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  ملخصال
تناولت ھذه الدِّراسة التَّعریف باإلمام أبي ُنعیم األصبھاني، والتَّعریف 

المستخرج على مسند اإلمام : (ِبُمْسَتْخَرِجھ  على صحیح اإلمام مسلم الُمسّمى ب
، كما بّینت منھج اإلمام أبي ُنعیم الذي سار علیھا في ُمْسَتْخَرِجھ ، وأّنھ قد )مسلم

یٍر منھ، فقد برزت عند اإلمام أبي ُنعیم عنایتھ بالصِّناعة وافق اإلمام مسلم في كث
الحدیثیة، كما أّنھ لم ُیْغِفل الجوانب الفقھیة، فظھرت شخصیتھ كإمام فقیھ لھ 
ترجیحاتھ واختیاراتھ الفقھیة، كما أظھرت الدِّراسة أّنھ كان عالًما بالرِّجال جرًحا 

لتي ساقھا، وبّین مواطن العلة والوھم وتعدیًلا، فقد َحَكم على كثیر من الرِّوایات ا
  .فیھا

أبو ُنعیم، مستخرجات، مناھج، صناعة حدیثیة، الجرح والتعدیل، : الكلمات المفتاحیة
  .العلة، الوھم

  
ABSTRACT 

This study dealt with the definition of Imam Abu 
Naim al-Asbahani, and the definition of his output on 
Saheeh Muslim Imam named: (Musnad extracted on 
Saieeh Muslim Imam), as demonstrated by the methods 
of Imam Abu Naim, which walked in the extract, and 
that the Imam Muslim agreed in many of these 
approaches, It was revealed to Imam Abu Naim, his 
interest in the , Hadith  Industry, as he did not overlook 
the jurisprudential aspects, and his personality 
emerged as a jurist of his weights and choices of 
jurisprudence, as the study showed that he was a man 
of wounds and amendment, has been ruled on many of 
the accounts that he gave, Bug and illusion In which. 

 Keywords: Abu Naim, Extracts, Approaches, 
Hadith  Industry, Aljarh waltaedil, Aleila, Illusion. 
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 املقدمة

الحمد هللا رّب العالمین، والصَّالة والسَّالم على خاتم األنبیاء والمرسلین، 
على آلھ وصحبھ ومن اقتفى أثره، واتبع ، و- صّلى اهللا علیھ وسلم–سیدنا محمد 

  :ھداه إلى یوم الدِّین، وبعد
فقد اعتنی أھل الحدیث في القرن الرَّابع والخامس الھجري باالستخراج علی 
الصَّحیحین، أو أحدھما، أو غیرھما من كتب الرِّوایة، والسَّبب في مثل ھذا التَّوجھ 

ایات، فظھر علم االستخراج الذي یھدف عندھم یعود إلى طول األسانید، وانتشار الرِّو
بالدرجة األولى إلى تكثیر الطرق، وتحقیق علو اإلسناد والزِّیادة في قدر الصَّحیح 

  .الُمخرَّج خارج الصَّحیحین
وھذه الدِّراسة تناولت منھج صاحب أحد الُمْسَتْخَرَجات  التي شھد لھا العلماء 

، لإلمام أبي ُنعیم األصبھاني ١"لمالمستخرج على مسند مس" وأثنوا علیھا،  وھو 
  ).ه٤٣٠ت(

  :أهمية الدراسة

تكتسُب الدِّراسة أھمیتھا من أھمیة صحیح اإلمام مسلم، الذي ُیعدُّ بإجماع 
، ثاني أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعالى، كما تكتسبھا من - مع صحیح البخاري-األمة

اح الحدیث على مصنفاتھ مكانة اإلمام أبي ُنعیم العلمیة وإقبال العلماء وشّر
واستفادتھم منھا واستشھادھم بھا، ومكانة كتابھ المستخرج على ُمْسَند مسلم بین 

  .الُمْسَتْخَرَجات 

   :أهداف الدراسة

  :تھدف ھذه الدِّراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة
   من ھو اإلمام أبو ُنعیم، وما طبیعة إسھاماتھ العلمیة؟-١
   ُنعیم بمنھج اإلمام مسلم في صحیحھ؟ ھل تأثر اإلمام أبو-٢
   ما أبرز المناھج المستخلصة من عملھ في المستخَرج على مسند مسلم؟-٣
   ھل یمكن تصنیف اإلمام أبي ُنعیم كناقد للرواة والمرویات؟ -٤

  :منهجية الدراسة

اتبع الباحث في ھذه الدِّراسة المنھج الوصفي التحلیلي، كما لم یخلو البحث 
ج النَّقدي ال سّیما عند عرض المناھج التي سار علیھا اإلمام أبو ُنعیم في من المنھ

  .ُمْسَتْخَرِجھ ، كلُّ ذلك اعتمادًا على استقراء بعض أجزاء الُمْسَتْخَرج

  : الدراسات السابقة

                                                           

مرفوعًا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من غیر انقطاع، ما اتصل إسناده :  المسند ھو-١
 .١/٤٥الكواكب الدرّیة على المنظومة البیقونّیة، ج/ سلیمان الحربي: ینظر
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لم أقف في حدود بحثي واطالعي على دراسة تتناول منھج اإلمام أبي ُنعیم 
 مسلم، وإن كان ُمَحِقُقوا ُمْسَتْخَرج أبي َعَواَنة قد تتطرقوا في ُمْسَتْخَرِجھ  على صحیح

  .لعقد موازنة بین المستخَرجین، ولكنھا لیست خاصة بأبي ُنعیم

  : خطة البحث

  :قمُت بتقسیمھ إلى تمھید، ومبحثین على النحو اآلتي
  .تعریف الُمْسَتْخَرَجات ، وفوائدھا، وأمثلة علیھا: تمھید

عیم األصبھاني وكتابھ الُمْسَتْخَرج على ُمْسَند مسلم، ویشتمل أبو ُن: المبحث األول
  :على مطلبین

  .ترجمة اإلمام أبي ُنعیم األصبھاني:  المطلب األول-
  .التعریف بكتابھ الُمْسَتْخَرج على ُمسَند مسلم:  المطلب الثاني-

ْسَند مسلم، منھج اإلمام أبي ُنعیم األصبھاني في ُمْسَتْخَرِجھ  على ُم: المبحث الثاني
  :ویشتمل على ثالثة مطالب

  .منھجھ في الصناعة الحدیثّیة:  المطلب األول-
  .منھجھ في إبراز القضایا الفقھیة:  المطلب الثاني-
منھجھ في الحكم على األحادیث والرُّواة، والتَّنصیص على الِعلة، :  المطلب الثالث-

  .وبیان الوھم
  .لدِّراسةوفیھا أھم نتائج وتوصیات ا: الخاتمة
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  متهيد

تعريف املستخرجات ، وفوائدها، وأمثلة عليها
َ َ ْ َ ْ ُ

  

  : تعريف المستَخْرجات  لغة واصطالحاً-أوالً

، المزید من الفعل الثالثي )استخرج(مصدر الفعل : االستخراج لغة) أ

: إذا برز من مقره وانفصل، وخرج من األمر: خرج خروجًا، ومخرجًا: ، یقال)َخَرَج(
إذا طلب : إذا استنبطھ استنباطًا، وأیضًا: استخرجھ استخراجًا: ُلَص مْنھ، وُیقالإذا َخ

  .)١(إذا َخلََّصُھ من ُترابھ: إلیھ أن یخرج، واستخرج الشيء من المعدن

تعددت تعریفات العلماء لعملیة االستخراج مع : االستخراج اصطالحاً) ب   

أنّْ : واالستخراج: " لسَّخاوي بقولھاتفاقھا جمیعًا بالمضمون، فمثًال عرفھ اإلمام ا
صحیح البخاري مثًال، َفُیوِرَد أحادیثُھ حدیثًا حدیثًا بأسانید لنفسھ، غیر  یعمد حافٌظ إلی 
الرُّواة، من غیر طریق البخاري إلی أْن یلتقي َمَعُھ في َشْیخھ، أْو في  ملتزم فیھا ثقة 

  . )٢(" بعضھمشیخ شیخھ، وھكذا، وَلْو في الّصحابي كما َصرَّح بھ
عملیة : ( ویمكن أن نختصر تعریف السخاوي لالستخراج بقولنا إّنھ  

استنباطیة، یقوم فیھا المؤلف باختیار أحادیَث كتاٍب ما، فیخرجھا بأسانیده الخاصة، 
من غیر طریق صاحب الكتاب األصل، فیلتقي معھ في شیخھ، أو من فوقھ إلى نھایة 

  .)٣()السند

   :مثال لتوضيح التعريف

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر الھمداني، حدثنا أبو خالد : قال اإلمام مسلم
 عن أبي مالك األشجعي، عن سعد بن عبیدة، عن - یعني سلیمان ابن حیان األحمر-

ُبِنَي اْلِإْسَلاُم : "  قال- صلى اهللا علیھ وسلم-ابن عمر رضي اهللا عنھما، عن النبي
ُیَوحََّد اللَُّھ ، َوِإَقاِم الصََّلاَة ، َوِإیَتاِء الزََّكاِة ، َوِصَیاِم َرَمَضاَن ، َعَلى َأْن : َعَلى َخْمَسٍة 

  .٤"َواْلَحجِّ
فعند الرجوع للمستخرج نجُد أّن اإلمام أبا ُنعیم قد أخرج الحدیث نفسھ 

: محمد بن عبد اهللا بن نمیر، حیث قال: والتقى مع اإلمام مسلم في شیخھ، وھو ھنا
ثنا محمد : مرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفیان، وأبو یعلى العال، قالحدثنا أبو ع

: بن عبد اهللا بن نمیر، وحدثنا أبو بكر محمد بن إبراھیم ، وعبد اهللا بن محمد، قاال
ثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر، ثنا أبو : ثنا أحمد بن علي بن عیسى التمیمي، قال

