؽ وهػػو مػػؤمف، وال يشػػرب الخمػػر حػػيف يشػػربها وهػػو مػػؤمف، والتوبػػة معروضػػة 
 .بعد

ش عػف ذكػواف عػف أبػي وحدثني محمد بف رافع حدثنا عبد الرزاؽ أخبرنا سفياف عػف األعمػ: ثـ قاؿ
 .نم ذكر بمنل حديث شعبةال يزني الزاني : هريرة رفعه قاؿ

نمػػا اكتفػػب باإلشػػارة إليػػه ف ػػط،   فػػنةحظ هنػػا كيػػؼ أنػػه لػػـ يػػذكر مػػتف الحػػديث مػػرة ثانيػػة وا 
 .وذلؾ بهدؼ االختصار أيضا

 

 :منيجو في التكرار - أل

ل د كاف مف منهج مسمـ تكػرار األحاديػث فػي صػحيحه، ف ػد كػاف يكػرر الحػديث مػرتيف أو ثةثػا أو 
 :وقد التـز في ذلؾ منهجا دقي ا مفيدا ومف ذلؾ ،أكثر

أنه لـ يكػف يكػرر الحػديث إال إذا كانػت الطريػؽ األخػر  مشػتممة عمػب فائػدة فػي السػند   *
الفوائد التي كػاف ي صػد إلػب تح ي هػا البخػار  فػي  وهي في ال،الب ذات. أو في المتف أو فيهما معا

وهػػذا الفوائػػد مثػػؿ، . التكػػرار، فمسػػمـ هػػو تمميػػذ البخػػار ، وال  رابػػة أف يتػػأثر بمنهجػػه ويسػػتفيد منػػه
خػراج الحػػديث عػػف حػد ال،رابػػة، واشػػتماله عمػب زيػػادات فػػي المػتف أو ألفػػاظ مختمفػػة  تعػدد الطػػرؽ، وا 

 .أو  ير ذلؾ

حػػػديث فػػػي موضػػػع واحػػػد فػػػي صػػػحيحه، حتػػػب لػػػو كػػػاف الحػػػديث التػػػـز مسػػػمـ بتكػػػرار ال *
مشتمة عمب أكثر مف حكـ ف هي، فإنه يذكرا في ألصؽ المواضع بػه، وال يكػررا فػي موضػع آخػر، 

 .ولـ يخرج عف هذا ال اعدة إال نادرا

وال تخفػػب فائػػدة هػػذا المػػنهج، ومػػد  تسػػهيؿ األمػػر عمػػب الباحػػث، وبخاصػػة حػػيف الحاجػػة  
وهػػو بهػػذا يختمػػؼ عػػف . ات ومعرفػػة الفػػروؽ بينهػػا سػػوا  فػي اإلسػػناد أـ فػػي المػػتفإلػب م ارنػػة الروايػػ

 .منهج البخار  الذ  يكرر الحديث في أكثر مف باب واحد
 

                                                        
 .57حديث رقـ  - 1/77 -باب ن صاف اإليماف بالمعاصي  -كتاب اإليماف  (38)



-- 20 

حيػػث أف كػػة منهمػػا تػػدؿ عمػػب  :(حــدننا وأخبرنــا)منيجــو فــي التفريــق بــين صــي تي األدا   -  ج
ف ػػػد اختمػػػؼ . تػػػدؿ عمػػػب العػػػرضفػػػاألولب تػػػدؿ عمػػػب السػػػماع، والثانيػػػة . طريػػػؽ مػػػف طػػػرؽ التحمػػػؿ

  :(39)العمما  في جواز إطةؽ إحداهما عمب األخر  إلب ثةثة مذاهب 

وال إطػةؽ أخبرنػا ( العػرض)أنػه ال يجػوز إطػةؽ حػدثنا عمػب مػا قػرئ عمػب الشػيخ  :المذىأل األول
وهػػذا هػو مػذهب مسػمـ والشػػافعي . عمػب مػا سػمع مػػف لفػظ الشػيخ، فكػؿ واحػػدة تختمػؼ عػف األخػر 

 .مهور مف أهؿ العمـوالج

وهػػػو . أنػػػه ال فػػػرؽ بػػػيف الصػػػي،تيف، فيجػػػوز اسػػػتعماؿ كػػػؿ منهمػػػا مكػػػاف األخػػػر  :المـــذىأل النـــاني
 .والزهر  ومالؾ وسفياف بف عيينة، ويحيب بف سعيد ال طاف و يرهـ. مذهب البخار 

بػؿ يجػب أف ي ػاؿ قػرأت عمػػب ( العػرض)ال يجػوز إطػةؽ الصػي،تيف عمػػب ال ػرا ة  :المـذىأل النالـث
وأما حدثنا وأخبرنا فتطمؽ كؿ منهما عمب مػا سػمع مػف لفػظ . لشيخ، أو قرئ عمب الشيخ وأنا أسمعا

 .(41)وهو مذهب ابف المبارؾ، وأحمد بف حنبؿ و يرهما . الشيخ ف ط

وذلػػؾ إذا رو  الحػػديث عػػف اثنػػيف مػػف . ومػف هنػػا كػػاف مػػنهج اإلمػػاـ مسػػمـ  التفريػػؽ بينهمػػا 
فػػي صػػيغ األدا  كػػاف يصػػرح بهػػذا االخػػتةؼ، فينسػػب كػػؿ لفػػظ شػػيوخه فػػأكثر، واختمفػػت عبػػاراتهـ 
 .وهذا يدؿ عمب مد  دقته في صناعة األسانيد. لصاحبه، فيخرج بذلؾ مف الخةؼ

