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لم  - 85 ِ َ  َمَقاَل  َواْحم لمِف  ُعشم
َ
لمِف  أ

َ
وِي     أ حم

َ
ر   ََعَ  أ  َوَوقمِف  ُمَكرَّ

هُ  - 85 ِعهِ  ُمَصنَّف   َوِمنم      نَصم  َعلَيمهِ  َحافِظ   َحيمُث  وَُخذم  ُُيَصم  ِِبَمم
ِلَما َويتملُو ُخَزيمَمةَ  ََكبمِن  - 06 ِلِ      ُمسم وم

َ
ِتَّ  َوأ َاِكَما ُثمَّ  المبُسم  اْلم

 يُرَدم  َوَمومُضوع   َمناِكرُ  ِفيهِ      َورَدم  َحَت  تََساُهل   بِهِ  َوَكمم  - 06
ََلِح  َوابمنُ  - 06  فَارمُدَدا لَِضعمف   إِّلَّ  فََحَسن       َتَفرََّدا َما: قَاَل  الصَّ
يًا - 06 تِناِع  ََعَ  َجرم نم  امم

َ
َحا أ نَا ِف      يَُصحَّ ِ  َجنََحا إََِلمهِ  َكَما َعْصم

ُهُ  - 06 زَهُ  َوَغْيم وَ  َجوَّ   وَهم
َ م الم ُكمم      بَر  دَّى بَِماَلُ  ُهنَا فَاحم

َ
 انلََّظرم  أ

ِتي  َساَهَل  َما - 08  بِهِ  َوَف  َوقَدم  َخفَّ  ََشمُطهُ  بَلم      ِكتَابِهِ  ِف  المبُسم
رَُجوا - 00 تَخم ِ  ََعَ  َواسم ِحيَحيم نم  الصَّ

َ
وِي     بِأ َحاِديَث  يَرم

َ
م  َحيمُث  ِكتَاب   أ  َعن 

 فََصاِعَدا َشيمِخهِ  ِف  ُُممتَِمًعا     َعَمَدا إََِلمهِ  َمنم  َطِريِق  ِمنم  ّل - 06
تَنِبم  َكثًِْيا، لَفمظ       َوِف  َمعمًًن، َتَفاَوتَتم  فَُربََّما - 05 نم  فَاجم

َ
 تُِضِف  أ

َراَدا َعَزا َوَمنم  إََِلمِهَما، - 05
َ
َل  بَِذلَِك     أ صم

َ َجاَدا َوَما الم
َ
 أ

ُكمم  - 66 ة   َواحم وَ      يَِزيدُ  لَِما بِِصحَّ  يُِفيدُ  َذا المُعلُوِ  َمعَ  َفهم
ةَ  - 66 َ قِ  َوَكْثم رم ِي َوتَبميِيَ  الطي بمِهمَ      اَّلَّ

ُ
وم  أ

َ
ِمَل  أ هم

ُ
وم  أ

َ
 ِذي َسَماعَ  أ

لِيس   - 66 ِعلَّ      َما َوُكي  ُُممتَِلط   اوم  تَدم
ُ
ِحيِح  ِف  أ  َسِلَما ِمنمهُ  الصَّ

 خاتمة
ذِ  - 66 ِِخم

َ
، ََعَ  َعرمض       ََيِبم  ف  ُمَصنَّ  ِمنم  َمتم   ل ل  صم

َ
 نُِدبم  ة  وَِعدَّ  أ

ل   َوَمنم  - 66
َ  ِف  نِلَقم َطا ِديِث اْلم  ُغلَِّطا ُُمَاًزا َولَوم  ِرَوايَةً      ََشَ
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لم  - 85 ِ َ  َمَقاَل  َواْحم لمِف  ُعشم
َ
لمِف  أ

َ
وِي     أ حم

َ
ر   ََعَ  أ  َوَوقمِف  ُمَكرَّ

و گفتۀ امام بخاری که یک دهمِ یک میلیون )یعنی یکصد هزار( را از 
 حفظ دارم بر مکررات و موقوفات )بر صحابه و تابعین( حمل کن.

