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ل   - 44 وَّ
َ
يح   ََعَ      ار  ـَص ـب اق ت   ع  ـام  ـجَ ـال   َوأ ح   اََخار  ال    َفَقط    الصَّ

س   – 44 ن   م  ـل  ـَوم    ه ،د  ـَبع   م 
َ ل  َوال  َواب   ََعَ     وَّ يح   ف   الصَّ ح  ف َضل   الصَّ

َ
 أ

ل   َوَمن   - 44 ل   ي َفضِّ س  ت يبَه        َماـفَإ نَّ  ًماـم  ن َعه   تَر  كَ   قَد   وَص  ح 
َ
 َماـأ

واـَوان تَقَ  – 44 ي  َماـَعلَي ه   د  ي َماـََن وَه   تََرى فََكم       َراـيَس   َراـنَص 
ت ب   ف   َولَي َس  - 44 َصح   ال ك 

َ
َما أ ن ه   َمادِّ ـق    َذاهَ ـَول   َران  ـال ق   َبع دَ      م 

و     - 44 ، َمر  ، َذي ن  ل ٍم،      َفَما فَال اََخار  ِّ َما  َحوَى َفَما ل م س   ََش َطه 
ٍل، فَََش َط  - 45 وَّ

َ
َما  َفًت  ََش ط   ََعَ  اكنَ       اـمَ  مَّ ـث   اٍن،ـَفثَ  أ  َغْي  ه 

بََّما - 45 سَ  َجع ل ه  ـب        اـمَ   وق  ـل ل َمف   َيع ر ض   َور  يًاـم  و   او 
َ
َماـق   أ  دِّ

نَاد   َذا َكو ن   َذي ن   َوََش ط   - 45 َما      اإل س  ي ه   َراد  ـَواإل ف   ع  ـم  ـَ جـب ال ََلَ
ة  ــوَع   - 45 ل   دَّ وَّ

َ
يـب اتلَّح    ال ل َفان        ر  ـر 

َ
ب   أ ي ب ل   ع  ـَوالر  ر 

 ر  ـتَك 
س   - 44 بَ  م  ـل  ـَوم  ر 

َ
ََلف    ة  ـعَ ـأ َما     اْل  َرار   َوف يه   َواف   اـم  ـجَ  اتلَّك 

نَ  - 44 ي م  ح  تَ  ح  ـالصَّ خ   ل  ـج  ـنَ  َوقَاَل      ارَ ـَكث ي اـفَوَّ
َ
ي: َرمٍ ـأ  َراـيَس 

ه   - 44 َراد  ََعَ  م 
َ
يح   أ ح  ًذا      ل  ـم  ـفَاح   الصَّ خ 

َ
نَ  أ م   م  َاك      اْل 

َ
َخل   ف   أ  ال َمد 

َم َسةَ  َيف ت   لَم  : انلََّوو     - 44 بَل ه   الَّنَّ ر   إ َلَّ  َصحَّ  َما      ن  ـم   اْل  ن   فَاق   وَد 
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ل   - 44 وَّ
َ
َ  َوأ ع  ال  يح   ََعَ      ب اق ت َصار   ام  ح   اََخار  ال    َفَقط   الصَّ

کنندة احادیث، با اکتفا کردن بر احادیثِ صحیح، امام بخاری  و اولین جمع
 است. 

 شرح:

آوری کرد امام بخاری است. وی  اولین کسی که احادیث صحیح را جمع
که  گوید: روزی نزد اسحاق بن راهویه بودیم میاثر دربارة سبب تألیف این 

وسلم  علیه اهلل گفت: اگر شما کتاب مختصری از احادیث صحیح رسول اهلل صلی
این سخن در قلبم جای  :گوید بخاری می مشود. اما آوری کنید خوب می را جمع

 نمودم.« الجامع الصحیح»گرفت و شروع به جمعِ 
را به خواب  وسلم علیه اهلل صلیباز هم از وی نقل شده که: شبی رسول اهلل 

کردم.  دم در حالی که در دستانم بادبزنی بود و چیزهایی را از ایشان دور میدی
کنید. و این مرا  را از ایشان دور می« دروغ»از معبرین پرسیدم. آنان گفتند: شما 