 :(41)قاؿ مسمـ في كتاب األشربة  :منال ذلك

حدثنا يحيػب بػف يحيػب وأبػو بكػر بػف أبػي شػيبة، وأبػو كريػب، واسػحؽ بػف إبػراهيـ، قػاؿ أبػو  
أبػو معاويػة عػف األعمػػش عػف أبػي سػفياف عػف جػػابر  أخبرنـاوقػاؿ اآلخػػراف  حـدننابكػر وأبػو كريػب 

طعػػػاـ الواحػػػد يكفػػػي االثنػػػيف، وطعػػػاـ االثنػػػيف يكفػػػي : قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػمب اهلل عميػػػه وسػػػمـ: قػػػاؿ
 .األربعة

 

 

 

 

 

                                                        
 .138عمـو الحديث  -ابف الصةح  (39)
 .21انظر م دمة النوو  عمب شرح مسمـ ص (41)
 .2159حديث رقـ  - 3/1631اساة باب فضيمة المو  (41)
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 :منيجو في التعريف باسم الراوي - د

بحيػػث يمكػػف أف يحصػػؿ لػػبس لػػد  وذلػػؾ إذا ذ كػػر فػػي اإلسػػناد راو دوف ذكػػر اسػػـ أبيػػه أو نسػػبته، 
فيعػػرؼ اإلمػػاـ مسػػمـ بهػػذا الػػراو  بحيػػث يفهػػـ أف هػػذا التعريػػؼ مػػف . ال ػػارئ فػػي تحديػػد ذلػػؾ الػػراو 

 .وذلؾ حتب ال ينسب لشيخه كةما لـ ي مه. عند مسمـ وليس مف عبارة شيخه

 :قاؿ مسمـ في كتاب األشربة :منال ذلك

جػػر، قػػاؿ يحيػػب بػػف يحيػػب أخبرنػػا وقػػاؿ حػػدثنا يحيػػب بػػف يحيػػب، ويحيػػب بػػف أيػػوب وابػػف ح 
عػف عبػد اهلل بػف  - وىو ابن أبـي نمـر -عف شريؾ  - وىو ابن جعفر -اآلخراف حدثنا إسماعيؿ 

نهػا : أبي عتيؽ عػف عائشػة أف رسػوؿ اهلل صػمب اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ إف فػي عجػوة العاليػة شػفا ، وا 
 .ترياؽ أوؿ البكرة

ولػػـ ينسػػبهما ولػػـ يعػػرؼ  -اعيؿ عػػف شػػريؾ فهنػػا نةحػػظ كيػػؼ أف شػػيخه قػػاؿ حػػدثنا إسػػم 
بعػػػد ( وهػػػو ابػػػف أبػػػي نمػػػر)وعبػػػارة . بعػػػد إسػػػماعيؿ( وهػػػو ابػػػف جعفػػػر)بهمػػػا، فأضػػػاؼ مسػػػمـ عبػػػارة 

 .شريؾ

وهذا يدؿ عمب مد  دقػة اإلمػاـ مسػمـ وأمانتػه فػي االلتػزاـ التػاـ بمػا سػمعه مػف شػيخه، فػة  
 .يضيؼ حرفا واحدا، إال بما يشعر أنه إضافة مف عندا هو

 

 :منيجو في إخراج حديث واحد من صحيفة مروية كميا بإسناد واحد -  ى

ولكنهػا مرويػة كمهػا بسػند  ،التػي ضػمت مائػة وثمانيػة وثةثػيف حػديثا ،وذلؾ كصحيفة هماـ بف منبه
 .واحد ذكر في أوؿ الصحيفة، ولـ يجدد السند في أوؿ كؿ حديث

ال يركػػػب ذلػػػؾ اإلسػػػناد  -ر األوؿ  يػػػ -فكػػػاف اإلمػػػاـ مسػػػمـ إذا أراد أف يفػػػرد حػػػديثا منهػػػا  
نمػػا كػػاف يػػأتي بعبػػارة تػػدؿ عمػػب أنػػه  لػػذلؾ الحػػديث، بحيػػث يػػوهـ أنػػه لػػه عمػػب وجػػه الخصػػوص، وا 

وهػذا يػػدؿ عمػب مػػد  تحريػػه . حػديث مػػرو  ضػمف مجموعػػة مػف األحاديػػث لػيس لهػػا إال سػند واحػػد
ت انه   .رحمه اهلل -واحتياطه، وا 

فػع حػدثنا عبػد الػرزاؽ أخبرنػا معمػر عػف همػاـ بػف منبػه حدثنا محمػد بػف را :(42)قوؿ مسمـ  :منال
وقػاؿ رسػوؿ  :فـذكر أحاديـث منيـاقاؿ هذا ما حدثنا أبو هريرة عف رسوؿ اهلل صمب اهلل عميػه وسػمـ 

 ( الحديث... اهلل صمب اهلل عميه وسمـ بينما رجؿ يتبختر في برديف

                                                        
 .2188حديث رقـ  - 3/1654باب تحريـ التبختر في المشي  -كتاب المباس والزينة  (42)
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وهػػو إشػػعار ( ث منهػػافػػذكر أحاديػػ)فػػنةحظ هنػػا أنػػه أشػػار إلػػب ذلػػؾ بعبارتػػه الخاصػػة وهػػي  
 .منه بهذا الواقع

 ايػػػة فػػػي الدقػػػة واالحتيػػػاط، يتسػػػـ دائمػػػا باألمانػػػة فػػػي الن ػػػؿ،  -رحمػػػه اهلل  -وهكػػػذا نجػػػدا  
فكػػاف يبتكػػر مػػف المنػػاهج مػػا يحػػافظ بػػه عمػػب هػػذا الصػػفة، وفػػي الوقػػت ذاتػػه يسػػوؽ الروايػػات عمػػب 