 شرح:

صحیح و دویست هزار من یکصد هزار حدیث »: بخاری گفته استامام 
  «.از حفظ دارمحدیث غیر صحیح 

این است که یک حدیث با دو اسناد را دو حدیث گویند: مراد  علما می
و اگر یک حدیث از دو صحابه روایت شده باشد و چند تن از  اند دانسته می

شود را چند  چند طریق مضاعف میتابعین از این دو صحابه روایت کنند که به 
ابعین را در شمارش داخل همچنین موقوفات بر صحابه و ت اند، حدیث برشمرده

 کردند. می
دلیل آن این است که اگر ما بخواهیم مسانید، سنن، جوامع و اجزاء و غیره 

رسد و حتی به نصف آن هم  آوری کنیم به این اندازه نمی را بدون تکرار جمع
 رسد.  نمی
هُ  - 85 ِعهِ  ُمَصنَّف   َوِمنم      نَصم  َعلَيمهِ  َحافِظ   َحيمُث  وَُخذم  ُُيَصم  ِِبَمم

 حافظی بر صحت آن نص آورد وکه جا  صحیح را بگیر هرو احادیث 
)همچنین احادیث صحیح را( از کتابی )بگیر( که به جمع احادیث صحیح 

 اختصاص داده شده است.

 شرح:

توان  ناظم رحمه اهلل بیان کرد که احادیث صحیح را در بخاری و مسلم می
که از بخاری و وجود دارند  زیادییافت و سپس اشاره کرد که احادیث صحیح 

که این احادیث صحیح در چه بیان کند خواهد  اند اکنون می مسلم فوت شده
 توان پیدا کرد؟ هایی می کتاب
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شرط  مبیابیبخاری و مسلم حدیث صحیحی را در غیر از  مخواهی اگر میو 
آن این است که حافظ عارف و امامی از پیشوایان این فن بر صحت آن مهر 

تنها احادیث صحیح را در  ر کتابی که مصنف آن شرط کردهتایید زده باشد یا د
. و مستخرجات صحیح ابن حبان مانند صحیح ابن خزیمه، کنم کتابم داخل می

دهد که آن حدیث نزد مصنف  هایی دلیل می در چنین کتاب یحدیث و بودنِ
    وجود دارد. صحیح است با وجود این هنوز جای تحقیق

ِلَما َويتملُو ُخَزيمَمةَ  ََكبمِن  - 06 ِلِ      ُمسم وم
َ
ِتَّ الم  َوأ َ  ُثمَّ  6بُسم  6اِكَمااْلم

آید و )در صحت( به  که به دنبال صحیح مسلم می 6مانند ابن خزیمه

قرار بده سپس )مستدرک( حاکم  6دنبال ابن خزیمه، صحیح ابن حبان بُستی

 نیشابوری.

 شرح:

از حیث صحت، ابتدا کتاب بخاری سپس مسلم گوید:  ناظم رحمه اهلل می
 دارد. سپس ابن حبان و بعد از آن مستدرک حاکم قرار سپس ابن خزیمه

 و دقت زیرا تفوق و برتری دارد حبان ابن صحیح بر خزیمه ابن صحیح
 از اسناد در کالم ترین کوچک خاطر به که جایی تا است تر بیش او تحقیق

 .شود می متوقف حدیث تصحیح

                                                           
 .  سيوطی گفته است: ُبست شهری از بالد کابل، بنی هرات و غزنه است.  1
 .  الف آن، الف اطالق است.  2
. امام، حافظ ابو بکر حممد بن اسحاق بن خزمیه بن مغریه سلمی نيسابوری، تولد:  3

 اند.   هجری. شيخان در غری صحيحنی از او روایت کرده 233، وفات: 222
 253. حافظ ابو حامت حممد بن حبان بن امحد بن حبان بن معاذ متيمی، وفات:  4

   هجری.
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ابن الملقن در البدر المنیر گفته است: غالب صحیح ابن حبان از صحیح 
 شیخش امام األئمه ابن خزیمه گرفته شده است.

و  شیخ حاکم نیشابوری ،ابن خزیمه، شیخ ابن حبان و ابن حبان فایده:
 است. حاکم نیشابوری، شیخ بیهقی

 6يُرَدم  َوَمومُضوع   َمناِكرُ  ِفيهِ      َورَدم  َحَت  تََساُهل   بِهِ  َوَكمم  - 06
در آن تساهل وجود دارد تا جایی که احادیث منکر و موضوع در  چه بسیار

 آن وارد کرده که مردود است.