 را به نگارش در آورم.« الجامع الصحیح»واداشت که 
امام بخاری شانزده سال برای این کتاب وقت گذاشت و هر حدیثی که 

 گزارد. زد و دو رکعت نماز می سل میر دهد ابتدا غخواست در کتابش قرا می
گوید: محمد بن حاتم به من گفت:  فِرَبرِی از راویان صحیح بخاری می

شبی امام بخاری را به خواب دیدم در حالی که وی پشت سر رسول اهلل 
وسلم  هعلی اهلل کرد. هر قدمی که رسول اهلل صلی وسلم حرکت می علیه اهلل صلی

گذاشت. نجم بن فضیل نیز چنین خوابی  داشت امام بخاری آنجا پا می بر می
 دیده بود.

 تنبیه:

، کتاب «هـ 252وفات »قبل از امام بخاری « هـ 971وفات »امام مالک 
الموطا را تصنیف کرد و در آن احادیث صحیح قرار داد. تا جایی که امام شافعی 
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تر از کتاب الموطا  ن آسمان، کتابی صحیح: زیر ایاست در مورد الموطا گفته
 وجود ندارد.

دانند،  کنندة احادیث صحیح را کتاب امام بخاری می اما علما اولین جمع
قرار داده ولی در کتاب « مسند»زیرا: امام بخاری در کتابش فقط احادیث 
 شود. الموطا اقوال خودِ امام مالک نیز زیاد یافته می

زیرا امام مالک در کتاب خود مرسل و منقطع و حافظ عراقی گفته است: 
   بالغات نیز داخل کرده است.

ل م   - 44 س  ن   َوم  ه ، م    َبع د 
َ ل  َوال  َواب   ََعَ      وَّ يح   ف   الصَّ ح  ف َضل   الصَّ

َ
 أ

آوری کرد[، و  و بعد از امام بخاری، امام مسلم ]احادیث صحیح را جمع
 کتاب بخاری[ از لحاظ صحت، بهتر است.بنابر قول راجح، کتاب اولی ]یعنی 

 شرح:

آوری کرد زیرا وی  امام مسلم بعد از امام بخاری احادیث صحیح را جمع
به تقلید از استاد خود دست به این کار زد برای اینکه امام بخاری قبل از 

ند: اگر ا هشاگردش این کار را آغاز کرده بود. به همین جهت است که گفت
 توانست بیاید. توانست برود و نه می نه میبخاری نبود مسلم 

ل   َوَمن   - 44 ل ًما ي َفضِّ س  ت يبَه       فَإ نََّما م  ن َعه   تَر  َكَما قَد   وَص  ح 
َ
 أ

و کسی که صحیح مسلم را ترجیح داده به خاطر ترتیب ابواب و احادیث و 
 .ی است که مستحکم و ماهرانه انجام داده استصناعت حدیث

 شرح:

تر  اختالف نظر وجود دارد که کدامین این دو کتاب صحیحبین علما 
 است؟

قول اول: هر دو یکسانند. ابن ملقن این قول را از برخی از متأخرین نقل 
در شرح أربعین آن را حکایت کرده و قرطبی به این هـ( 792)تکرده و طُوفی 

 قول متمایل شده است.
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جمهور محدثین تر است و این قول  دوم: بخاری از مسلم صحیحقول 
 است، بعضی از دالیل آنان:

های حکم قرار دارد که در مسلم  أ( در بخاری استنباطات فقهی و نکته
 نیست.

معنعِن حکم اتصال داده شخص ب( نظر امام مسلم این است که به 
عصر بودند امکان مالقات وجود داشته باشد  شود هرگاه که با همدیگر هم می

 که باید ثابت شود که مالقات صورت گرفته است.اما امام بخاری این است 
تر انتقاد شده است. تعداد و بحث  ج( بر احادیث بخاری به نسبت مسلم کم

 خواهد آمد. 47ها در بیت  آن
کسانی مانند امام ابو علی نیشابوری و برخی از شیوخ مغاربه صحیح مسلم 

 .اند را بر صحیح بخاری ترجیح داده
در فهرست که چه کسانی هستند ولی ها برده نشده  نام آن شیوخ مغاربه

که او ابو محمد  ذکر شدهها  هـ( نام یکی از آن737ابو محمد قاسم تجیبی )ت
 بن حزم است.