                                                           

 .٣٠-٢/٢٨ج/ تاج العروس/ ، والزبیدي٢/٢٤٩ج/لسان العرب/ ابن منظور:  ینظر-١
 . ١/٥٢ج/فتح المغیث/  السخاوي-٢
 .  تعریف مستنتج من قبل الباحث-٣
حدیث / ١/١٤٦ج/ بیان أركان اإلسالم ودعائمھ العظام: باب/ كتاب اإلیمان/ صحیح مسلم/  مسلم-٤

 ). ١٦(رقم 
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ن سعید بن عبیدة، عن ابن عمر، عن النبي خالد األحمر، عن ابن مالك األشجعي، ع
َعَلى َأْن ُیَوحََّد اللَُّھ، َوِإَقاِم : ُبِنَي اْلِإْسَلاُم َعَلى َخْمَسٍة: " صلى اهللا علیھ وسلم، قال

  .١"الصََّلاَة، َوِإیَتاِء الزََّكاِة، َوِصَیاِم َرَمَضاَن، َواْلَحجِّ
د حتى یفقد سندًا ُیوصلھ أن ال یصل إلى شیخ أبع" أّما شرط االستخراج فھو

  .)٢("إلى األقرب، إال لعذر من علو، أو زیادة مھمة

  فوائد المستَخْرجات : ثانياً

علو اإلسناد، : "ذكر الحافظ ابن الصَّالح لالستخراج فائدتین اثنتین ھما
تكثیر :" ، وزاد علیھما الحافظ العراقي فائدة ثالثة ھي)٣("والزیادة في قدر الصَّحیح

، أّما الحافظ ابن حجر العسقالني فقد ذكر )٤("الحدیث لیرجح بھا عند التعارضطرق 
  : )٥(سبع فوائد للمستخرجات، یمكن إیجازھا باآلتي

 الحكم بعدالة من أخرج لھ في المستخَرج على الصحیح، ألّن الُمخرِّج على شرط -١ 
  . الصحیح یلزمھ أن ال ُیخرج إّلا عن ثقة عنده

  . ماع عند سماع عنعنة المدلِّسین الّتصریح بالسَّ-٢
  .  تمییز روایھ الُمختلط، وبیان ما ُسِمع منھ قبل االختالط-٣ 
في السند والمتن، " الصحیح" التصریح باألسماء الُمبھمة، والُمھملة الواقعة في -٤ 

فھو أن : حدثنا الثقة، أما المھمل: فالمبھم ھو من لم یصّرح باسمھ في السند كقولھم
ویان في اإلسم أو اسم األب ولم یتمیزا ، فیأتي صاحب المستخرج فیحدد كّل یتفق را

  .منھما
 التمییز للمتن الُمحال بھ، على المتن الُمحال علیھ، وذلك في كتاب مسلم كثیر -٥ 

ذكر نحوه أو بمثلھ أو بمعناه، فیأتي صاحب المستخرج ویذكر المتن : جدًا، كقولھ
  .فتظھر الفروق

 الُمْدَرج في الحدیث، مّما لیس في الحدیث، كمثال یلتبس على  الفصل للقدر-٦ 
 أم من قول أحد الرواة؟ - صلي اهللا علیھ وسلم-القاريء لفظ ما ھل ھو من قول النبي

  فیأتي طریق المستخرج لیبّین ھل ھذا اللفظ مدرج أم ال؟
  . موقوفًا، أو في صورة الموقوف" الصحیح "  التصریح برفع ما وقع في -٧

                                                           

 ). ٩٨(حدیث رقم / ١/١٠٩ج/  المستخرج-١
 . ١١٧/ ١ج/تدریب الراوي/ السیوطي -٢
ب أّنھ ربما یكون صاح: ، والمقصود بعلو اإلسناد)١٢: ص/ (مقدمة ابن الصالح/ ابن الصالح -٣

المستخرج تلمیذًا للبخاري أو لمسلم مثًال، فیروي الحدیث بسند أعلى من البخاري أو من مسلم 
لما یقع من ألفاظ زائدة : والزیادة في قدر الصحیح تكون. وھو شیخھ، أي بعدد حلقات أقل منھما

 .وتتمات في بعض األحادیث، تفید عند الترجیح أو بیان الحكم الشرعي
 ). ٣٢: ص/ (د واإلیضاح التقیی/ العراقي -٤
 . ٣٢٣-٣٢١/ ١ج/النكت على مقدمة ابن الصالح/ ابن حجر -٥
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  أمثلة على المستَخْرجات  على صحيح مسلم: الثاًث

إّن األمثلة على الكتب المصنفة في الُمْسَتْخَرَجات  كثیرة یطول سردھا، لذلك سأقتصر 
على ذكر بعض الُمْسَتْخَرَجات  على صحیح مسلم، كونھ موضوع كتاب أبي ُنعیم 

  : ١األصبھاني محل الدراسة، فمنھا
حیح مسلم، للحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان النَّیسابوري  الُمْسَتْخَرج على ص-١ 

  ). ھــ٣١١ت (الِحیري 
 الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ أبي العّباس محمد بن إسحاق السَّّراج -٢

  ).  ھــ٣١٣ت (النَّسیابوري الِحیري 
ییني  الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ أبي عوانة یعقوب بن إسحاق اإلسفرا-٣ 
  ).  ھـــ٣١٦ت (
 الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ أبي عمران موسى بن العباس الُجویني -٤ 
  ). ھــ٣٢٣ت (
الطُّوسي  الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ أبي محمد أحمد بن محمد محمد-٦

  ).  ھــ٣٣٩ت(الَبَلاِذِري الواعظ 
لزاھد أبي الولید حسان بن محمد  الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ ا-٧ 

  ).  ھــ٣٤٤ت (الَقْزِویِني النَّیسابوري 
(  الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، للحافظ أبي النَّضر محمد بن محمد الُطوسي -٨
  ).ھــ٣٤٤ت
 الُمْسَتْخَرج على صحیح مسلم، ألبي عبداهللا الحسین بن أحمد الشَّْماخنّي الَھَرِوي -٩ 

  ). ھــ٣٧٢ت (الصَّفار 
 الصحیح الُمخرَّج على كتاب مسلم، للحافظ أبي بكر محمد بن عبداهللا الَجْوزقي -١٠

  ).ھــ٣٨٨ت (
  ).ھــ٤٣٠ت ( الُمْسَتْخَرج على مسند اإلمام مسلم، ألبي ُنعیم األصبھاني -١١

                                                           

و / ٢/٣٣٨ج/ تذكرة الحفاظ/ ، والذھبي)٢٨،٢٩،٣١:ص/ (الرسالة المستطرفة/ الكتاني: ینظر -١
 . ١٦/٤٩٣ج/ ، وسیر أعالم النبالء٣/١٠٠٦و ج/ ٣/٨٩٢و ج/ ٣/٨١٨و ج/ ٣/٧٩٩ج
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  املبحث األول

أبو نعيم األصبهاني وكتابه املستخرج على مسند مسلم
ُ َ ّ ُ

  

  اطب اول

ا رم اُ م أ  

  :  اسمه ونسبه ومولده-أوالً

ھو أبو ُنعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ِمْھَران 
بكسر الھمزة وفتحھا، وسكون الصَّاد المھملة، وفتح الباء : األصبھاني، وأْصَبھان

  . )١(أصفھان بالفاء أیضَا، وفتح الھاء وبعد األلف نون: الموحدة، ویقال
وھذه النِّسبة إلى أشھر بلدة بالجبال، وإّنما قیل لھا ھذا االسم؛ ألّنھا تسّمى 

الجمع، وكانت جموع عساكر األكاسرة : العسكر، وھان: سباھان، وسباه: بالعجمیة
تجتمع إذا وقعت لھم واقعة في ھذا الموضع، مثل عسكر فارس، وكرمان، واألھواز 

  . )٢(أصبھان: وغیرھا، فُعرِّب فقیل
 في رجب سنة ست وثالثین - رحمھ اهللا تعالى-ولد أبو ُنعیم األصبھاني 

  .)٣(وثالثمائة

  :  شيوخه، وتالميذه-ثانياً

تشیر كتب التراجم إلى أّن أبا ُنعیم بدأ بسماع الحدیث وطلب العلم في وقت 
إّن إقبال : " مبكر، وقد رحل إلى بلدان كثیرة، وسمع من شیوخ ُكُثر، یقول الذَّھبي

أبي ُنعیم على السماع، كان سنة أربع وأربعین وثالثمائة، حیث سمع فیھا على حفاظ 
زمانھ، َكُمْسِنُد العمر أبي محمد بن فارس، وأبي أحمد العّسال، وأحمد بن معبد 
الّسمسار، وأحمد بن ُبندار العشَّار، وأحمد بن محمد القّصار، وأبي القاسم الطبراني، 

ي ابن الّصواف، وأبي الشیخ بن حیان، وخالئق سواھم وأبي بكر اآلجري، وأبي عل
  .  )٤("وتھّیأ لھ من ُلقيِّ الكبار مالم یقع لحافظ.. 