 شرح:

گوید که وی احادیث  حافظ ابن حجر در مورد تساهل حاکم نیشابوری می
ال مرگ به وی مج سازی بود که و در حال تنقیح و پاکآوری کرده بود  راجمع

تا  :در نصف جزء دوم از شش جزء مستدرک دیدم که نوشته شده بود . ودندا
 اینجا امالی حاکم به پایان رسید.

ید گرفت و از سپس ابن حجر گفت: و غیر از این فقط با اجازه با
هرگاه  . ویبیهقی است ترین اصحاب او که همیشه مالزم او بوده، بزرگ

 کند. فقط با اجازه نقل میدهد آن را  حدیثی را از غیر امالی حاکم سوق می
و گفت: تساهل در مقدار امالی حاکم به نسبت غیر آن بسیار اندک 

 .باشد می
حافظ ذهبی مستدرک حاکم را خالصه کرده و بر احادیث آن حکم نموده 

 است.

ََل  َوابمنُ  - 06  6فَارمُدَدا لَِضعمف   إِّلَّ  فََحَسن       6َتَفرََّدا َما: قَاَل  ِح الصَّ
                                                           

 .  «یُ َرد  »اصل آن .  1
 .  الف اطالق استالف آن، .  2
 .  الف آن، بدل از نون توکيد خفيفه است.  3
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الصالح گفته است: آنچه حاکم به تصحیح آن منفرد است )یعنی و ابن 
ط حاکم آن را صحیح دانسته( پس حسن است مگر برای ضعفی که دارد فق

 پس آن را رد کن.
يًا - 06 تِناِع  ََعَ  َجرم نم  امم

َ
َحا أ نَا ِف      يَُصحَّ ِ  6َجنََحا إََِلمهِ  َكَما َعْصم

امتناع تصحیح حدیث در عصر ما )ابن الصالح این را گفته( به خاطر 
 گونه که وی بر این رأی رفته است. همان

ُهُ  - 06 زَهُ  َوَغْيم وَ  َجوَّ   وَهم
َ م الم ُكمم      بَر  دَّى بَِماَلُ  ُهنَا فَاحم

َ
 انلََّظرم  أ

غیر ابن الصالح )مانند امام نووی، تصحیح، تحسین و تضعیف حدیث را( 
تر ونیکوتر است پس )بر احادیث،( حکم بده به  اند و همین راجح جایز دانسته

 کشاند. میچیزی که اجتهاد و نظر بسوی آن 

 شرح: 

شرح سه بیت: ابن الصالح گفته است: هر حدیثی که حاکم در مستدرک 
 حسن است مگر که دارای ضعف باشد.بگوید صحیح است آن 

بدین خاطر است که در کتابش  گوید: این گفتۀ ابن الصالح سیوطی می
شود که حدیثی را  برای کسی از اهل این عصر به بعد جایز نمیگفته است: 

صحیح یا ضعیف بداند مگر اینکه به تصحیح یا تضعیف حفاظ قبل مراجعه 

 .6کند

ای کسی که در این فن متمکن است دیگران بخصوص امام نووی براما 
 اند که به تصحیح و تضعیف احادیث بپردازد. جایز دانسته

                                                           
 .  ، الف اطالق است«َجَنَحا»و « ُیَصحََّحا»الف در .  1
اند وی پریامون تصحيح ای حتسنی  در مورد قول ابن الصالح که برخی برداشت کرده.  2

د به اینکه ان و ای تضعيف حدیث، ابب اجتهاد را بسته است حبث وجود دارد برخی قائل
   از کالم ابن الصالح برداشت اشتباه شده و ابن الصالح چننی نظری ندارد.
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 بگوید مستدرک در حاکم که حدیثی هر»قول ابن الصالح که گفته: 
اند بلکه  ، جمهور علما با او موافقت ننموده«است حسن آن است صحیح

شود تا اینکه معلوم گردد صحیح یا  نظرشان بر این است که تحقیق کرده می
  حسن یا ضعیف است.  