 .لخطأوجه واض  بيف، ال يشكؿ عمب ال ار  ، وال يجعمه عرضة لموهـ وا



-- 23 

 

 المطمأل الخامس
 مناىج مسمم في متون الحديث

 

بداعػػه فيهػػا صػػارفا لػػه عػػف العنايػػة بػػأمور الف ػػه، وقضػػايا  لػػـ يكػػف اهتمػػاـ مسػػمـ بصػػناعة األسػػانيد وا 
المتوف، ف ػد كػاف لػه جهػد طيػب فػي هػذا المجػاؿ، وفػؽ مػنهج دقيػؽ مػنظـ، ممػا أضػفب عمػب كتابػه 

 :مناهجه في هذا المجاؿ ما يميومف أهـ . طابعا حسنا وقيمة عممية كبيرة

 :ذكر الطرق وتكرارىا بحسأل اختالف المتون - أ

وذلػؾ أنػه كػاف يكػػرر مػتف الحػديث بتمامػه إذا كػػاف فيػه زيػادة فػي األلفػػاظ، أو اخػتةؼ بػيف، بحيػػث 
 .ثـ يتبعها بالروايات األخر  ،وكاف منهجه في هذا أف يبدأ بالرواية األتـ. يؤد  إلب فوائد جديدة

مف هذا أف يضع أماـ ال ارئ جميع األلفاظ الواردة حتب ال يفوته شػي  مػف معانيهػا  وهدفه 
 .وفوائدها الف هية

حػدثني حرممػة بػف يحيػب أخبرنػا عبػد اهلل بػف وهػب قػاؿ أخبرنػي يػونس  :(43)مثاؿ ذلؾ قوؿ مسػمـ 
 ا لمػا حضػرت أبػا طالػب الوفػاة جػا) :عف ابف شهاب قاؿ أخبرني سػعيد بػف المسػيب عػف أبيػه قػاؿ

رسػػوؿ اهلل صػػمب اهلل عميػػه وسػػمـ، فوجػػد عنػػدا أبػػا جهػػؿ وعبػػد اهلل بػػف أبػػي أميػػة بػػف الم،يػػرة، ف ػػاؿ 
ف ػػاؿ أبػػو . يػػا عػـ قػػؿ ال إلػػه إال اهلل، كممػػة أشػػهد لػؾ بهػػا عنػػد اهلل: رسػوؿ اهلل صػػمب اهلل عميػػه وسػػمـ

اهلل صػمب اهلل يا أبا طالب، أتر ب عف ممػة عبػد المطمػب، فمػـ يػزؿ رسػوؿ : جهؿ وعبد اهلل بف أمية
هػػو عمػػب : عميػػه وسػػمـ يعرضػػها عميػػه، ويعيػػد لػػه تمػػؾ الم الػػة، حتػػب قػػاؿ أبػػو طالػػب آخػػر مػػا كممهػػـ

أمػػا واهلل : ف ػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػمب اهلل عميػػه وسػػمـ. وأبػػب أف ي ػػوؿ ال إلػػه إال اهلل. ممػػة عبػػد المطمػػب
منػػػوا أف يسػػػت،فروا مػػػا كػػػاف لمنبػػػي والػػػذيف آ)فػػػأنزؿ اهلل عػػػز وجػػػؿ، . ألسػػػت،فرف لػػػؾ مػػػا لػػػـ أنػػػه عنػػػؾ

وأنػزؿ اهلل تعػالب  (44)( لممشركيف ولو كانوا أولي قربب مف بعد ما تبيف لهـ أنهػـ أصػحاب الجحػيـ
ولكػف اهلل يهػد   ،إنػؾ ال تهػد  مػف أحببػت: )في أبي طالب ف اؿ لرسػوؿ اهلل صػمب اهلل عميػه وسػمـ

 .(45)( مف يشا  وهو أعمـ بالمهتديف

                                                        
 .24حديث رقـ  - 1/54 -باب الدليؿ عمب صحة إسةـ مف حضرا الموت  -كتاب اإليماف  (43)
 .113 -سورة التوبة  (44)
 .56 -سورة ال صص  (45)
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بػػراهيـ وعبػػد بػف حميػػد قػػاال أخبرنػػا عبػػد الػػرزاؽ أخبرنػػا معمػػر ح وحػػدثنا إسػػحاؽ بػػف إ: ثػـ قػػاؿ مسػػمـ
وحدثنا حسف الحمواني وعبد بف حميد قاال حدثنا يع وب وهو ابف إبػراهيـ بػف سػعد قػاؿ حػدثني أبػي 

فػأنزؿ : عف صال  كةهما عػف الزهػر  بهػذا اإلسػناد مثمػه،  يػر أف حػديث صػال  انتهػب عنػد قولػه
وفػػػي حػػػديث . ويعػػػوداف فػػي تمػػػؾ الم الػػة: يتػػيف، وقػػػاؿ فػػي حديثػػػهاهلل عػػز وجػػػؿ فيػػه، ولػػػـ يػػػذكر اآل

 .فمـ يزاال به: معمر مكاف هذا الكممة

: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػمب اهلل عميػه وسػمـ لعمػه: ثـ ذكر حديثا آخر بسندا عف أبي هريػرة قػاؿ 
ه عمػػب لػػوال أف تعيرنػػي قػػريش، ي ولػػوف إنمػػا حممػػ: قػػؿ ال إلػػه إال اهلل أشػػهد لػػؾ بهػػا يػػوـ ال يامػػة، قػػاؿ

( إنػػؾ ال تهػد  مػف أحببػت ولكػف اهلل يهػد  مػف يشػػا : )فػأنزؿ اهلل. ذلػؾ الجػزع، ألقػررت بهػا عينػؾ
 .هػ. أ