ونظرًا لمكانة اإلمام الحافظ وعلو إسناده، كان مقصدًا لطلبة العلم یفدون إلیھ 
ُعِرف ألبي ُنعیم أفاضل أخذوا عنھ، وانتفعوا بھ، فمن "من كلِّ صوب وحدب، وقد 

أبو سعد المالیني، والخطیب البغدادي، وأبو صالح المؤذن، وأبو علي : أعالمھم
  .)٥("الوخشي، وخلق كثیر

                                                           

/ ، والّسبكي٧/٨١ج/الوافي بالوفیات/ ، والّصفدي١١١ - ١/١١٠ج /نوفیات األعیا/ ابن خّلكان -١
 .٣/٧ج/طبقات الشافعیة الكبرى

  . ١/١٧٥ج/ األنساب / السمعاني -٢
 . ٣/١٠٩٢ج/ تذكرة الحفاظ /  الذھبي-٣
  . ١٠٩٣-٣/١٠٩٢ج / المصدر السابق -٤
  . ٤٥٨-١٧/٤٥٦ج/ سیر أعالم النبالء/  الذھبي-٥
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كان حفاظ الدنیا قد اجتمعوا عنده، فكان : " قال أحمد بن محمد بن َمْرَدَویھ
كل یوم نوبة واحد منھم یقرأ ما یریده إلى قریب الظھر، فإذا قام إلى داره ربما كان 

یق جزء، وكان ال یضجر لم یكن لھ غذاء سوى التصنیف یقرأ علیھ في الطر
  .)١("والتسمیع

  :  مكانته العلمية-ثالثاً

احتّل اإلمام أبو ُنعیم مكانًة علمیًة مرموقًة في عصره، حیُث أشاد بھ العلماء 
لم أَر أحدًا ُأطلق علیھ اسم : " واعترفوا بإمامتھ وفضلھ، حتى قال الخطیب البغداي

  .)٢("عیم، وأبي حازم الَعْبَدوّيالحفظ غیر أبي ُن
كان من األعالم المحدثین، وأكابر الحفاظ :" وقال ابن ِخلَّكان في وصفھ

  .)٣("الثقات
تاج المحدثین، وأحد ُعلَّام الدین، لھ العلو في :" وزاد الصَّالح الصَّفدي قائًال

  . )٤("الروایة والحفظ، والفھم والدرایة
  .)٥(" الكبیر، مّحدث العصرالحافظ:" ووصفھ الذَّھبي بأّنھ

  :  مصنفاته-رابعاً

ذو التَّصانیف المفیدة الكثیرة :" أّلف أبو ُنعیم تصانیف كثیرة، قال ابن كثیر
  : )٧(، أذكر منھا)٦("الشھیرة 

، "لم ُیصنَّف مثل كتابھ حلیة األولیاء:" قال الحافظ الّسلفي فیھ:  حلیة األولیاء-١ 
دات كثیرة، دّلت على اتساع روایتھ، وكثرة مشایخھ، في مجل:" وبّین ابن كثیر أّنھ

  ".وقوة اطالعھ على مخارج الحدیث، وشعبھ وطرقھ
  ". معرفة الصحابة " معجم الصحابة، ذكره لھ الذھبي وسّماه -٢ 
  . وھو مطبوع:  دالئل النبوة -٣ 
ا وسیأتي الكالم عنھ في المطلب الثاني من ھذ:  الُمْسَتْخَرج على ُمسند مسلم-٤ 

  . المبحث
  . وھو مفقود:  الُمْسَتْخَرج على صحیح البخاري-٥ 

  :  وفاته- خامساً

  یوم االثنین الحادي والعشرین من : توفي في صفر، وقیل:" قال ابن خّلكان 

                                                           

 . ٣/١٠٩٤ج/ فاظتذكرة الح/  الذھبي-١
 ). ٤٢٣: ص/ (طبقات الحفاظ/ السیوطي -٢
 . ١/١١٠ج/ وفیات األعیان -٣
  .٧/٨١ج/ الوافي بالوفیات -٤
  . ٣/١٠٩٢ج/ تذكرة الحفاظ -٥
 . ١٢/٤٨ج/البدایة والنھایة /  ابن كثیر-٦
 . ٣/١٠٩٧ج/ تذكرة الحفاظ/ الذھبي:  ینظر-٧
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  .)١("المحرم سنة ثالثین وأربعمائة بأصبھان

ب اطا  

  ارف  ارج  د م

  : اب تسمية الكت-أوالً

المسند الُمْسَتْخَرج على صحیح اإلمام : ( أّن اسمھ ھو٢ذكر محقق الكتاب   
، روایة أبي علي الحسن بن أحمد المقري الحداد عنھ، وھو محفوظ بقسم )مسلم

  . )٣(المخطوطات بدار الكتب المصریة، ویتكون من ستة عشر جزءًا
  :  الباعث على تصنیفھ وموضوعھ- ثانیًا

 في بدایة كتابھ بغرضھ من تصنیف ھذا الكتاب، وموضوعھ صّرح أبو ُنعیم   
َفَعَمْدَنا ِإَلى اْلُأُصوِل الَِّتي َخرََّجَھا، َواَألْبَواِب الَِّتي َلخََّصَھا، َفَتِبْعَنا َعَلى ِكَتاِبِھ : " قائًال

َوَذَكْرُت ِفي ِكَتاِبي ِھ، َوَتَراِجِمِھ َعْن ُشُیوِخَنا ِكَتاًبا َیُكوُن ِعَوًضا ِلَمْن َفاَتُھ َسَماُع ِكَتاِب
ُشُیوَخُھ الَِّذیَن َرَوى َعْنُھْم َذِلَك اْلَباَب، َأِو اْلَحِدیَث، َحتَّى اْنَتَھى ِإَلى الرَُّجِل الَِّذي َجَمَعِني 

َفَنْسَأُل اللََّھ ، ُمْسَتِعیًنا ِباللَِّھ َعَلى َذِلَك َوُمَتَوكِّال َعَلْیِھ ِفي َذِلَك، َوِإیَّاُه ِفي ِإْسَناِد اْلَحِدیِث
اْلِعْصَمَة َواالْنِتَفاَع ِبَما َأْعَطى َوَأْوَلى، َوَأْن َیْجَعَلَنا ِمْن َأِئمَِّة اْلُھَدى، الَِّذیَن َتَمسَُّكوا 

  .)٤("ِباْلَحقِّ َوآَثُروُه َعَلى َغْیِرِه ِإنَُّھ ولي قدیر
ن عوضًا لمن نتبین من ھذا الكالم أّن اإلمام أبا ُنعیم صّنف كتابھ ھذا لیكو

فاتھ سماع كتاب اإلمام مسلم، یذكر فیھ األحادیث التي یلتقي فیھا مع اإلمام مسلم في 
  . شیخھ، أو من فوقھ، على غرار غیره من كتب الُمْسَتْخَرَجات 

إّلا أّنھ یجدر التنبیھ في ھذا المقام لمسألة ناقشھا العلماء، وھي أّن أصحاب          
ألنھم إّنما " الصحیحین لم یلتزموا الموافقة التامة في األلفاظ، الُمْسَتْخَرَجات  على 

یروون باأللفاظ التي وقعت لھم عن شیوخھم، فحصل فیھا تفاوت قلیل في اللفظ، و 
  .)٥("في المعنى أقل

 أي من الكتب المذكورة من -وحینئذ فال یجوز لك أن تنقل منھا" 
 ھو كذا فیھما، أي الصحیحین، إال أن : حدیثا وتقول فیھ-الُمْسَتْخَرَجات  وما ذكر

تقابلھ بھما أو یقول المصنف أخرجاه بلفظھ، بخالف المختصرات من الصحیحین، 
فإنھم نقلوا فیھا ألفاظھما، من غیر زیادة، وال تغییر فلك أن تنقل منھا، وتعزو ذلك 

  .)٦("للصحیح ولو باللفظ

                                                           

 . ١/١١٠ج/  وفیات األعیان-١
 . محمد حسن إسماعیل الشافعي:  وقد حققھ-٢
 ). ٢١: ص/ ( ینظر مقدمة محقق الكتاب-٣
 . ٩٠-١/٨٩ج/ المستخرج /  أبو ُنعیم األصبھاني-٤
 .١/١١٨ج/ تدریب الراوي/ السیوطي -٥
 .١/١١٩ج/  المصدر السابق-٦
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الصَّحیحین  مام أبي ُنعیم علی ُمْسَتْخَرَجْي اإل الصَّالح الصَّفدي علی  وقد أثنی
ذكر فیھا أحادیث ساوی فیھا البخاري ومسلمًا، وأحادیث َعال علیھما فیھا، : " فقال

كأنھما سمعاھا مْنھ، وذكر فیھا حدیثًا كأّن البخارّي ومسلم سمعاه مّمن سمعھ 
  . )١("منھ

  :  مقدمته وترتيبه، وعدد أحاديثه-ثالثاً

م تكشف لنا عن عقلیة علمیة فذة، سواًء في تدرجھ  إّن مقدمة اإلمام أبي ُنعی
في العرض، وطریقتھ في مناقشة المسائل التي یتناولھا، ونقدھا وتعلیلھا، وقد 
َضّمنھا أسامي رواة مجروحین ومتروكین، مع بیان سبب جرحھم وتركھم، مّما یؤكد 

جرحًا وتعدیًال، أّن ھذا اإلمام كان عالمًا بكل مجاالت علوم الحدیث؛ صناعة ونقدًا، و
  .مئتان وتسعة وثمانین راوًیا: وقد بلغ عدد الرُّواة الذین ذكرھم

وقد جاء كتابھ في خمسة عشر جزءًا، على أربعة أقسام، وھو مرتٌب على 
الكتب الفقھیة، التي یندرج تحتھا أبوب، وقد بدأه بكتاب اإلیمان، وختمھ بكتاب 

 مسلم في ترتیبھ للكتب واألبواب، ولم یخالفھ الطالق، وقد وافق اإلمام أبو ُنعیم اإلمام
  .حدیثًا) ٣٥١٦: (إّلا نادرًا، وقد بلغت عدد أحادیثھ

 

  املبحث الثاني

منهج اإلمام أبي نعيم األصبهاني يف مستخرجه  على مسند مسلم
َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ

ِ  

  اطب اول

دا ا   

تاز بھ اإلمام مسلم في صحیحھ بات معلومًا عند أھل االختصاص أّن مّما ام
، وقد تأثر بذلك اإلمام أبو ُنعیم تأثرًا واضحًا في عدد من )٢(ھو الصناعة اإلسنادّیة