 دلیل این قول:
أ( در کتاب مسلم بعد از مقدمۀ آن فقط احادیث صحیح مسند قرار دارد اما 

 در تراجم ابواب بخاری قول تابعین و صحابه و معلقات نیز وجود دارد. 
قطعه  داند و همچنین قطعه امام بخاری روایت به معنا را جایز می ب(

 کردن حدیث بغیر از امام مسلم.
دهد که  در یک مکان قرار می امام مسلم تمام طرق یک حدیث راج( 

  شود. تر می دسترسی به آن آسان

وا - 44 َما َوان تََقد  َْيا َعلَي ه  َما تََرى فََكم       يَس  َْيا ََن وَه   نَص 
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بینی  ی شده است و چه بسیار علمایی میاندک انتقاد بخاری و مسلمبر 
کردند و آن اند )یعنی از قصدی که  را نصرت دادهبخاری و مسلم قصد که 

 .9اند( جمع کردن احادیث صحیح، دفاع کرده

 شرح:

برخی از علما همانند دارقطنی، ابو علی غَسّانی جَیّانی، ابوذر هروی، 
 اند. ابومسعود دمشقی و.. بر بخاری و مسلم انتقاد وارد کرده

باشد. ابن حجر گفته است: تمام احادیثی که  انتقاد شده اندک میاحادیث 
 ها:  حدیث است که از میان جملۀ انتقادشده 297در بخاری و مسلم انتقاد شده 

حدیث فقط  77حدیث انتقاد شده در بخاری و مسلم مشترک است و  32
 حدیث فقط در مسلم انتقاد شده است. 977در بخاری و 

 در مقدمۀ فتح الباری:خالصۀ کالم ابن حجر 
 ها بطور اجمال این است که بگوییم: جواب بر انتقاد شده

شکی نیست که بخاری و مسلم بر اهل عصر خود در این فن از حیث 
مقدم هستند. علما اختالفی ندارند که علی بن مدینی از حدیث صحیح و علل 

از او  تر است و امام بخاری علل حدیث را اقران خویش به علل حدیث آگاه
تر ندیدم  گرفته تا جایی که گفته است: من در مقابل هیچ کس خودم را کوچک

مگر نزد علی بن مدینی. با وجود این هرگاه به علی بن مدینی این خبر 
 گفت: بخاری کسی را همانند خود ندیده است.  رسید می می

ی ذهلی داناترین اهل عصرش به علل حدیث بود و بخاری یمحمد بن یح
 اند. مسلم هر دو از او گرفتهو 

                                                           
اند اما بسیاری از  نُ ّقاد بر بعضی از احادیث شیخنی اعرتاض گرفته. یعنی: برخی از  1

 اند زیرا حق به جانب ایشان بوده است. حفاظ از شیخنی دفاع کرده
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کند که گفت: من در کتاب جامع خود حدیثی  و فربری از بخاری نقل می
را داخل نکردم مگر بعد از اینکه دو رکعت نماز گزاردم و استخاره کردم و به 

 صحت آن یقین پیدا کردم.
کند که گفت: کتابم را به  و مکی بن عبدان از امام مسلم روایت می

 کرد که علتی دارد آن  را رها کردم. ی نشان دادم و هر چه اشاره میابوزرعه راز
پردازد که از حوصلۀ این کتاب  سپس ابن حجر به دالیل تفصیلی می

 خارج است.
صاحب صحیح به طریق زائده روایت کند و منتقد طریق ناقص را صحیح 

 بداند و به حدیث صاحب صحیح، حکم مزید در متصل اسانید بدهد.
دهد: این علت مردود است زیرا راوی امکان دارد یک  جواب می ابن حجر

  بار مستقیم و یک بار با واسطه شنیده باشد.
عکس آن، صاحب صحیح طریق ناقص را روایت کند و منتقد طریق 

 شود. ناقص را صحیح بداند. جواب نیز عکس اولی می
کتابت تعلیل به انقطاع به سبب طرق تحملی که مختلف فیه است مانند: 

 و اجازه.
جواب: امام بخاری خودش در صحیح اشاره دارد به اینکه تحمل از طریق 

 مکاتبه و اجازه به حکم سماع جایز است.
 احادیث معلق که بحث آن خواهد آمد.