فنةحظ هنا كيؼ أف مسمما ذكر عػددا مػف الروايػات، كػؿ روايػة فيهػا زيػادة عمػب األخػر ،  
 .وتحمؿ معنب جديدا

 :اإلشارة إلى المتون األخرى، وتحديد الزيادات والفوائد -  أل

نمػػا يكتفػػي باإلشػػارة وذ لػػؾ بػػأف يػػذكر الحػػديث بتمامػػه، ثػػـ يتبعػػه بروايػػات أخػػر  ال يػػذكر متونهػػا، وا 
 .إلب االختةفات بيف هذا المتوف

أمرنػػا رسػػوؿ اهلل صػػمب : بسػػندا عػػف البػػرا  بػػف عػػازب ي ػػوؿ (46)مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا رواا مسػػمـ  
ع الجنػػازة، وتشػػميت العػػاطس، أمرنػػا بعيػػادة المػػريض، واتبػػا. اهلل عميػػه وسػػمـ بسػػبع ونهانػػا عػػف سػػبع

فشػػا  السػػػةـ جابػػػة الػػػداعي وا  بػػرار ال سػػػـ أو الم سػػـ، ونصػػػر المظمػػوـ، وا  ونهانػػا عػػػف خػػػواتيـ أو . وا 
تخػػػتـ بالػػػذهب، وعػػػف شػػػرب بالفضػػػة، وعػػػف الميػػػاثر وعػػػف ال سػػػي، وعػػػف لػػػبس الحريػػػر واإلسػػػتبرؽ 

 .والديباج

بػػ: إال قولػػه: وقػػاؿ. ثػػـ ذكػػر حػػديثا أخػػر بهػػذا اإلسػػناد مثمػػه  رار ال سػػـ أو الم سػػـ فإنػػه لػػـ وا 
نشاد الضالة)يذكر هذا الحرؼ في الحديث، وجعؿ مكانه   (.وا 

وزاد فػػي الحػػديث وعػػف الشػػرب فػػي الفضػػة فإنػػه مػػف : )ثػػـ ذكػػر فػػي روايػػة ثالثػػة وقػػاؿ فيهػػا 
 .(شرب فيها في الدنيا لـ يشرب فيها في اآلخرة

فشػػا  السػػةـ، بإسػػنادهـ ومعنػػب حػػد: )... ثػػـ ذكػػر روايػػة رابعػػة وقػػاؿ فيهػػا  يثهـ إال قولػػه وا 
 (.ونهانا عف خاتـ الذهب، أو حم ه الذهب: وقاؿ. ورد السةـ :فإنه قاؿ بدلها

                                                        
 .2166حديث رقـ  - 3/1635 -باب تحريـ استعماؿ إنا  الذهب  -نة كتاب المباس والزي (46)
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فػػػنةحظ هنػػػا كيػػػؼ أف مسػػػمما قػػػد ذكػػػر الروايػػػة األولػػػب بتمامهػػػا، ثػػػـ ذكػػػر ثةثػػػة أسػػػانيد ولػػػـ يػػػذكر 
 .متونها، إال أنه أشار إلب االختةفات والزيادات في هذا الروايات األخر 

 :تحديد صاحأل المفظ حينما تختمف األلفاظ بين الرواة -   ح

ويفيػػد هػػذا فػػي تػػرجي  أحػػد المفظػػيف . وف هػػه ودقػة مةحظتػػه. وهػذا يػػدؿ عمػػب دقػػة مسػػمـ فػػي الروايػػة
 .حيف االختةؼ وتعذر الجمع بينهما

قػػػاال ( والمفػػػظ ألبػػػي الطػػػاهر)حػػػدثنا أبػػػو الطػػػاهر وحرممػػػة بػػػف يحيػػػب  :(47)مثػػػاؿ ذلػػػؾ قػػػوؿ مسػػػمـ 
برنا ابف وهب أخبرنػي يػونس قػاؿ ابػف شػهاب حػدثني أبػو سػممة بػف عبػد الػرحمف عػف أبػي هريػرة أخ

ف ػاؿ أعرابػي يػا رسػوؿ اهلل ( ال عدو  وال صفر وال هامػة)حيف قاؿ رسوؿ اهلل صمب اهلل عميه وسمـ 
. فمػػا بػػاؿ اإلبػػؿ تكػػوف فػػي الرمػػؿ كأنهػػا الظبػػا ، فيجػػي  البعيػػر األجػػرب فيػػدخؿ فيهػػا فيجربهػػا كمهػػا

 .قاؿ فمف أعد  األوؿ ؟

ثـ ذكر مسمـ بعد ذلػؾ عػددا كبيػرا مػف الروايػات بأسػانيد متصػمة لكػف ألفػاظ رواتهػا تختمػؼ  
 .(ال عدو  وال طيرة وال  وؿ: )ومنها( ال عدو  وال هامة وال نو  وال صفر)ومنها . أحيانا

ذلػؾ مػف  وفػي. فنةحظ هنا كيؼ ينسػب المفػظ لصػاحبه، وينبػه إلػب االخػتةؼ فػي األلفػاظ 
 .وقد ال يدرؾ هذا إال ذو نظر ثاقب وبصيرة ف هية عظيمة. الفوائد الف هية الشي  الكثير

                                                        
 .2221حديث رقـ  - 4/1742 -باب ال عدو  وال طيرة وال هامة وال صفر  -كتاب السةـ  (47)
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 المطمأل السادس
 منيج مسمم في رواية األحاديث غير المتصمة

 

المعم ػػات، : ممػػا ال شػػؾ فيػػه أف بعػػض أحاديػػث مسػػمـ  يػػر متصػػمة، وي صػػد بهػػا ثةثػػة أنػػواع وهػػي
ترا   لبعض الناس أف وجود هػذا النػوع مػف األحاديػث ينفػي الحكػـ وقد ي. والموقوفات والم طوعات