  :صور ھذه الصناعة، منھا

  : التَّحويل -١

، وقد )ح(وھو التحول من إسناد إلى إسناد آخر باستعمال حرف التَّحویل  
، ألّنھ كان یجمع طرق الحدیث الواحد أكثر اإلمام مسلم من استعمالھ بھدف االختصار

في مكان واحد، وتبعھ في ذلك اإلمام أبو ُنعیم الذي كان یسوق للحدیث الذي 
یستخرجھ عدة أسانید یجمع بینھا باستخدام التَّحویل ، الذي یذكره قبل نقطة اإللتقاء 

  :لتقاءالتَّحویل  قبل نقطة اإلأحیانًا، أو بعده في أحیان أخرى، ومن األمثلة على 

                                                           

 . ٧/٨٣ج/ الوافي بالوفیات/  ابن خلكان-١
 صحیح مسلم، ینظر على سبیل المثال  وكتب مناھج المحدثین ُتجمع على ھذه الخصیصة في-٢

 . )١١١-٧٨: ص/ (دراسات في مناھج المحدثین/ عامر صبري. أمین القضاة ود. د: كتاب
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َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َعْبِد اللَِّھ، َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج، َثَنا ُقَتْیَبُة  : "قال أبو ُنعیم
ْبُن َسِعیٍد ح َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِھیَم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُقْرَباَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمٍح ح 

ُبو َبْكِر ْبُن َخالدٍ، َثَنا َأْحَمُد اْبُن ِإْبَراِھیَم ْبِن ِمْلَحاَن، َثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر ح َوَحدََّثَنا َأ
َثَنا : َقاُلواَوَحدََّثَنا َأُبو َعِليٍّ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْیَبَة، َثَنا َأْحَمُد اْبُن ُیوُنَس 

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ - اْبِن ِشَھاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ ، َعِناللَّْیُث ْبُن َسْعٍد
 - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-اْسَتْفَتْت ُأمُّ َحِبیَبَة ِبْنُت َجْحٍش َرُسوُل اللَِّھ: "  َأنََّھا َقاَلْت-َوَسلََّم
  .)١(ْحَیىاللَّْفُظ ِلَی: الحدیث، قال:.." َفَقاَلْت

نالحظ ھنا كیف جمع اإلمام أبو ُنعیم بالتَّحویل  بین أربعة أسانید، ووضع 
اللیث بن سعد، ثّم : قبل نقطة اإللتقاء، أو المدار الرئیسي وھو) ح(عالمة التَّحویل 

  .یحیى بن ُبكیر:  صاحب اللفظ من بینھم وھو- على منھج اإلمام مسلم–حّدد 
َحدََّثَنا َحِبیُب ْبُن  " :قول أبي ُنعیم:  فمثالھاإللتقاءالتَّحویل  بعد نقطة أّما    

َثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َعْبِد اهللا، َعن ُسَلْیَمان بن َحْرٍب، َثَنا : اْلَحَسِن، َوَأُبو َحْفٍص اْلَخطَّاِبيُّ َقاال
َثَنا َحْفُص ْبُن عمر، ثنا ُشْعَبُة ح َوَحدََّثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َكْیَساَن، َثَنا ُیوُسُف اْلَقاِضي، 

ُشْعَبُة ح َوَحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُیوُنُس، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ُشْعَبُة ح َوَحدََّثَنا 
 ُشْعَبُة، ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأیُّوَب، َثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعَداَن، َثَنا َبْكُر ْبُن ِبْكَساٍر، َثَنا

َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد بُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَیاَن، َثَنا َأُبو َبْكِر اْبُن َأِبي َشْیَبَة، 
َثَنا َوِكیٌع، َعْن ُشْعَبة وُسْفَیان، َعن حبیب بن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َمْیُموِن ْبِن َأِبي َشِبیٍب، 

مْن روى عني : " - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َقاَل َرُسوُل اللَِّھ: ِن ُشْعَبَة َقاَلَعِن اْلُمِغیَرِة ْب
  .)٢("حدیثًا ُیرى َأنَُّھ َكِذٌب َفُھَو َأَحُد اْلَكاِذِبیَن

نالحظ ھنا كیف جمع اإلمام أبو ُنعیم بالتَّحویل  بین خمسة أسانید، ووضع 
وھو شعبة بن الحجاج، كما نالحظ أّنھ أفرد : تقاءبعد نقطة اإلل) ح(عالمة التَّحویل  

اإلسناد األخیر ولم یجمعھ مع األسانید المتقدمة بالتَّحویل ، وقد یكون ھذا ألن  شیخھ 
  لذلك أخره ولم شعبة وسفیان معًا وبالعنعنة،محمد بن أحمد بن حمدان روى عن 

  . یجمعھ بالتَّحویل  مع البقیة، واهللا أعلم 
، ومن األمثلة بعد أن یذكر جزءًا من المتن) ح(التَّحویل  ي برمز وأحیاًنا یأت  

َحدََّثَنا َأُبو َعِليِّ ْبُن الصَّوَّاِف، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َثَنا : " قال أبو ُنعیم: على ذلك
َصلَّى -، َعِن النَِّبيِّ اْلُحَمْیِديُّ، َثَنا ُسْفَیاُن، َعْن َأِبي الزَِّناِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة

 ح َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ابن ِإْبَراِھیم، َثَنا ُمَحمَّد بن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْیَبَة، َثَنا -اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم
اٍم، َعْن َھاُروُن ْبُن َسِعیٍد اَألْیِليُّ، َثَنا َخاِلُد ْبُن ِنَزارٍ، َثَنا ِإْبَراِھیُم اْبُن َطْھَماَن، َعْن ِھَش

 ح َوَحدََّثَنا َأُبو - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِریَن، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ 
َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَیاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن 

                                                           

، ١٦٤، ١٤٥، ١٣٦: ( ، وُینظر أیضًا األحادیث رقم)٧٤٧(، حدیث رقم ١/٣٨٠ج/المستخرج -١
٥٨٦، ٥٤٣، ٤٨٩، ٤٨٥، ٤٦٢، ٤٢٦، ٣٨٠، ٣٧٠، ٢٢٩، ٢٢٦، ١٧٠ .( 

، ١٣٥، ١١٨، ١٠٩: (، وُینظر أیضًا األحادیث رقم)٦٤(، حدیث رقم ١/٩٤ج/ جالمستخر -٢
٦٣٤، ٦١٣، ٦٠٤، ٥٦٤، ٤٨٠، ٤٢٠، ٤٠٨، ٣٧٥، ٣٦٢، ٢٢٥، ١٦٣، ١٥٧ .( 



 - ٣٩٢ -

 ح - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َواَن، َثَنا ِھَشاٌم، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َمْر
َوَحدََّثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحیَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْھٍل، َثَنا َسَلَمُة، َثَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َثَنا َمْعَمٌر، 

  .)١(..." ح - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-اِم ْبِن ُمَنبٍِّھ، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َعْن َھمَّ

  ): ٢( الجمع بين الشُّيوخ -٢

، )و(إّن ظاھرة الجمع بین الشُّیوخ  أو القرن بینھم باستخدام حرف العطف 
مام أبو ُنعیم تأثرًا بالغًا، فال مالحظة بكثرة في صحیح اإلمام مسلم، وقد تأثر بھا اإل

یكاد یخلو إسناٌد في ُمْسَتْخَرِجھ  من ھذه الظَّاھرة  التي تھدف بالدرجة األولى إلى 
  :االختصار، ومن األمثلة علیھا

َحدََّثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َحِبیُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروُق ْبُن َعْبِد اللَِّھ، : " قال أبو ُنعیم) أ
  .)٣(..."َحدََّثَنا َأُبو ُمْسِلٍم ِإْبَراِھیُم ْبُن َعْبِد اللَِّھ: َماُن ْبُن َأْحَمَد ِفي آَخِریَن َقاُلواَوُسَلْی

َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاُلوا، َثَنا َأُبو :" وقال أیضًا) ب
  . )٤(.."َیْعَلى اْلَمْوِصِليُّ

نا كیف قرن اإلمام أبو نعیم بین عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم ویالحظ ھ
العقیلي، وھو مجھول الحال، وبین محمد بن إبراھیم المقرئ، المحدث الكبیر، 

  .، وھذه من فوائد القرن بین الشیوخ٥الثقة

   تحديد صاحب اللفظ عندما تختلف األلفاظ بين الرواة-٣

طة بالظَّاھرة  السابقة؛ الجمع بین الشُّیوخ ، إّن ھذه الظَّاھرة  اإلسنادّیة مرتب
ألّن من یجمع بین أكثر من شیخ یجب علیھ أن یبّین صاحب الحدیث من بینھم، حتى 
ال یقع في مشكلة التلفیق بین األسانید التي قد ُتضعفھا أو ُتعلھا، وقد راعى اإلمام 

، ویفید في -ھ اهللا  رحم-مسلم ذلك كثیرًا في صحیحھ، وھذا یدّل على دقتھ وأمانتھ 
الترجیح عند االختالف وتعذر الجمع، وقد انتبھ أبو ُنعیم لھذه الظَّاھرة ، فكان یسوق 
أسانید متعددة للحدیث الواحد، ویشیر إلى صاحب اللفظ من الرُّواة، مّما یدّل على 

  . دقتھ، وأمانتھ، وسعھ حفظھ، وعلمھ
ا َأْحَمُد ْبُن ُبْنَدارٍ، َوَعْبُد اللَِّھ ْبُن َحدََّثَن: قال أبو ُنعیم: ومن األمثلة على ذلك
  .)٦(.."َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعاِصٍم: ُمَحمٍَّد ْبِن ُمَحمٍَّد، َواللَّْفُظ َلُھ َقاال

                                                           

، ٤٦٩، ١٠٣، ٩٧: (، وینظر أیضًا األحادیث رقم)٦٤٢(، حدیث رقم ٣٣٣/ ١ج/ المستخرج  -١
٦٣٨.( 