 تعلیل به ارسال و وقف
 تعلیل به تدلیس و عدم سماع

 جواب: زیرا از طرق دیگر سماع ثابت است.

ت ب   ف   َولَي َس  - 44 َصح   ال ك 
َ
َما أ ن ه  َران   َبع دَ      م  َما َول َهَذا 5ال ق   5ق دِّ

                                                           
 نقل شده و این لغتی است و ضرورت نیست.« قُ َران». مهزه در  1
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تر از بخاری و مسلم وجود ندارد، به  ها صحیح بعد از قران، در میان کتاب
 ...  مقدم کرده شده ین خاطرهم
و     - 44 ، َمر  ، َذي ن  ل ٍم،     َفَما فَال اََخار  ِّ َما َحوَى َفَما ل م س   ََش َطه 

روایت شدة این دو )بخاری و مسلم(، سپس بخاری، سپس آنچه در  ...
  صحیح مسلم است سپس آنچه شرط این دو را شامل باشد. 

ٍل، فَََش َط  - 45 وَّ
َ
َما َفًت  ََش ط   ََعَ  اكنَ      َما ث مَّ  َفثَاٍن، أ  َغْي  ه 

سپس بر شرط اولی )یعنی: شرط بخاری(، سپس دومی )یعنی بر شرط 
)همچون  نفر آنچه بر شرط یکی از جوانمردانی غیر از این دو مسلم(، سپس

 باشد.ابن خزیمه، ابن حبان و..( 

 شرح:

 :شوند درجه تقسیم می هفت به صحیح حدیث
 .باشند داشته اتفاق آن بر مسلم و بخاری آنچه (9)
 .باشد منفرد آن به بخاری آنچه (2)
 .باشد منفرد آن به مسلم آنچه (3)
 را آن مسلم و بخاری ولی باشد مسلم و بخاری شرط بر آنچه (4)

 .باشند نکرده تخریج
 .است نکرده تخریج را آن بخاری و باشد بخاری شرط بر آنچه (5)
 .باشد نکرده تخریج را آن مسلم و باشد مسلم شرط بر آنچه (2)
: مانند باشد، صحیح دیگر امامان از مسلم و بخاری غیر نزد آنچه (7)

 .حبان ابن و خزیمه ابن

بََّما - 45 وق   َيع ر ض   َور  ل ه       َما ل ل َمف  َع  يًا ِب  َساو  و   م 
َ
َما أ  5ق دِّ

                                                                                                                  
َما». الف در  1  الف اطالق است.« ُقدِّ
َما». الف در  2  الف اطالق است.« ُقدِّ
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شود که آن را مساوی یا  می تر چیزی ظاهر حدیث رتبۀ پایینگاهی بر 
 گرداند. می درجۀ باالترحدیث  مقدم بر

 شرح:

بندی که برای حدیث صحیح در نظر گرفته شد بصورت اجمالی و از  رتبه
شود که مثال حدیث غریبی در بخاری و مسلم و  دید اول است اما گاهی می

در اینجا حدیث مسلم چون  قرار گرفته استحدیث مشهوری فقط در مسلم 
 کند.  برتری پیدا میمشهور است 

انید نیست در مقابلش روایتی در ه اصح اسکیا مثال روایتی در مسلم باشد 
ابو داوود باشد که اصح اسانید است در اینجا نیز حدیث ابو داوود تفوق پیدا 

  کند. می
نَاد   َذا َكو ن   َذي ن   َوََش ط   - 45 َما     اإل س  ي ه  َ  ََلَ ع  ب ال     م 

 ف َراد  َواإل 
کتابشان( با )مراد از( شرط شیخین، بودن اسناد نزد این دو )یعنی در دو 

جمع )یعنی به شرط بخاری و مسلم( یا تنها )به شرط بخاری، یا شرط مسلم( 
  باشد. می

 شرح:

این حدیث  «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین»شود:  وقتی گفته می
 قرار کتاب دو این در مذکور اسناد یعنی شرط بخاری و مسلم صحیح است رب