وهػػذا األنػػواع ليسػػت . عمػػب أحاديػػث مسػػمـ بالصػػحة ذلػػؾ أف االتصػػاؿ شػػرط مػػف شػػروط الصػػحي 
 :بمتصمة والجواب عف ذلؾ مف وجوا

 :فيما يتعمق بالمعمقات: أوال

ف العممػػا  ناقشػػوا ف ػػد وردت فػػي صػػحي  مسػػمـ بعػػض األحاديػػث التػػي صػػورتها صػػورة المعمػػؽ، ولكػػ
 :(48)هذا، وخير مف ناقش ذلؾ أبو عمرو بف الصةح حيث قاؿ 

ويسػػػمب هػػػذا النػػػوع ... وقػػػع فػػػي صػػػحيحي البخػػػار  ومسػػػمـ مػػػا صػػػورته صػػػورة المن طػػػع"  
وهػو فػي كتػاب مسػمـ قميػؿ، وقػد ذكػر الحػافظ أبػو عمػي ال،سػاني أف ذلػؾ فػي أربعػة عشػر ... تعمي ا

 .(49)" موضعا 

إلػػب هػػذا األحاديػػػث يجػػد أف حػػػديثا واحػػدا يمكػػف أف يسػػػمب معم ػػا وهػػػو  ولكػػف الػػذ  يرجػػػع 
 :قوله

ورو  الميػػث بػػف سػػعد عػػف جعفػػر بػػف ربيعػػة عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف يسػػار عػػف عميػػر مػػولب  
أقبمػت أنػا وعبػد الػرحمف بػف يسػار مػولب ميمونػة زوج النبػي صػمب اهلل : ابف عبػاس أنػه سػمعه ي ػوؿ

أقبػػؿ : بػػف الحػػارث بػػف الصػمة األنصػػار  ف ػػاؿ أبػػو الجهػػـعميػه وسػػمـ حتػػب دخمنػػا عمػػب أبػي الجهػػـ 
فهػػػذا هػػػو . (51)الحػػػديث ... رسػػػوؿ اهلل صػػػمب اهلل عميػػػه وسػػػمـ مػػػف نحػػػو بئػػػر جمػػػؿ، فم يػػػه رجػػػؿ

 .الحديث الوحيد الذ  لـ يذكرا متصة

                                                        
النوو  : وانظر( بتصرؼ) 84-76ص  -صيانة صحي  مسمـ مف اإلخةؿ وال،مط  -ابف الصةح : انظر (48)
 .19-16 م دمة شرح صحي  مسمـ ص -
انظر اإلماـ الترمذ  والموازنة بيف جامعة وبيف . ذكر الدكتور نور الديف عتر أنها سبعة عشر حديثا (49)

 .91ص -الصحيحيف
 .369، حديث رقـ 1/281باب التيمـ  -كتاب الحيض  (51)
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 :وأما سائر األحاديث فاف صورتها صورة التعميؽ وهي ليست تعمي ا وذلؾ لسببيف 

ػدثت عػف أنها مف نوع ا :األول لمبهمػات، وذلػؾ أف مسػمما كػاف ي ػوؿ فيهػا حػدثنا صػاحب لنػا، أو ح 
 .فهذا مف اإلبهاـ وقد يكوف لمسمـ عذرا في ذلؾ. فةف، أو حدثني مف سمع فةنا، وهكذا

أف مسمما قد أورد هػذا األحاديػث عمػب سػبيؿ المتابعػة واالستشػهاد ف ػد ذكػر هػذا األحاديػث  :الناني
 . (51)في صحيحه  جميعا متصمة مف جهة أخر 

 :الموقوفات والمقطوعات: نانيا

وجػػد فػػي صػػحي  مسػػمـ أحاديػػث قميمػػة لػػـ ترفػػع إلػػب النبػػي صػػمب اهلل عميػػه وسػػمـ، وهػػي إمػػا موقوفػػة 
 :عمب بعض الصحابة، أو م طوعة مف أقواؿ التابعيف، ويةحظ في هذا النوع ما يمي

التػػػػي ال تعػػػػد مػػػػف الصػػػػحي   -أف معظػػػػـ هػػػػذا األحاديػػػػث ذكرهػػػػا مسػػػػمـ فػػػػي م دمػػػػة صػػػػحيحه  -  أ
 :وذلؾ حيف ذكر بعض ال ضايا المتعم ة بالرواية، ومثاؿ ذلؾ -اصطةحا

حػػدثني أبػػو الطػػاهر وحرممػػة بػػف يحػػي قػػاال أخبرنػػا ابػػف وهػػب  :(52)قػػوؿ مسػػمـ : مػػف الموقػػوؼ*  
: قاؿ أخبرني يونس عف ابف شهاب عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة أف عبػد اهلل بػف مسػعود قػاؿ

فهػػذا حػػديث  موقػػوؼ عمػػب . ا أنػػت بمحػػدث قومػػا حػػديثا ال تبم،ػػه ع ػػولهـ إال كػػاف لبعضػػهـ فتنػػةمػػ
 .عبد اهلل بف مسعود

حدثنا أبو جعفر محمد بف الصػباح حػدثنا إسػماعيؿ بػف زكريػا : (53)قوؿ مسمـ : ومف الم طوع*  
الفتنػػة قػػالوا لػػـ يكونػوا يسػػألوف عػػف اإلسػػناد فممػػا وقعػػت : )عػف عاصػػـ األحػػوؿ عػػف ابػػف سػػيريف قػػاؿ