: ھا ومتى تكون علة، االطالع على بحث الدكتور للتوسع حول ھذه الظَّاھرة  ومعرفة شروط-٢
الجمع بین الشُّیوخ  وأثره في علل الحدیث، مجلة المنارة : سلطان سند العكایلة، الموسوم ب

 . م٢٠١٦، )ب/٤(، العدد )٢٢(للبحوث والدراسات، المجلد 
 ).١(، حدیث رقم ١/٣٥ج/ االمصدر السابق -٣
، واألمثلة على ھذا المسلك كثیرة یطول )١٦٤٦(، حدیث رقم ٢/٣٢٢ج/ المصدر السابق -٤

 .ذكرھا
 . ١٦/٤٠٠ج/ سیر أعالم النبالء/ الذھبي:  ینظر-٥
 . )١٥٣٤:(، حدیث رقم٢/٢٧٧ج/ المستخرج -٦



 - ٣٩٣ -

ح َوَحدََّثَنا َحِبیُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُیوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا ُمَسدٌَّد :" ..وقال أیضًا
  .)١(..."َأِبي َبْكٍر َواللَّْفُظ َلُھ َقاالَواْبُن 

َثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َعْبِد اللَِّھ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َأُبو :" وفي حدیث آخر قال
  )٢(.."َثَنا َیْحَیى ْبُن ِإْسَحاَق: َبْكٍر اَألْعَیُن َوَأُبو َیْحَیى َواللَّْفُظ َلُھ َقاال

  :  بأسانید مختلفة تكرار الحدیث-٤ 
 تكرار الحدیث الواحد بأسانید مختلفة، وال - رحمھ اهللا-فقد كان من منھجھ 

یخفى ما لھذا التكرار من فوائد في إخراج الحدیث عن حد الغرابة، وبیان تعدد 
ما جاء في باب الدین : الطرق، أو لزیادة ألفاظ في المتن،  ومن األمثلة على ذلك

  : ام أبو ُنعیم أحد عشر إسنادًا للمتون التالیةالنصیحة، فقد ذكر اإلم
: ، َقاُلوا)الدِّیُن النَِّصیَحُة، الدِّیُن النَِّصیَحُة، الدِّیُن النَِّصیَحُة: ( حدیث تمیم الداري-١

  . )٣()ِللَِّھ َوِلِكَتاِبِھ َوِلَنِبیِِّھ، وألئمة اْلُمسلمین، ولعامتھم: (ِلَمْن یارسول اللَِّھ؟ َقاَل
  ).الدِّیُن النَِّصیَحُة َقاَلَھا َثالًثا: (أیضًا حدیث ولھ -٢
 َعَلى ِإَقاِم - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َباَیْعُت النَِّبيَّ : ( حدیث َجِریٍر بن عبد اهللا َقاَل-٣

  ).الصَّالِة، َوِإیَتاِء الزََّكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم
 َعَلى - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َباَیْعُت َرُسوَل اللَِّھ : (للَِّھ َقاَل حدیث َجِریَر ْبَن َعْبِد ا-٤

  ).النصح لكل ُمسلم
ِفیَما اْسَتَطْعُت، : َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة، َفَلقَّنِّي: َعالَم ُتَباِیُعِني؟ ُقْلُت: ( ولھ أیضًا-٥

  ).َوالنُّْصِح لكل ُمسلم
:  َأنَُّھ َقاَل- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم- الدَّاِريِّ َعْن َرُسوِل اللَِّھ  وأخیرًا حدیث َتِمیٍم-٦
ِللَِّھ َوِلِكَتاِبِھ، َوَألِئمَِّة : ِلَمْن َیا َرُسوَل اللَِّھ؟ َقاَل: الدِّیُن النَِّصیَحُة، الدِّیُن النَِّصیَحُة، َقاُلوا(

  ).امَِّتِھْماْلُمْسِلِمیَن، َأِو اْلُمْؤِمِنیَن، َوِلَع
  : بیان طریقة التحمل عن شیوخھ ومكانھا-٥

 وھذه الظَّاھرة  من القرائن التي تؤكد السماع، وُتثبت اللقاء بین الشیخ 
 ینّص في - رحمھ اهللا-وتلمیذه، وتدّل على الضبط، وغیرھا من الفوائد، فقد كان 

َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َأْحَمَد : "الكثیر الغالب على طریقة تحملھ عن شیوخھ، فیقول مثًال
  .)٤(.."، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَجوُِّز اْلَبْصِريُِّإْمالًء ِمْن َأْصِلِھ

: ، وقال أیضًا)٥(..."َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َأْحَمَد ِإْمالًء َوِقَراَءًة: "وفي حدیث آخر قال
  .)١(.."ْبُن َغنَّاٍمَحدََّثَنا ُسَلْیَماُن اْبُن َأْحَمَد ِإْمالًء َسَنَة ِتْسٍع َوَأْرَبِعیَن، َثَنا ُعَبْیُد "

                                                           

 ).٢٣٢٧:(، حدیث رقم٣/١١٠ج/  المصدر السابق-١
، ٤٤٨، ٢٧٨، ٩١: (، وینظر األحادیث رقم)٣٣٧٣: (، حدیث رقم٤/١١٦ج/  المصدر السابق-٢

١١٧٣، ٦٩٢، ٢٨٧، ٥٩٩، ٥٥٦، ٥٢٦ .( 
، ١٩٤، ١٩٣ (:، واألحادیث التي تلیھ باألرقام)١٩٢:(، حدیث رقم١/١٤٢ج/ المستخرج-٣

١٩٧، ١٩٥،١٩٦.( 
 ).٢٤٧: (، حدیث رقم١/١٦٠ج/ المستخرج-٤
 ).٤٠٥: (، حدیث رقم١/٢٢٤ج/ المصدر السابق-٥



 - ٣٩٤ -

كما كان یشیر رحمھ اهللا إلى المكان الذي تم فیھ التحدیث، وھذا تصریح منھ    
بخارطة رحالتھ في طلب العلم، وال یخفى ما للرحلة في طلب العلم من أھمیة بالغة 

  .عند العلماء في إثبات السماع، وتكثیر الشُّیوخ  وغیرھا من الفوائد
، )٢(..."ا َأْحَمُد ْبُن َسْھِل ْبِن َعْمٍرو اْلَعْسَكِريُّ ِباْلَبْصَرِةَحدََّثَن: " فیقول مثًال

ح َوَحدََّثَنا َأُبو َعِليٍّ اْلُحَسْیُن ْبُن اْلُمَحاِرِب ِبُتْسَترَ، َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن : "..ویقول
  .)٣(.."َحْمَزَة

 اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْیِن َحدََّثَنا َأُبو اْلُحَسْیِن ُمَحمَُّد ْبُن: "وفي موضع آخر قال
َحدََّثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن : "، ویقول)٤(.."اْلُجَنْیِنيُّ ِباْلُكوَفِة، َثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ِزَیاٍد

ُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْب: " ، وأیضًا قال)٥(.."ِإْبَراِھیَم ْبِن َعِليٍّ اْلِكْنِديُّ ِبَمكََّة
  .)٦(.."اْلَبزَّاُر ِبَبْغَداَد

  :  التَّعريف بالرواة بما يميزهم-٦

ھو، ثم یذكر ما : فقد كان اإلمام أبو ُنعیم ینصُّ على الَمْعنيِّ من الرُّواة بقولھ
یعني، وال شك أّن ھذا ضروري حتى ال یختلط الرُّواة ببعضھم، : ُیمّیزه، أو یقول

تمییزھم، ألّن الحكم على األسانید بالصحة أو الضعف، فرع عن معرفة ویصعب 
  . الرُّواة وتمییزھم

ومن ذلك قولھ بعد أن ذكر حدیث أبا أمامة الحارثي في حدیث اقتطاع حق 
ابن ثعلبة الحارثي من األنصار، وھو ابن أخت : أبو أمامة ھو: " المرء المسلم، قال

  . )٧("عبداهللا: وقیلإیاس، : بردة بن نیار، وقیل اسمھ
اْبَن َأِبي َأیُّوب، َحدثِني َأُبو ھانىء حمید اْبن ھانىء : َثَنا َسِعیٌد َیْعِني:"  وقال

 في - رضي اهللا عنھ-، وقال بعد أن روى حدیث عبد اهللا بن مسعود)٨(.."اْلَخوَلاِنّي
  . )٩("ُن ُعَبْیِد ْبِن ِبْسَطاٍساْسُمُھ َعْبُد الرَّْحَمِن ْب: َأُبو َیْعُفوٍر: " أي األعمال أفضل: باب

                                                                                                                                                      

، ٢٥٣، ١٠٣، ٥٨، ٢٢، ١١: ( م، وینظر أیضًا األحادیث رق)٤٣٧: (، حدیث رقم)١/٢٤٠( -١
٧٢٣، ٥٤٥، ٥٤٣، ٥٠٨، ٤٥٦، ٤١٦، ٤١٤، ٤٠٥، ٣٠١، ٢٥٦.( 

 ). ٣٢٤٥(، )٢٥٧٤:(، وینظر مثلھ األحادیث رقم)٢٠:(، حدیث رقم١/٤٣ج-٢
 ).٢٤١: (، حدیث رقم١/١٤٩ج -٣
، )١٣٧١(، )١٣٥٢(، )١١٩٩:(، وینظر مثلھ األحادیث رقم)٩٨٣: (، حدیث رقم٢/٦٣ج -٤
)١٤١١ .( 
 ). ٣٤٤٠: (، حدیث رقم٢/١٨ ج-٥
، )١٩٥٢(، )٥٥٢(، )٣٨:(، وینظر مثلھ األحادیث رقم)٨٦٨: (، حدیث رقم٢/١٥ ج-٦
)٣٣١٨(، )٢٠٧٥  .( 
  ). ٣٥٤(، حدیث رقم ١/٢٠٤ج -٧
 ).٧٠(، حدیث رقم ١/٩٦ ج-٨
، ٤٧، ٤٦، ٤٢، ٣٥، ٢٤، ٧، ٢: (، وینظر األحادیث رقم)٢٥٣(، حدیث رقم ١/١٦٢ج -٩