خواهد،  بعد از گذراندن پنج شرط که حدیث صحیح میبه تعبیر دیگر:  دارد
ها در صحیحین از  رجال حدیثی که این چنین در مورد آن گفته شده تمامی آن

 ها روایت شده است.  آن
یعنی: بخاری صحیح است بر « هذا حدیث صحیح على شرط البخاری»یا 

 تمامی رجال آن در بخاری وجود دارد.
با شرط مسلم صحیح است « مسلمهذا حدیث صحیح على شرط »یا 

 وجود دارد. یعنی: تمامی رجال آن در مسلم
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 که است این دو، این از یکی شرط یا مسلم و بخاری شرط از مقصودپس 
 بهمراه باشد شده روایت دو این از یکی یا کتاب دو رجال طریق از حدیث

 .گردانیدند خود الزم را آنان از خویش روایت در شیخان که کیفیتی مراعات
وی زمانی ثقه است که از رجال شیخین است  «شیریم بن بَشَهُ»مثال: 

 . زهری نیز از رجال شیخین است.زهری روایت کندابن شهاب از غیر  اگر
هشیم از »، اما از کنند روایت نمی« از هشیم از زهری»بخاری و مسلم 

از نیز کنند  روایت می« زهری»کنند و زمانی که از  روایت می« غیر زهری
 است. « هشیم»طریق غیر 

دیده « هشیم از زهری»حال اگر در روایت بعضی از کتب حدیث، روایت 
اگر چه هر دو رجال شیخین هستند  شود شود بر شرط شیخین محسوب نمی

 شیخین مهم است.نزد « هشیم»زیرا کیفیت روایت 

ة   - 45 دَّ ل   وَع  وَّ
َ
ير   ال ر  ل َفان       ب اتلَّح 

َ
ب ع   أ ير   ب ل   َوالر  ر 

 تَك 
بر آنچه تحریر شده: دو هزار و ربعِ دوهزار  تعداد اولی )صحیح بخاری(

  )یعنی پانصد( حدیث بدون تکرار است.

 شرح:

 7275ابن صالح گفته است: تمامی آنچه در صحیح بخاری وجود دارد 
حدیث است و امام نووی در التقریب نیز  4777حدیث مکرر و بدون مکرر 

 همین را آورده است.
صل بدون الباری نوشته است: تعداد متون مت ابن حجر در مقدمۀ فتح

شود و  می 2729که جمعا  951، و متون معلق مرفوع 2272تکرار در بخاری 
حدیث  1772اختالف روایات  تعداد احادیث با مکررات و تعلیقات و متابعات و

 .5است

                                                           
 ابشد.   حدیث می 3657گذاری حممد فؤاد عبدالباقی، احادیث خباری  . طبق مشاره 1
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و آنچه ابن الصالح گفته  یق کردمافزاید: بین آنچه من تحق سپس می
دانم که این اشتباه از کجا رخ داده است و  تفاوت بسیار زیادی است من نمی

که در ابتدا سرشماری کرده و بقیه از او  5سپس احتمال دادم که آن شخصی

اند ممکن است که حدیث مطولی را در یک مکان و حدیث  کردهو تقلید تبعیت 
ها دو حدیث  مختصری را در مکان دیگری پیدا کرده و فکر کرده که این

 اشتباه سر زده استهستند یا به علت دور بودن این دو حدیث از همدیگر این 
 و یا شناخت او به صناعت حدیثی اندک بوده است. 

ل م   - 44 س  بََعة   َوم  ر 
َ
َما     ف  ََل اْل   أ َرار   َوف يه   َواف   ََج ا اتلَّك 

و در آن دو  5حدیث است 4777و )تعداد احادیث در( صحیح مسلم: 

 )بخاری و مسلم( احادیث تکراری زیادی وجود دارد. 

 شرح:

حافظ عراقی در التقیید و اإلیضاح از ابو الفضل احمد بن سلمه نقل 
 است. 92777احادیث مکرر در صحیح مسلم  کند: می
نَ  - 44 يح   م  ح  تَا الصَّ َرمٍ  ََن ل   َوقَاَل      اَكث ْيَ  فَوَّ خ 

َ
َْيا: 5أ  يَس 

                                                           
اند  گوید: ابن الصالح و امام نووی از ََحُّویه تقلید کرده . ابن حجر در جای دیگر می 1

زیرا صحیح خباری از او نوشته شده و او احادیث هر ابب را مشارش کرده و مجلگی را 
 اند. اند از او تقلید کرده که بعد از ََحُّویه آمده  مجع زده است و متام کسانی

از َحویه روایت کرده « جواب املتنعت»فایده: این را ابو الفضل بن طاهر در کتابش 
 است. 