 .سموا لنا رجالكـ، فينظر الب أهؿ السنة فيؤخذ حديثهـ، وينظر إلب أهؿ البدع فة يؤخذ حديثهـ

 .فهذا حديث م طوع انتهب سندا إلب محمد بف سيريف 

أف هػػذا األحاديػػث قػػد ن مػػت عػػف بعػػض الصػػحابة أو التػػابعيف تتعمػػؽ بأحػػداث ووقػػائع حػػدثت  -  ب
ذكػر شػي  فػي ذلػؾ عػف رسػوؿ  -فػي ال،الػب -مـ، بحيث تستدعي بعد الرسوؿ صمب اهلل عميه وس

 :فهي أشبه بأسباب إيراد الحديث، مثاؿ ذلؾ ،اهلل صمب اهلل عميه وسمـ

                                                        
-1/17وانظر م دمة النوو  في شرح صحي  مسمـ . 82-81صيانة صحي  مسمـ  -ابف الصةح: انظر (51)

18. 
 .1/76م دمة مسمـ  (52)
 .1/84م دمة مسمـ  (53)
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حػػدثنا أبػػو بكػػر بػػف أبػػي شػيبة حػػدثنا وكيػػع عػػف سػػفياف ح وحػػدثنا محمػػد  :(54)قػوؿ مسػػمـ  
 -ف طػارؽ بػف شػهاب بف المثنب حدثنا محمد بف جعفر حدثنا شعبة كةهما عف قيس بف مسػمـ عػ

 :قاؿ -وهذا حديث أبي بكر

الصػػةة قبػػؿ : ف ػػاـ إليػػه رجػػؿ ف ػػاؿ .أوؿ مػػف بػػدأ بالخطبػػة يػػوـ العيػػد قبػػؿ الصػػةة مػػرواف 
سػمعت رسػوؿ اهلل . أمػا هػذا ف ػد قضػب مػا عميػه: ف ػاؿ أبػو سػعيد .قد ت رؾ ما هنالػؾ: ف اؿ. الخطبة

ا بيػػػدا، فػػػإف لػػػـ يسػػػتطع فبمسػػػانه فػػػإف لػػػـ مػػػف رأ  مػػػنكـ منكػػػرا فمي،يػػػر : صػػػمب اهلل عميػػػه وسػػػمـ ي ػػػوؿ
 .وذلؾ أضعؼ اإليماف ،يستطع فب مبه

نةحػػظ هنػػا أف الواقعػػة المتعم ػػة بخطبػػة العيػػد، لػػـ تكػػف فػػي عهػػد الرسػػوؿ صػػمب اهلل عميػػه  
نما هي في عهد الصحابة، والذ  ن مهػا هػو التػابعي طػارؽ بػف شػهاب فػذكر الواقعػة روايػة . وسمـ وا 

 ...(مف رأ  منكـ منكرا)ا في إيراد حديث م طوعة ولكنها كانت سبب

وخةصػػة ال ػػوؿ فػػإف هػػذا النػػوع مػػف الروايػػات قميػػؿ جػػدا عنػػد مسػػمـ، قػػد وقػػع أكثرهػػا ضػػمف  
الوقػوؼ عمػػب مػا فػػي صػحي  مسػػمـ مػػف )وقػد صػػنؼ فيهػا ابػػف حجػر كتابػػا سػػماا . أحاديػث مرفوعػػة

 .(55)( الموقوؼ

                                                        
 .49حديث رقـ  - 1/69باب بياف كوف النهي عف المنكر مف اإليماف  -كتاب اإليماف  (54)
 .بيروت -مؤسسة الكتب الث افية  -طبع بتح يؽ عبد اهلل الميثي  (55)
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 المطمأل السابع
 األ عن ذلكما وجو لصحيح مسمم من نقد، والجو 

 

مػػف حيػػث الدقػػة فػػي صػػناعة األسػػانيد،  ،عمػػب الػػر ـ مػػف المسػػتو  الرفيػػع الػػذ  بم،ػػه كتػػاب مسػػمـ
 ،وصػيا تها، وحسػف الترتيػب والتنسػػيؽ، فإنػه لػـ يخػؿ مػػف الن ػد، كمػا انت ػد مػػف قبمػه شػيخه البخػػار 

ا أمرهػا وردوا وهذا االنت ادات، قد تكوف اختةفا فػي وجهػات النظػر، ف ػد أجػاب العممػا  عنهػا، وبينػو 
 :ومف أهـ هذا االنت ادات. األمور إلب نصابها

انت ػػد اإلمػػاـ الػػدارقطني مسػػمما أنػػه لػػـ يخػػرج أحاديػػث صػػحيحه، مػػع أف أسػػانيدها أسػػانيد قػػػد   -7
والجػػواب . (56)فهػػذا ي تضػػي أف يخػػرج تمػػؾ األحاديػػث ويمزمػػه ذلػػؾ . أخػػرج لرواتهػػا فػػي صػػحيحه

 :عف ذلؾ مف وجوا

لػػيس كػػؿ : )لػػـ يمتػػـز اسػػتيعاب الصػػحي  فػػي كتابػػه، ف ػػد صػػرح هػػو بػػذلؾ ف ػػاؿ أف اإلمػػاـ مسػػمما - أ
وقػػػاؿ أيضػػػا صػػػنفت هػػػذا المسػػػند الصػػػحي  مػػػف ( (57)... شػػػي  عنػػػد  صػػػحي  وضػػػعته  هاهنػػػا

 ((58)ثةثمائة ألؼ حديث مسموعة 

يحتمؿ أف يكوف ذلػؾ الحػديث الػذ  صػ  إسػنادا، قػد اطمػع مسػمـ عمػب عمػة خفيػة فيػه، فتركػه  - ب
 .(59)لسبب، ولكنه لـ يصرح بذلؾ لذلؾ ا