٥٩٩، ٥٧٦، ٥٥٧، ٢٠٣، ١٥٤، ١٠٨، ١٠١.( 
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  :  شرح األلفاظ الغريبة-٧

وھذه الظَّاھرة  متعلقة بالصناعة المتنیة عند اإلمام أبي ُنعیم، فقد أكثر من 
تفسیر الكلمات الغریبة الواردة في األحادیث، وھذا یدّل على سعة علمھ واطالعھ 

الھ في بیان الغریب لشكلت باللغة العربیة، ومفرداتھا، وغریبھا، فلو ُجمعت أقو
موردًا جدیدًا یمكن أن یستقي منھ الباحث فیما یخص علم غریب الحدیث واألثر، 
وذلك من خالل  معرفة مصادره التي اعتمد علیھا في التفسیر والبیان لكلمات 

  : )١(- وھي غیٌض من فیض–الحدیث، ومن األمثلة على ذلك 
  .یِھ اْسِتَغاَثُة ِمْثَل َصْوِت اْلَبَقِرَصْوٌت ِف: ب) اْلُجَؤاُر( فّسر كلمة - 
  .الرََّواُح اْلُخُروُج َبْعَد الزََّوال): َفَروَّْحُتَھا( وكلمة - 
  .َوُھَو َأْعَلى اْلَقَدِم: َواِحَدٌة، َوَجْمُعُھ َعَراِقیُب): اْلُعْرُقوُب( وكلمة - 
  . َأْي َصبَُّھ): َفَشنَُّھ: ( الموضع نفسھَأْي َلا َتْقَطُعوا َعَلْیِھ، وفي): َلا ُتْزِرُموُه( وجملة - 
  .اْلَعْظُم الَِّذي َعَلْیِھ اللَّْحُم): اْلَعْرُق ِبَتْسِكیِن الرَّاِء( و- 
  .السَّْمُن َأِو الدََّسُم): اْلَوَدُك( و- 

ب اطا  

ا راز اإ    

ھیة، من خالل ثالث قضایا، یمكن أن نلحظ اعتناء اإلمام أبي ُنعیم بالمسائل الفق
  : كالتالي

  :   تراجم األبواب-األولى

فالتراجم میداٌن واسع ُیدوِّن من خاللھ المصنِّف آراءه الفقھیة، ویظھر من 
  . )٢(خالل ذلك دقة فقھھ، ورسوخھ في ھذا المجال

إّن الناظر في تراجم أبي ُنعیم یجد أّن أكثرھا من التراجم الظَّاھرة ، التي 
  : لى أربعة أقسام على النحو التاليتنقسم إ

تراجم بصیغة 
  )٣(خبریة عامة

تراجم بصیغة 
  )٤(خبریة خاصة

تراجم اقتباسیة من 
  )٥(القرآن الكریم

تراجم اقتباسیة من 
  )٦(السنة النبویة

 َصلَّى -َقْوِلِھ: َباُبا الَِّذیَن آَمُنو{ َقْولھ: َباب    فرض الصالة :باب

                                                           

، وینظر  )٨٠٧، ٦٥٤، ٧٨٦، ٥٦٦، ٥٥٥، ٤٢٤: (المواضع بالترتیب في المستخرج كالتالي -١
 )  ٦١٩، ٦٠٩، ٦٠٠، ٥٨٢، ٥٣٥، ٤١٩، ٣٦٨، ٣٥٩، ٣٩٣، ١٦٩، ١٦٠: (أیضًا

 ). ١٨٩:ص/ (دراسات في مناھج المحدثین/  أمین القضاة وعامر صبري-٢
 . ١/٢٠٠، ج١/١٤٢، ج١/١٠٤ج : رتیب المستخرج، ینظر بالت-٣
 .١/٢٢١، ج١/١٥٣، ج١/١٢٧ج:  المصدر السابق، ینظر بالترتیب-٤
 .٤/١٣٦، ج٢/٤٥١، ج١/١٩٣ج:  المصدر السابق، ینظر بالترتیب-٥
أّما التراجم االستنباطبة أو ، ١/٢٨٦، ج١/٢٧١، ج١/١٣٠ج:  المصدر السابق، ینظر بالترتیب-٦

  .حثي واطالعي على أمثلة علیھاالمرسلة فلم أجد في حدود ب
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اْلَحَیاُء َوَأنَُّھ :َباُب
  ُشْعَبٌة ِمَن اِإلیَماِن

} َوَلْم یلبسواِإیَمانھم بُظْلم
  ]٨٢: األنعام[

-اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم
اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم :(

اْلُمْسِلُموَن ِمْن 
  )ِلَساِنِھ َوَیِدِه

 الّدین:باب
  الّنصیحة 

َما ُذِكَر ِفي : َباُب
اْلَعْبِد ِإَذا َأَبَق ِمْن 

  َمَواِلیِھ

ْوِلِھ َعزَّ َوَجلَّ َق: َباُب
َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو {

} َلْھًوا اْنَفضُّوا ِإَلْیَھا
  ]١١: الجمعة[اْلآَیَة، 

 َصلَّى -َقْوِلِھ: َباُب
-اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة :(
  )َیْدُعو ِبَھا

ِفي ِذْكِر : َباٌب  في الوسوسة :باب
 ُطُلوِع الشَّْمِس ِمْن

  َمْغِرِبَھا

ُتْرِجي َمْن {: َقْوِلِھ: َباُب
} تَشاء ِمْنُھنَّ

  ]٥١: األحزاب[اْلآَیَة،

َقْوِلِھ َعَلْیِھ :َباُب
َأَما : (السَّالُم

َتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا 
  )ُرْبَع َأْھِل اْلَجنَِّة

  : النّاسخ والمنسوخ-الثانية

 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم،       لم ُیْغِفل اإلمام أبو ُنعیم اإلشارة إلى قضیة
أو الحدیث النبوي على قلتھا في كتابھ، فقد وجدت بعض األمثلة التي نّبھ فیھا إلى 

  .وجود النسخ، وال شك أّن ھذا یفید عند االختالف وتعارض األدلة
القنوت بعد الفجر، ثّم ختم بقول : ما رواه في باب:         ومن األمثلة على ذلك

( ، َحتَّى ُنِسَخ َبْعُد َأْن )١(َأْنَزَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ُقْرآًنا ِفي الَِّذیَن ُقِتُلوا ِبِبْئِر َمُعوَنَةَف: " أنس
  .)٢()"َبلُِّغوا َقْوَمَنا َأْن َقْد َلِقیَنا َربََّنا َفَرِضَي َعنَّا َوَرِضیَنا َعْنُھ

، ذكر األحادیث التي )٣("َمسَِّت النَّاُراْلُوُضوِء ِممَّا : َباُب"         وأیضًا ما رواه في 
: " تدل على وجوب الوضوء مّما مست النار، ثم َعْنون في الباب الذي یلیھ بقولھ

، وذكر األحادیث التي تدلُّ على )٤("ِفي َنْسِخ َذِلَك َوَأنَّ اْلُوُضوَء ِمْن َذِلَك َمْنُسوٌخ: َباٌب
  .عدم وجوب الوضوء مّما مست النار

  : عليقه الفقهي على األحاديث ت-الثالثة

كان اإلمام أبو ُنعیم في كثیٍر من األحیان، ُیرِدف األحادیث التي یرویھا 
بتعلیقات فقھیة تخص المسألة التي ذكرھا، وھذه التعلیقات إّما أن یذكر فیھا رأیھ 

  .الشخصي، أو ینقل آراء العلماء مع عزو كل قول إلى قائلھ

                                                           

إلى الشمال، ) معدن بني سلیم قدیما( بئر تاریخیة غیر معروف مكانھا بالتحدید، تقع غرب المھد -١
 للھجرة، بعد أربعة ٤ارتبطت بوقعة بئر معونة في صفر سنة . وتتصل غربا بحرة الحجاز العظیمة

  .٢/٧٢ج/ تاریخ الیعقوبي/ الیعقوبي: ینظر. أشھر من أحد
 . ٢/٢٧٠ج/  المستخرج-٢
 . ١/٣٩٢ج/  المصدر السابق-٣
 . ١/٣٩٣ج/  المصدر السابق-٤
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َثالَثٌة َلا ُیَكلُِّمُھُم : (- رضي اهللا عنھ-ي ھریرة  من ذلك تعقیبھ على حدیث أب
َلا : ، َأْي)َلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم: (َمْعَنى َقْوِلِھ: " ، قال...)اللَُّھ َوال َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم

: ْم، َوَرْأَفُتُھ ِبِھْم، َوِمْنُھ َقْوُل اْلَقاِئِلَیْرَحُمُھْم، َوالنََّظُر ِمَن اللَِّھ ِلِعَباِدِه ِإنََّما ُھَو َرْحَمُتُھ َلُھ
  .)١("اْرَحْمِني َرِحَمَك اللَُّھ: اْنُظْر ِإَليَّ َیْنُظُر اللَُّھ ِإَلْیَك، َأْي

َوُھَو ُمْؤِمٌن : َقاَل َبْعُضُھْم: " قائًال..) َلا َیْزِني الزَّاِني(وعّلق أیضًا على حدیث 
َذا اْلِفْعَل َلْم ُیَؤمِّْن َنْفَسُھ ِعَقاَب اللَِّھ، َوَقاَل َأُبو ُعَبْیٍد ِفي َمَعاِني َھِذِه َأنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َأَتى َھ