 انم کامل َحویه: ابو حممد عبداهلل بن اَحد بن َحویه سرخسی است. 
گذاری حممد فؤاد عبدالباقی، احادیث بدون تکراری در صحیح مسلم  . طبق مشاره 2

 ابشد.   حدیث می 7377
 ضرورات منصرف شده است.  « أخرم. » 3
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احادیث صحیح زیادی از بخاری و مسلم فوت شده است و فرزند اخرم 
 (.است شده فوت مسلم و بخاری ازگفته: )احادیث صحیح( اندکی )

 شرح:

گفته که احادیث اندکی از بخاری و مسلم فوت  5األخرمابو عبداهلل بن 

 اند.  شده که در کتاب خویش نیاورده
گویند که احادیث صحیح زیادی از بخاری و مسلم  اما جمهور علما می

 از زیرا اند بر رأی ابو عبداهلل بن األخرم اعتراض وارد کرده فوت شده است و
: گفت و. است بسیار کردم ترک صحیح از آنچه: گفت که شده نقل بخاری
 .دارم حفظ از صحیح غیر حدیث هزار دویست و صحیح حدیث هزار یکصد

وگفت: در کتاب الجامع فقط احادیث صحیح را وارد کردم و از ترس به درازا 
 پوشی کردم. کشیدن از بعضی احادیث صحاح چشم

م صحیح بود در کتابم نیاورد امام مسلم نیز گفته است: هر چیزی که نزدم
و گفته است: این مسند آنچه بر آن اجماع شده بود را در کتابم آوردم.  بلکه

  .صحیح را از سیصد هزار حدیثی که شنیدم نوشتم

ه   - 44 َراد  ََعَ  م 
َ
يح   أ ح  ل   الصَّ ًذا     فَاْح   خ 

َ
نَ  أ َ  م  م  اْل      اك 

َ
َخل  ال   ف   أ  َمد 

چنین( حمل مقصودش باالترین )درجۀ( صحیح است پس )کالمش را 
 گیری. کن در حالی که از حاکم نیشابوری یعنی در المدخل می

 شرح:

کند که  ناظم رحمه اهلل کالم ابو عبداهلل بن األخرم را همان تأویلی می
حاکم نیشابوری در المدخل إلی اإلکلیل آن را تأویل کرده است و آن اینکه 

 منظور وی أصح صحیح است که از بخاری و مسلم اندک فوت شده است. 
                                                           

. حممد بن یعقوب بن األخرم نیشابوری، پدرش به ابن الکرمانی معروف است. ابن  1
 ابشد.   ه  وفات او می 733ابشد. سال  األخرم شیخ حاکم نیشابوری می
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َ  َيف ت   لَم  : انلََّوو     - 44 ن   م َسةَ اْل  بَل ه  فَ  الَّنَّ ر   إ َلَّ  َصحَّ  َما     م  ن   اق   5وَد 
فوت نشده مگر  5: از )اصول( خمسه(گوید می)در التقریب امام نووی 

 احادیث صحیح اندکی، پس آن را بپذیر و از او اطاعت کن.

 شرح:

کند مبنی بر اینکه تنها احادیث  ناظم رحمه قول امام نووی را تایید می
 اندکی از اصول خمسه فوت شده است.

تقاد کرده و امام نووی نیز ان صره والتذکره بر قولحافظ عراقی در التب
نظر است چون کالم بخاری گذشت که چه مقدار از احادیث  گفته: در این قول

 را از حفظ داشته است.
و ابن حجر نیز در النکت گفته است: مقصود از امام نووی احادیث احکام 

 است اما غیر احکام کم نیستند.

                                                           
یُن گرفته شده است.   1  . از َداَن َیدِّ
 . مراد از اصول مخسه: خباری، مسلم، ابوداوود، نسائی و ترمذی است.   2