كاف مسمـ يميػؿ دائمػا إلػب االختصػار، فكػاف ي تصػر عمػب ذكػر بعػض األحاديػث حينمػا يكػوف  -  ج
وهػذا مػنهج واضػ  عنػدا فػي كتابػه ف ػد سػبؽ أف ذكرنػا عػددا .  رضه قد تح ػؽ بػذكر ذلػؾ الحػديث

 .مف مناهجه التي التزمها بهدؼ االختصار

نػػػػه أخػػػرج فػػػي صػػػحيحه أحاديػػػػث رواهػػػا جماعػػػة مػػػف الضػػػػعفا  عػػػاب بعضػػػهـ عمػػػب مسػػػمـ أ  -9
 .(61)والمتوسطيف الذيف ليسوا مف شرط الصحي  

                                                        
 .1/24النوو  لشرح مسمـ وم دمة  95-93ابف الصةح ص  -صيانة مسمـ : انظر تفصيؿ ذلؾ في (56)
 .414، حديث رقـ 313/ 1باب التشهد في الصةة  -كتاب الصةة : انظر (57)
 .1/15انظر م دمة النوو  عمب شرح صحي  مسمـ  (58)
 .95ص  -صيانة مسمـ  (59)
 .96ص  -المرجع السابؽ نفسه  (61)
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 :والجواب عف ذلؾ مف وجوا 

ف كػاف قػد ضػعفهـ بعػض العممػا . أف يكوف هؤال  الرواة ث ػات بػرأ  مسػمـ - أ فمػيس رأ  هػؤال  . وا 
 .ؿ في هذا المجاؿالعمما  م دما عمب رأ  مسمـ، فإف اإلماـ مسمما ذو باع طوي

فػإف . وفعػؿ مسػمـ ت ػديـ التعػديؿ عمػب الجػرح. ثـ إنه ال ي اؿ إف الجػرح م ػدـ عمػب التعػديؿ 
 .(61)فعؿ مسمـ محموؿ عمب ما إذا كاف الجرح  ير مفسر السبب فإنه ال يعمؿ به 

 أف يكػػوف ذلػػؾ واقعػػا فػػي الشػػواهد والمتابعػػات، ال فػػي األصػػوؿ، وذلػػؾ بػػأف يػػذكر الحػػديث أوال - ب
بإسػػػناد نظيػػػؼ، رجالػػػه ث ػػػات، ويجعمػػػه أصػػػة، ثػػػـ يتبػػػع ذلػػػؾ بإسػػػناد آخػػػر، أو أسػػػانيد فيهػػػا بعػػػض 

ومػػف هػػؤال  مطػػر الػػوراؽ، وب يػػة بػػف الوليػػد، ومحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف  (62)الضػػعفا  والمتوسػػطيف 
 .و يرهـ .يسار، وعبد اهلل بف عمر العمر 

 .بػاختةط حػدث لػػه ،ف رو  عنػهأف يكػوف ضػعؼ هػذا الصػنؼ مػف الػرواة قػد طػرأ عميػه بعػد أ -  ج
 .أحمد بف عبد الرحمف بف وهب :ومف هؤال  .فهذا ليس ب ادح فيما رواا مف قبؿ

ولمحػػػديث طريػػػؽ أخػػػر  صػػػحيحه مػػػف روايػػػة  ،أف يكػػػوف حػػػديث هػػػذا الصػػػنؼ مػػػف الػػػرواة عاليػػػا - د
لشػػػػأف فكػػػػاف مسػػػػمـ يػػػػذكر هػػػػذا الروايػػػػة العاليػػػػة، مكتفيػػػػا بهػػػػا، لمعرفػػػػة أهػػػػؿ ا. الث ػػػػات ولكنهػػػػا نازلػػػػة

 .(63)وقد ذكر ابف الصةح أف مسمما قد صرح بهذا . واالختصاص بالرواية األخر 

أسباط بف نصر، وقطف بػف نسػير، وأحمػد بػف عيسػب المصػر ، وسػويد : ومف هؤال  الرواة 
 .و يرهـ. بف سعيد

. انت ػػد اإلمػػاـ الػػدارقطني عػػددا مػػف األحاديػػث التػػي أخرجهػػا البخػػار  ومسػػمـ فػػي صػػحيحيهما  -2
حػػديثا، واخػػتص ( 32)اشػػتركا فػػي  ،د هػػذا األحاديػػث المنت ػػدة عميهمػػا مائتػػاف وعشػػرة أحاديػػثوعػػد

( 111)واخػػػتص مسػػػمـ بػػػػ (. 111)حػػػديثا فيكػػػوف مجمػػػوع المنت ػػػد عنػػػد البخػػػار  ( 78)البخػػػار  بػػػػ 
 :والجواب عف ذلؾ. حديثا( 132)حديث، فيكوف عدد األحاديث المنت دة  عند مسمـ 

. مػػة الجػػرح والتعػػديؿ قػػد واف ػػوا اإلمػػاـ مسػػمما عمػػب مػػا أخػػرج فػػي صػػحيحهأف عػػددا مػػف كبػػار أئ - أ
سػحاؽ بػف منصػور، وأبػو عمػي النيسػابور    (64)ومف هؤال  أبو زرعة الػراز ، وأبػو حػاتـ الػراز  وا 