ِإنَّ اْلَمَعاِصَي َوالذُُّنوَب َلا َتِزیُد ِإیَماًنا، َوال ُتوِجُب ُكْفًرا، َوَلِكنََّھا َتْنِفي ِمَن : اَألْخَباِر
  . )٢("ِذي َنَعَت اللَُّھ ِبِھ َأْھَلُھ، َوَأْشَرَطُھ َعَلْیِھْماِإلیَماِن َحِقیَقَتُھ، َوِإْخالَصُھ الَّ

 رضي - كالم أبي عبید في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة- رحمھ اهللا -ونقل   
: َأْي) َلْیَس ِمنَّا: (َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد: " ، قال)َمْن َحَمَل َعَلْیَنا السِّالَح َفَلْیَس ِمنَّا: (-اهللا عنھ
  . )٣("ْفَعاُل َواَألْخالُق ِھَي الَِّتي َعَلْیَھا اْلُكفَّاُر َلْیَس ِمْن َأْفَعاِلَناَھِذِه اَأل

فھو یرى أّن من یحمل السالح من المسلمین على المسلمین، ال یخرج من 
دائرة اإلسالم، وإّنما أفعالھ وأخالقھ ھي التي لیست من أفعال وأخالق المسلمین، 

   .واستدل لرأیھ بكالم أبي عبید

  اطب اث

    ام  ادث وارواة، واص  ا، ون اوم
  

إّن ھذا المنھج ُیْلحظ بوضوٍح في مقدمة اإلمام أبي ُنعیم وفي ثنایا ُمْسَتْخَرِجھ 
، وتحتاج إلى استقراء تام الستخالص أوجھھا، وتوجھییھا بالشكل السلیم، وسأكتفي 

رات لھذه المنھجیة من خالل ما تسّنى لي مالحظتھ في القضایا ھنا ببعض اإلشا
  : التالیة

  :  أحكامه على األحاديث والرواة-١ 

فقد كان اإلمام أبو ُنعیم یحكم على بعض األسانید، قبوًال أو ردًا، وھذا یؤكد 
ة أّنھ كان واسع االطالع، عالمًا بأحوال الرجال وكالم النقاد فیھم، وقد أخرج في مقدم

كتابھ فصًال كامًال في الرُّواة المجروحین والمتكلم فیھم، ومّما یوضح ذلك األمثلة 
  : التالیة

َوَعَظَنا َرُسوُل : " قولھ بعد أن ذكر حدیث الِعْرَباض بن َساِرَیة رضي اهللا عنھ)  أ
، .." َوَوِجَلْت ِمْنَھا اْلُقُلوُب َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَھا اْلُعُیوُن،- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-اللَِّھ
َوَھَذا َحِدیٌث َجیٌِّد، ِمْن َصِحیِح َحِدیِث الشَّاِمیِّیَن، َوُھَو َوِإْن َتَرَكُھ اِإلَماَماِن ُمَحمَُّد : " قال

َما َلُھ، ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلُبَخاِريُّ، َوُمْسِلُم ْبُن اْلَحجَّاِج، َفَلْیَس َذِلَك ِمْن ِجَھِة اْنِكَساٍر ِمْنُھ

                                                           

 ).٢٩٢(، حدیث رقم ١/١٧٨ج/ المستخرج -١
 ).٢٠٦(، حدیث رقم ١/١٤٦ج/ المصدر السابق -٢
  ).٢٨٣(، حدیث رقم ١/١٧٤ ج-٣
  



 - ٣٩٨ -

 َقْد َتَرَكا َكِثیًرا ِممَّا ُھَو ِبَشْرِطِھَما َأْوَلى، َوِإَلى َطِریَقِتِھَما َأْقَرُب، - َرِحَمُھَما اللَُّھ-َفِإنَُّھَما
َوَقْد َرَوى َھَذا اْلَحِدیَث َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَیَة َثالَثٌة ِمْن َتاِبِعي الشَّاِم َمْعُروِفیَن 

  .)١("َمْشُھوِریَن
حدیث : " نالحظ ھنا أّن اإلمام أبا ُنعیم قد حكم على الحدیث بالصِّحة، بقولھ

، كما أشار إلى قضیة التفرد النسبي؛ وھو ھنا تفرد أھل بلد في روایھ الحدیث، "جید 
: ، كما أّنھ أوضح قضیة غایة في األھمیة وھي"من صحیح حدیث الشامیین: "بقولھ

، لم  یقصدا استیعاب كل األحادیث الصحیحة في أّن اإلمامین البخاري، ومسلم
كتابیھما، بل تركا من الصحیح الكثیر خشیة التطویل، وغیرھا من األسباب التي أبانا 

  . عنھا في صحیحیھما
َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه َبْیَن : (قولھ بعد أن ذكر حدیث أبي أمامة)  ب

َوَھَذا َحِدیٌث َلا َأْصَل َضِعیف، َلْفُظُھَما َقِریٌب، َوالسَِّیاُق اْسَتْمَكَن، : ، قال)...نََّمَعْیَنْي َجَھ
، َواْلَحْمُل ِفیِھ َعَلى ُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعِطیََّة التَِّفاِق َأْكَثِر النَّاِس َعَلى َلُھ ِفیَما َأْعَلُم

  . )٢(" َمْعُلوٌلِإْسَقاِط َحِدیِثِھ، َأْیًضا َحِدیٌث
وھنا حكم اإلمام أبو ُنعیم بأّن الحدیث ال أصل لھ حسب علمھ، وبّین سبب 

بأّنھ ساقط الحدیث : محمد بن الفضل بن عطیة، وحكم علیھ: ضعف الحدیث، وھو
  .باتفاق العلماء

َمْن َكَذَب َعَليَّ : (ومن حكمھ على الرُّواة أیًضا قولھ في الحدیث الذي رواه البراء) ج
َضِعیف، َوَقْد ُرِوَي َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف َبْعَد : " ، قال)َتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِرُم

َھَذا اْلَمْتِن َأَقاِویُل َأْرَبَعٌة، ِمْنَھا َما َتَقدََّم ِمْن َحِدیث عبد الرَّْحَمن ْبن َعْوَسَجَة َعِن اْلَبَراِء، 
َوُھَو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهللا الحرزمي، َمْتُروُك اْلَحِدیِث ُمْجَمٌع : ِھ اْلَفَزاِريَُّواْلَواِھُم ِفی

  ".َعَلْیِھ

  :  التنصيص على العلة، وبيان الوهم-٢

كان اإلمام أبو ُنعیم في مواطن متعددة من ُمْسَتْخَرِجھ  ُیبّین علة الحدیث الذي      
 َیحتّج بمثلھ الباحثون، ومن األمثلة على یسوقھ، وُیحدد موضع الوھم فیھ، حتى ال

  : ذلك
أّنھ كان یشیر الى قضیة المخالفة، أو اختالف التالمیذ على شیخھم، كقولھ في )  أ

الحدیث الذي رواه ِھالُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن ِإْبَراِھیَم ْبِن َأِبي َعْبَلَة، َحدََّثِني ُعْقَبُة ْبُن 
َنضََّر اللَُّھ َمْن َسِمَع : (- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َقاَل َرُسوُل اللَِّھ:  َقاَلَوسَّاٍج، َعْن َأَنٍس

َوَھَذا اْلَحِدیُث َرَواُه َعْن ِإْبَراِھیَم ْبِن َأِبي َعْبَلَة، ِعَراُك ْبُن : " ، قال )َقْوِلي ُثمَّ َلْم َیِزْد ِفیِھ

                                                           

 ).٣٩، ٢٥(، وینظر أیضًا األحادیث رقم )٢(، حدیث رقم ١/٣٦ج/ المستخرج -١
  ).٣٣(، حدیث رقم ١/٤٨ج/المصدر السابق -٢
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َعْن ِإْبَراِھیَم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجالَن، : ِد الرَّْحَمِن َفَقاَلَخاِلٍد َفَخاَلَف ِفیِھ ھانىء ْبَن َعْب
  . )١("َوَلْم َیْذُكْر ِفیِھ َلْفَظ الزَِّیاَدِةَعْن َأِبیِھ، َعْن َزْیِد ْبِن َأِبي َثاِبٍت، 

في ھذا الحدیث ذكر اإلمام أبو ُنعیم أّن ِعراًكا بن خالد، تابع ھالل بن عبد 
، إّلا أّن ھالًلا رواه عن )المدار الرئیسي( یة عن إبراھیم بن عبلة الرحمن في الروا

إبراھیم، عن محمد بن عجالن، عن أنس مرفوًعا، بینما عراك فقد رواه عن إبراھیم، 
  .عن محمد بن عجالن، عن أبیھ، عن زید بن ثابت، دون ذكر لفظ الزیادة

لزَِّیاَدِة َلا َیْثُبُت ِمْن َوَلْفُظ ا: " وقد أوضح ذلك في الحدیث الذي یلیھ بقولھ
  .)٢("َحِدیِث اْبِن َأِبي َعْبَلَة، َفِإنََّھا ُمْخَتَلٌف ِفیَھا َعَلْیِھ، َوِإنَّما ُھَو َوَحِدیُث ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل

تعلیل الحدیث بزیادة راٍو في إسناد متصل، أو رفع إسناد موقوف، ومثال ذلك )  ب
 ُبَكْیٍر، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن قولھ بعد أن ذكر حدیث ُیوُنُس ْبُن

 َصلَّى اللَُّھ -َقاَل َرُسوُل اللَِّھ: َأِبي َعمَّاٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبیَل، َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل
  ). من النَّارِمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه: (-َعَلْیِھ َوَسلََّم
َضِعیف، َھَذا َلْفُظ َھنَّاٍد، َوُھَو اْلَمْشُھوُر ِمْن َحِدیِث ُیوُنَس ْبِن ُبَكْیٍر، َوَذَكَر : قال