ِتي الم  َساَهَل  َما - 08  بِهِ  َوَف  َوقَدم  َخفَّ  ََشمُطهُ  بَلم      ِكتَابِهِ  ِف  بُسم
نکرده بلکه شرط او انگاری  و سهلابن حبان بُستی در کتابش تساهل 
حافظ عراقی گفته است: قول ابن  خفیف است و به شرطش وفا کرده است.

 ای است. قول مستبدانهالصالح 

 شرح:

انگاری ننموده بلکه به شرط خویش وفا  اما ابن حبان پس در کتابش سهل
ده بر خالف حاکم، ولی شرط او خفیف است مثال اگر جرحی در کسی وارد کر

 نزد او ثقه است. مجهول الحال باشدشده و اگر چه ن
ابن حجر در لسان المیزان گفته است: این رأی ابن حبان  که شخصی 
اگر جهالت عین او منتفی شد عادل است تا اینکه بر او جرح وارد شود این رأی 

و این روش ابن حبان در کتاب  جمهور بر خالف او هستند جیبی است.ع
او برد که ابو حاتم و دیگران  کسانی را در این کتاب نام می است. وی« الثقات»

 .اند را مجهول دانسته
تر از  تر و پایین بنابراین آنچه ابن حبان در کتابش شرط کرده خفیف

شرطی است که حاکم نیشابوری شرط نموده است زیرا حاکم خود را ملزم 
ولی گردانیده که بر شرط صحیحین یا یکی از آن دو در کتابش بیاورد 

ابن حبان بر شروط خویش پایبندی  گونه که ناظم رحمه اهلل اشاره کرد همان
  ه عمل آورده بر خالف حاکم. ب

رَُجوا – 00 تَخم ِ  ََعَ  َواسم ِحيَحيم نم  الصَّ
َ
وِي     بِأ َحاِديَث  يَرم

َ
م  َحيمُث  ِكتَاب   أ  َعن 



8 

 

بدین صورت که مستخرِج،  ادندعلما مستخرجاتی را بر صحیحین قرار د
 که )آن احادیث( ظاهر شود... احادیث کتابی را روایت کند بطوری

 فََصاِعَدا َشيمِخهِ  ِف  ُُممتَِمًعا     6َعَمَدا إََِلمهِ  َمنم  َطِريِق  ِمنم  ّل - 06
...نه از طریق شخصی که قصد )استخراج احادیثش( کرده است در حالی 

 که مستخرِج در شیخ او یا باالتر با او جمع شود.

 شرح:

 حدیث های کتاب از کتابی بسوی مصنف که است این مستخرَج موضوع
 کند تخریج کتاب، صاحب طریق غیر از خودش اسانید با را آن احادیث و برود

 .شود جمع مصنف با اوست فوق ما که کسی یا خود شیخ در و
، ابو احمد غطرِیفی، اند: اسماعیلی قرار داده کسانی که بر بخاری مستخرج

 ابو عبداهلل ابن ابی ذهل، ابوبکر بن مَردَوَیه.
اند: ابو عَوانه، اسفرائینی، ابو جعفر  کسانی که بر مسلم مستخرج قرار داده

ابن حمدان، ابوبکر محمد بن رجاء نیشابوری، ابوبکر جَوزَقی، ابو حامد شاذَکی، 
ر مران موسی بن عباس جُوینی، ابو نضابو الولید حسان بن محمد قُرَشی، ابو ع
 طوسی، ابو سعید بن ابی عثمان حِیری.

ابو نُعَیم اصفهانی، اند:  که بر بخاری و مسلم مستخرج قرار داده کسانی
ابو عبداهلل ابن األخرم، ابو ذر هروی، ابو محمد خَلّال، ابو علی ابوبکر بَرقانی، 

 ابو مسعود سلیمان بن ابراهیم اصفهانی.ماسَرجِسی، 
مستخرج به بخاری و مسلم اختصاص ندارد بلکه محمد بن عبدالملک بن 
أیمن بر سنن ابی داوود، و ابو علی طوسی بر سنن ترمذی، و ابو محمد بن 
جارود بر صحیح ابن خزیمه در کتابش المنتقی، و حافظ عراقی بر مستدرک 