 .ف د شهد له العمما  بالصحة، وهي شهادة لها مكانتها. و يرهـ

                                                        
 .1/25سمـ وانظر أيضا م دمة م( بتصرؼ) 96ص  -صيانة مسمـ  -ابف الصةح  (61)
 .المرجعاف الساب اف نفساهما (62)
 .111-98ص  -صيانة صحي  مسمـ  (63)
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هػػػا  يػػػر صػػػحيحة، ولكنهػػػا انت ػػػدت ألنػػػه لػػػـ أف هػػػذا األحاديػػػث لػػػـ ي طعػػػف فيهػػػا، ولػػػـ ت نت ػػػد ألن - ب
فهػػػي صػػػحيحة، ولكنهػػػا ليسػػػت بمسػػػتو  أحاديػػػث  -بنظػػػر الػػػدارقطني  -يتح ػػػؽ فيهػػػا شػػػرط مسػػػمـ 

وممػػا يؤكػػد صػػحتها أف بعضػػها قػػد اتفػػؽ الشػػيخاف عمػػب إخراجهػػا، وهػػذا النػػوع مػػف . صػػحي  مسػػمـ
 .أعمب درجات الصحي 

ف ػد التػـز بهػذا فػي  .ة حيف شرح هػذا األحاديػثأجاب اإلماـ النوو  عف هذا االنت ادات تفصي -  ج
واهلل . وقػد أجيػب عػف كػؿ ذلػؾ أو أكثػرا وسػتراا فػي مواضػعه إف شػا  اهلل تعػالب: )كتابه، حيث قاؿ

  (65)( أعمـ

حػدثنا  :ف ػد تكػرر فػي صػحيحه قولػه (66)انت د مسػمـ بوقػوع لحػف مػف حيػث الم،ػة فػي كتابػه   -8
 (كالىمــا)يػػا   وهػػذا خطػػأ مػػف جهػػة الم،ػػة والصػػحي  أف ي ػػاؿ بال. عػػف فػػةف (كمييمــا)فػػةف وفػػةف 

 :والجواب عمب ذلؾ مف وجوا. باأللؼ

ولكنهػػا ال ت ػػرأ إال . أف هػػذا الكممػػة مرفوعػػة وعةمػػة رفعهػػا األلػػؼ، ولكنهػػا كتبػػت باليػػا  لامالػػة - أ
 .تكتب باأللؼ واليا  وال ت رأ إال باأللؼ( الربب)وذلؾ مثؿ كممة الربا . باأللؼ

 .أعنب كميهما ،باليا ، وهي منصوبة والت دير حدثنا فةف وفةف( كميهما)أف تكوف كممة  - ب

أف هػػذا لهجػػة مػػف لهجػػات العػػرب وهػػي أف تنطػػؽ األلػػؼ باليػػا  فكػػأف الػػذ  سػػمعها كتبهػػا كمػػا  -  ج
 .واهلل تعالب أعمـ. سمعها

ف العممػا ، وبهذا نر  أف ما وجه لصحي  مسمـ مف ن د إنمػا هػو اخػتةؼ وجهػات نظػر بػي 
وبهػػػذا يتضػػػ  لنػػػا مكانػػػة هػػػذا الكتػػػاب بػػػيف كتػػػب الحػػػديث، بػػػؿ . وأف هػػػذا االنت ػػػادات مدفوعػػػة عنػػػه

 .ومكانته عند عمما  الم،ة، الذيف دافعوا عف الح ي ة وبينوا وجه الحؽ

وأمػا األحاديػث التػي انت ػدت عمػب اإلمػاـ مسػمـ فػي )...  (67)قاؿ األستاذ محمد أبو زهػو  
ورأيػت فيمػا يتعمػؽ : قػاؿ السػيوطي. نها واحدا واحدا جهابذة مف أئمػة الحػديثصحيحه ف د أجاب ع

وقػد ألػؼ الشػيخ ولػي الػديف . بمسمـ تأليفا مخصوصا فيما ضعؼ مػف أحاديثػه بسػبب ضػعؼ رواتػه
 .(العراقي كتابا في الرد عميه

                                                                                                                                                               
 .69-61ص  -صيانة مسمـ  -ابف الصةح : انظر (64)
 .1/27م دمة النوو  عمب شرح صحي  مسمـ  (65)
 .1/42المرجع السابؽ نفسه  (66)
 .411ص  -الحديث والمحدثوف  -محمد محمد أبو زهو  (67)
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جةلنػػا لصػػاحبه ،وختامػػا ال يسػػعنا إال أف نسػػجؿ إعجابنػػا بهػػذا السػػفر العظػػيـ ذا الجولػػة فبعػػد هػػ ،وا 
السػػػريعة التػػػػي استعرضػػػنا خةلهػػػػا منهجػػػه فػػػػي كتابػػػه تبػػػػيف لنػػػا كيػػػػؼ أف صػػػحي  مسػػػػمـ قػػػد تميػػػػز 

 ،حيػػث جمػػع بػػيف االسػػتيعاب واالختصػػار ،أبػػدع فيػػه وأجػػاد ،بصػػناعة األسػػانيد وفػػؽ مػػنهج مبتكػػر
د حيث جعؿ لكؿ حديث موضػعا واحػدا يسػر  ،فكاف أسهؿ تناوال ،ف دـ لنا هذا التحفة العممية الرائعة
ممػا سػهؿ عمػب البػاحثيف  .واألسػانيد المتعػددة واأللفػاظ المختمفػة ،فيه جميع الطرؽ التي يريػد ذكرهػا

 ،ومػف حيػث المػتف وتعػدد األلفػػاظ ،النظػر فػي وجػوا هػذا الحػػديث مػف حيػث الطػرؽ وتعػدد الروايػػات
كػؿ  ،هـواختيار الشيوخ وترتيػب روايػاتهـ بحسػب درجػات ،إضافة إلب ترتيب الروايات بحسب األلفاظ

 .رحمه اهلل. .يدركه مف تعرؼ إلب منهجه ونهؿ مف معينه ،ذلؾ في نسيج دقيؽ

 والحمد هلل رب العالميف