ِإْدَخاُل َأَحُدُھَما : ، َوَوِھَم ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیٍر ِفي َھَذا اْلَحِدیِث ِفي َمْوِضَعْیِن)ِلُیِضلَّ ِبِھ(ِفیِھ 
 َصلَّى اللَُّھ -ِإیَصاُلُھ َوَرْفُعُھ ِإَلى النَِّبيِّ: ، َواآلَخُر)٣(َن َطْلَحَة َوَعْمٍروَأِبي َعمَّاٍر ِفیَما َبْی

  .)٤("، َوُھَو َغْیُر َمْرُفوٍع ِمَن اْلَوْھِم اْلَكِثیِر-َعَلْیِھ َوَسلََّم
التنبیھ على محل الوھم في الحدیث، وسببھ مع بیان الراجح عنده، ومنھ قولھ في ) ج

َیْحَیى ْبُن َطْلَحَة اْلَیْرُبوِعيُّ ِمْن َأْصِل ِكَتاَبِتِھ، َثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، "  یرویھ الحدیث الذي
َعِن اَألْعَمِش، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن َأِبي َعمَّاٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبیَل، َعْن 

َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ : (-َلْیِھ َوَسلََّم َصلَّى اللَُّھ َع-َقاَل َرُسوُل اللَِّھ: َعِليٍّ َقاَل
، ِإّلا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ِفي َحِدیِثِھ، "ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِھ: " ، َلْم َیُقْل)َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر

، َواْلَمْحُفوُظ ِمْن َجِمیِع  ِفیَما َأَرىَیْنَفِرُد ِبِھ َیْحَیى ْبُن َطْلَحَة َوُھَو اْلَواِھُم ِفیِھ: َواْلَحِدیُث
ُزَھْیٌر َأُبو َخْیَثَمَة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َطْلَحَة َعْن َأِبي َعمَّاٍر، َعْن َعْمِرو : َذِلَك َما َرَواُه

 ُمَتَعمًِّدا َمْن َكَذَب َعَليَّ: (- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-َقاَل َرُسوُل اللَِّھ: ْبِن ُشَرْحِبیَل َقاَل
  .)٥("َكَذا َرَواُه ُمْرَسال ِمْن َحِدیِث اَألْعَمِش، )ِلُیِضلَّ ِبِھ َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر

  : وقد نبھ اإلمام أبو ُنعیم في ھذا المثال على ثالث قضایا
قضیة تفرد یحیى بن طلحة، والتفرد كما ھو معلوم لیس علة في ذاتھ، بل :  األولى

  . ھو َمِظَنة وجود علة

                                                           

 ). ١١(، حدیث رقم ٤١-١/٤٠ج / المصدر السابق-١
 ).١٢(، حدیث رقم ١/٤١ ج-٢
َوَرَواُه َجَماَعٌة ِمَن اْلُكوِفیِّیَن َعْن ُیوُنَس ْبِن : "  وقد نبھ في الحدیث الذي سبقھ على ذلك بقولھ-٣

، حدیث رقم ١/٤٩ج".  َبْیِن َطْلَحَة، َواْبِن َمْیَسَرَة َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبیَلُبَكْیٍر ِبِإْسَقاِط اْبِن َعمَّاٍر ِمْن
)٣٥.( 
 ).٥٩٩، ٥١٥(، وینظر في تنبیھھ على قضیة الرفع والوقف الحدیثین رقم )٣٦(، ١/٤٩ ج-٤
 ). ٣٨(، حدیث رقم ١/٥٠ ج-٥
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 في اإلسناد، أي أّنھ  - رضي اهللا عنھ-وھم یحیى بن طلحة عندما ذكر علي:  والثانیة
  . قد وصل حدیًثا مرسًلا وھًما

، فرجح ... "والمحفوظ من جمیع ذلك : " أّنھ ذكر الراجح عنده بقولھ:  الثالثة
.الروایة المرسلة على الروایة المتصلة، واهللا أعلم وأحكم
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  اخلامتة

، )المستخرج على مسند اإلمام مسلم(وفي ختام ھذه الجولة الموجزة في
لإلمام أبي ُنعیم األصبھاني، نخُلص منھا بمجموعة من النتائج والتوصیات، أذكر من 

  :أھمھا
 ُیعدُّ اإلمام أبو ُنعیم األصبھاني من كبار األئمة الحفاظ والنقاد، المكثرین من -١ 

  . یف، وال أدّل على ذلك من شھادة العلماء لھ بالفضل والسبقالتَّحدیث والتَّصن
 یعدُّ ُمْسَتْخَرج اإلمام أبي ُنعیم على مسند مسلم دلیًال على سعھ حفظھ، وعلمھ، -٢ 

  . وقد أقبل علیھ العلماء وشراح الحدیث سماًعا واستدالًلا
ھ وفھمھ، وُیستشف  قّدم اإلمام أبي ُنعیم لكتابھ بمقدمة علمیة، أودعھا دقیق علم-ـ٣ 

منھا طریقتھ في التفكیر، والتحلیل، والمناقشة، وربط األدلة بمسائلھا وفروعھا، وقد 
  . صّرح فیھا عن منھجھ والدافع لھ على التصنیف

 تأثر اإلمام أبو ُنعیم باإلمام مسلم فیما یختص بعنایتھ بالصنعة اإلسنادیة -٤
 باإلمام البخاري في وضع التَّراجم ، وتأثر)كالتَّحویل ، والعطف على الشُّیوخ (

  .لألبواب، وإبراز القضایا الفقھیة فیھا
 لإلمام أبي ُنعیم اعتناء واضح بالنقد، والتعلیل، وبیان الوھم في الروایات، فلم -٥ 

یكن یكتفي بسرد األسانید والمتون، بل كان ُیَعِلق على ما یحتاج منھا تعلیًقا، 
  .بتصحیٍح أو تضعیٍف وغیر ذلك

 لنا أن نقول أّن ھذا الكتاب میدان واسع من میادین البحث التي لم ُتطرق بعد، -٦ 
والتي ُیوصي الباحث طلبة العلم والمنشغلین بتخصص الحدیث النبوي وعلومھ، 

  .بطرقھا والغوص في أعماقھا الستخراج آللئھ الثمینة
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربِّ العالمین
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  عقائمة المصادر والمراج

محمد حسن : ت/ المستخرج على مسند مسلم)/ أبو ُنعیم أحمد بن عبداهللا( األصبھاني -١
  .م١٩٦٦/ ١ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ محمد حسن الشافعي

/ زكریا عمیرات: ت/ النكت الوفیھ بما في شرح األلفیة)/ برھان الدین بن عمر( البقاعي-٢ 
  .م١٩٩٨، ١ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة

/ ربیع بن ھادي المدخلي: ت/ النكت على كتاب ابن الصالح)/ أحمد بن علي(  ابن حجر-٣ 
  .م١٩٨٨/ الریاض/ دار الرایة

  .ھـ١٤٢٩/ الكواكب الدرّیة على المنظومة البیقونّیة)/ سلیمان بن خالد( الحربي -٤ 
/ تبیرو/ دار صادر/ احسان عباس: ت/ وفیات األعیان)/ أحمد بن محمد( ابن خلكان-٥ 

  .م١٩٧٢
شعیب األرنؤوط، وحسین : ت/ سیر أعالم النبالء)/ محمد بن أحمد بن عثمان(  الذھبي-٦ 

  .م١٩٨١/ ١ط/ بیروت/ مؤسسة الرسالة/ األسد، 
  ـ ) ت.د/(بیروت/ دار الفكر العربي/ تذكرة الحفاظ)/ محمد بن أحمد بن عثمان(  الذھبي-٧ 
  ).. ت.د/(بیروت/ دار الفكر/  القاموستاج العروس من جواھر)/ المرتضى( الزبیدي -٨ 
محمود محمد الطناحي، : ت/ طبقات الشافعیة الكبرى)/ عبد الوھاب بن علي( السبكي -٩ 

  ). ت.د/ (بیروت/ دار المعرفة:وعبد الفتاح الحلو،
/ ١ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ فتح المغیث)/ محمد بن عبد الرحمن( السخاوي -١٠ 

  .ھــ١٤٠٣
دار الكتب / عبد اهللا عمر البارودي: ت/ األنساب)/ عبد الكریم بن محمد(عاني  السم-١١ 

  .م١٩٨٨/ ١ط/ بیروت/ العلمیة
/ عبد الوھاب عبد اللطیف: ت/ تدریب الراوي)/ عبد الرحمن بن أبي بكر( السیوطي-١٢ 

  ).ت.د/ (٢ج/ الریاض/ مكتبة الریاض الحدیثة
/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ بقات الحفاظط)/ عبد الرحمن بن أبي بكر( السیوطي -١٣ 
  .ھـ١٤٠٣/ ١ط
  ). ت.د/ (ھلموت ریتر: ت/ الوافي في الوفیات)/ صالح الدین خلیل بن أیبك( الصفدي -١٤ 
دار / مقدمة ابن الصالح في علوم الحدیث/ عثمان بن عبد الرحمن/  ابن الصالح-١٥ 

  .م١٩٩٥/ بیروت/ الكتب العلمیة
عبد : ت/ التقیید واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح)/ ین عبد الرحیمزین الد( العراقي -١٦

  ). ت.د/ (بیروت/ الحمید، المكتبة العصریة
درا جھینة للنشر / دراسات في مناھج المحدثین/  القضاة، أمین، وصبري، عامر-١٧ 

  .م٢٠١٥/ عمان/ والتوزیع
/ ر كتب السنة المشرفةالرسالة المستطرفة لبیان مشھو)/ محمد بن جعفر( الكتاني -١٨ 

  .م١٩٩٣/ ٥ط/ دار البشائر اإلسالمیة/ محمد المنتصر: ت
/ ٣ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ البدایة والنھایة)/ إسماعیل بن عمر( ابن كثیر -١٩ 

  .م١٩٨٧
  ).ت.د/ (بیروت/ دار صادر/ لسان العرب)/ محمد بن مكرم( ابن منظور -٢٠ 

 