 اند.  حاکم مستخرج قرار داده

                                                           
 .  الف آن، الف اطالق است.  1
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تَنِبم  َكثًِْيا، لَفمظ       َوِف  َمعمًًن، َتَفاَوتَتم  فَُربََّما - 05 نم  فَاجم
َ
 تُِضِف  أ

آید که احادیث مستخرجات در معنا تفاوت پیدا کند  گاهی کم پیش می
 دوری کن از اینکه نسبت دهی...شود پس  تفاوت پیدا می تر بیشولی در لفظ، 

 شرح:

 الزم خود بر را الفاظ در مسلم و بخاری با موافقت مستخرجات، مصنفینِ
 روایت را اند شیوخ خویش دریافت کرده طریق از که الفاظی ناایش .اند ندانسته

و  شود به چشم دیده می لفظ در اندکی تفاوت ها آن در سبب همین به کنند می
  . است تفاوت در معنا، بسیار نادر اما

َراَدا َعَزا َوَمنم  إََِلمِهَما، - 05
َ
  بَِذلَِك     أ

َ َل الم َجاَدا َوَما صم
َ
 6أ

...به بخاری و مسلم، و کسی که نسبت داده منظورش به آن، اصل کتاب 
 بوده و کار خوبی انجام نداده است.

 شرح:

های ذکر  کتاب از یا مستخرجات از که شود نمی جایز شخص برای
 «مُسْلِمٌ رَوَاهُ» :بگوید یا «الْبُخَارِیُّ رَوَاهُ: »بگوید و کند نقل را حدیثی شده،
 شرط: دو از یکی به مگر

 .کند مقابله مسلم و بخاری روایت با را حدیث( 1)
 را حدیث این مسلم و بخاری: بگوید مصنف یا مستخرج صاحب یا( 2)

 .اند کرده تخریج لفظ همین با
معرفه السنن »و  «السنن»اما برخی از محدثین همانند بیهقی در 

 رَوَاهُ»یا  «الْبُخَارِیُّ رَوَاهُ»گویند:  وقتی می «شرح السنه»و بغوی در  «واآلثار
شود  بعضا تفاوتی در لفظ یا معنا پیدا میدر این روایات  ، در حالی که«مُسْلِمٌ

مقصودشان این است که اصل حدیث در بخاری و مسلم است. سیوطی 

                                                           
 .  ، الف اطالق است«َأَجاَدا»و « َأرَاَدا»الف در .  1
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الح آنان را طگوید: این قول رضایتمندی نیست زیرا کسی که اص می
 شود. داند در اشتباه واقع می نمی

ُكمم  - 66 ة   َواحم وَ      يَِزيدُ  لَِما بِِصحَّ  يُِفيدُ  َذا ُعلُوِ الم  َمعَ  َفهم
کند  ج )در مستخرَج( زیاد میو حکم به صحت حدیثی کن که مستخرِ

 رساند. فایده میصحت حدیث را  ،با علو اسناد پس آن

 شرح:

معنا این است که مستخرِج بهمراه صحت زیاده، علو اسناد را نیز فایده 
 زیرا امکان دارد که اسناد روایت مستخرجه، عالی باشد. رساند می
ةَ  - 66 َ قِ  َوَكْثم رم ِي َوتَبميِيَ  الطي بمِهمَ      اَّلَّ

ُ
وم  أ

َ
ِمَل  أ هم

ُ
وم  أ

َ
 ِذي عَ َسَما أ

)دیگر از فواید مستخرجات:( کثرت طرق و بیان چیزی که مبهم شده یا 
 ...ان چیزی که( مهمل شده یا سماع صاحب)بی

لِيس   - 66 ِعلَّ      َما َوُكي  ُُممتَِلط   6اوم  تَدم
ُ
ِحيِح  ِف  أ  6َسِلَما ِمنمهُ  الصَّ

یا )تبیین روایت( مختلط )به اینکه روایت تدلیس )یعنی: سماعِ مدلِّس(، 
و هر چه که در صحیح علت صاحب صحیح از او قبل از اختالط بوده است(، 

 وارد شده )در مستخرج( از آن علت سالم است.

 شرح:

 فواید مستخرجات:
 ( علو اسناد.1)
گردد و هنگامی  ( کثرت طرق حدیث. با کثرت طرق، حدیث قوی می2)

 کند. که با حدیث دیگر تعارض پیدا کرد بر ان برتری پیدا می

                                                           
 .  شود ی قطع است ضرورات وصل خوانده می مهزه« َأو»مهزه در .  1
 .  الف آن، الف اطالق است.  2
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( مشخص شدن راوی که در اصل، مبهم شده است. یعنی در بخاری یا 3)
مستخرج آن را بیان مسلم مثال باشد: حدثنا فالن یا حدثنا رجل. صاحب 

 کند. می
( مشخص شدن راوی که در اصل، مهمل بوده است. مانند اینکه در 4)

بخاری یا مسلم آمده باشد: حدثنا محمد. صاحب مستخرج آن شخص را معلوم 
 کند. می

کند. مانند اینکه از مدلِّس در  ( سماع صاحب تدلیس از راوی را بیان می5)
 کند. احب مستخرج به سماع او تصریح میاصل با عنعنه روایت شده باشد ص

کند. مثال در اصل از شخص مختلط روایت  حال راوی را کشف می( 6)
شده بدون اینکه معلوم کند این روایت قبل از اختالط بوده یا بعد از آن. صاحب 

 کند. آید و آن را بیان می مستخرج می
مستخرج آن را هر حدیثی که با علتی در صحیحین آمده باشد صاحب ( 7)

 کند. بدون علت روایت می
صاحب مستخرج، گاهی الفاظ زائد و : صحیح حدیث مقدار در زیاده( 8)

 کند که در اصل وجود ندارد. تتمّاتی را روایت می

 خاتمة
66 -  

َ
ذِ ِل ، ََعَ  َعرمض       ََيِبم  ف  ُمَصنَّ  ِمنم  َمتم   خم ل  صم

َ
 نُِدبم  ة  وَِعدَّ  أ

برای گرفتن حدیثی از کتابی )از کتب معتمد، مانند: بخاری، مسلم، ابو 
و  اصل )محققِ معتمد( مقابله شودیک عوانه و ابن حبان(، واجب است با 

 )مقابله کردن با( چند نسخه مستحب است.
 شرح:

های معتمد احتجاج کند یا  خواهد به حدیثی از احادیث کتاب کسی که می
اجب است که بر یک اصل محقَّق معتمد مقابله کند و به آن عمل کند براو و

مستحب است که بر چند اصل با روایات متعدد مقابله کند، مانند صحیح 
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بخاری که روایات متعددی دارد مانند: روایت فِرَبرِی، نَسَفی، حماد بن شاکر و 
ها چنین  با چند اصلی که مدار آن بر یک طریق است و اکثر کتابغیره، یا 

گونه که  اند همان و هر دو نوع بسیارند و به تواتر و استفاضه رسیده هستند
 حافظ سخاوی گفته است.

اند: کسی که  اند و گفته چون برخی از محدثین در روایت تشدید بکار برده
شود که آن را روایت کند زیرا آن را  را دید جایز نمی یدر کتاب صحیحی روایت

ناظم رحمه اهلل به اشتباه بودن آن  نشیده است و چون این قول اشتباه است
  اشاره کرد و گفت:

ل   َوَمنم  - 66
َ  ِف  نِلَقم َطا ِديِث اْلم  6ُغلَِّطا ُُمَاًزا َولَوم  ِرَوايَةً      ََشَ

شیخ( را شرط کرده و اگر چه با  و کسی که برای نقلِ حدیثی، روایت )از
 اجازه باشد؛ )قولش( غلط دانسته شده است.

 شرح:
اند ابوبکر محمد بن خیر بن عمر أموی  گفتهاز کسانی که چنین قولی 

إشبیلی دایی ابوالقاسم سهیلی صاحب روض األنف است. اما ابو اسحاق 
و اینکه  بیان کردهای معتمد، اجماع را ه اسفرائینی بر جواز نقل کردن از کتاب

 شود. اتصال سند تا مصنفین شرط نمی

                                                           
 .  ، الف اطالق است«ُغل ِّطَا»و « َشَرطَا»الف در .  1


