
 منهج اإلمام ابن خزيمة في صحيحه 

 المسمى

 "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم"
  

 :ترجمة اإلمام ابن خزيمة

محمالد بالن مسالحان بالن خزيمالة بالن الم يالر  : الحافظ الحجة الفقيه، شيخ اإلسالمم، ممالام امةمالة: هو
 .فعي، صاحب التصانيفبن صالح بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري الشا

ولد سنة ثمث وعشرين وماةتين، وعنالي فالي حداثتاله بالحالديل والفقاله، حتالى صالار ياالرث باله الم ال  
 .في سعة العلم واإلتقان

  

 :شيوخه

سمع من مسحان بن راهويه، ومحمد بن حميد، ولم يحدِّث عنهمالا، لكوناله بتالب عنهمالا فالي صال ر  
 .وقب  فهمه وتبّصر 

بن عبد اهلل المروزي، وعلي بن حجر، وأحمد بن منيع، وبشر بن معالا،،  ومحمود بن غيمن، وعتبة
وأبالالي بريالالب، وعبالالد الجبالالار بالالن العالالمإ، وأحمالالد بالالن مبالالراهيم الالالدورقي، وأخيالاله يعقالالوث، ومسالالحان بالالن 
شاهين، وعمرو بن علي، وزياد بن أيوث، ومحمد بن مهران الجمال، وأبي سالعيد امشالج، ويوسالف 

شالار، ومحمالد بالن م نالى، والحسالين بالن حريالل، ومحمالد بالن عبالد بن واضح الهاشمي، ومحمالد بالن ب
امعلى الصنعاني، ومحمد بن يحيى، وأحمد بالن عبالد  الاالبي، ونصالر بالن علالي، ومحمالد بالن علالي، 
ومحمد بن عبد اهلل المخرمي، ويونس بن عبداالعلى، وأحمد بن عبد الرحمن الوهبي، ويوسف بالن 

، وسالالاللم بالالالن جنالالالاد ، ويحيالالالى بالالالن حكالالاليم، موسالالالى، ومحمالالالد بالالالن رافالالالع، ومحمالالالد ابالالالن يحيالالالى الق عالالالي
ومسالالماعي  بالالن بشالالر بالالالن منصالالور السالالليمي، والحسالالالن بالالن محمالالد الزعفرانالالالي، وهالالارون بالالن مسالالالحان 

 .الهمداني، وأمم سواهم
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 :تمميذ 

ومحمالالالالد بالالالالن عبالالالالد اهلل بالالالالن عبالالالالد الحكالالالالم أحالالالالد شالالالاليوخه، وأحمالالالالد بالالالالن المبالالالالار  , البخالالالالاري، ومسالالالاللم
د بالالن الشالالرقي، وأبالالو العبالالاي الالالدغولي، وأبالالو علالالي المسالالتملي، ومبالالراهيم بالالن أبالالي بالالالب، وأبالالو حامالال

الحسين بن محمد النيسابوري، وأبو حاتم البستي، وأبو أحمد بالن عالدي، وأبالو عمالرو بالن حمالدان، 
ومسالالحان بالالن سالالعد النسالالوي، وأبالالو حامالالد أحمالالد بالالن محمالالد بالالن بالويالاله، وأبالالو بكالالر أحمالالد بالالن مهالالران 

د بالالن أحمالالد بالالن علالالي بالالن نصالالير المقالالر ، وحفيالالد  محمالالد بالالن الفاالال  بالالن محمالالد بالالن خزيمالالة، ومحمالال
المعالالالدل، وأبالالالو بكالالالر بالالالن مسالالالحان الصالالالب ي، وأبالالالو سالالاله  الصالالالعلوبي، والحسالالالين بالالالن علالالالي التميمالالالي 
حسينك، وبشر بن محمد بن محمد بن ياسين، وأبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن جعفر الشاليباني، 

يد محمالد وأبو الحسين أحمد بن محمد البحيري، والخليال  بالن أحمالد السالجزي القاضالي، وأبالو سالع
بن بشر الكرابيسي، وأبو أحمد محمد بن محمد الكرابيسي الحابم، وأبو نصر أحمد بن الحسالين 

 .المرواني

  

 :ثناإ العلماإ عليه

: هال  تعرفالون ابالن خزيمالة ن قلنالا: سمعت الربيع بن سليمان وقال لنالا: قال محمد بن سه  ال وسي
 .نعم

 .استفدنا منه أب ر ما استفاد منا: قال

 .لم أر أحداً م   ابن خزيمة: فظ أبو علي النيسابوريقال الحا

 .بان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حدي ه بما يحفظ القار  السور : قال أبو علي الحافظ

مالالا رأيالالت علالالى وجالاله امرظ مالالن يحفالالظ صالالناعة السالالنن، ويحفالالظ : قالالال أبالالو حالالاتم بالالن حبالالان التميمالالي
بالالين عينيالاله مال محمالالد بالالن مسالالحان بالالن خزيمالالة ألفاظهالالا الصالالحاز، وزياداتهالالا، حتالالى بالاللن السالالنن بلهالالا 

 .فقط

 .بان ابن خزيمة مماما ثبتًا، معدوم النظير: قال أبو الحسن الدارق ني
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رأى جار البن خزيمة من أه  العلم بلن لوحالاً علياله صالور  نبينالا صاللى : وحكى أبو بشر الق ان قال
 .اهلل عليه وسلم وابن خزيمة يصقله

 .سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمهذا رج  يحيي : فقال المعبِّر

 يستخرج: قال اإلمام أبو العباي ابن سريج و،بر له ابن خزيمة فقال

 .النكت من حديل رسول اهلل بالمنقاش

جالزا  : رأيالت ابالن خزيمالة فالي النالوم، فقلالت: وعن أبي مسحان مبراهيم بن محمد بن الماارث قالال
   فيبذا قال لي جبري: اهلل عن اإلسمم خيرًا، فقال

 .السماإ

  

 :مصنفاته

 :مصنفات اإلمام ابن خزيمة تزيد على ماةة وأربعين بتابا فمنها

. فقاله حالديل بربالر  فالي ثمثالة أجالزاإ. عالوالي بالذا. الصحيح المختصر فالي الحالديل. تفسير القرآن 
القالالراإ  . المسالالند فالي الحالالديل. المسالاة  المصالالنعة فالالي الحالديل. بتالاث التوحيالالد ومثبالات الصالالفات

 . ،بر نعيم الجنة. الدعاإ. امهوال. امشربة. القدر. مخلف اإلما

  

 :وفاته

وضبط وفاته في ثاني ،ي القعد  سنة محدى عشر  وثمث ماةالة، عالاش تسالعاً وثمالانين : قال الذهبي
 .سنة

  

مقدمالة محمالالد امعظمالي لتحقيالال  صالالحيح , (585-41/563)سالير أعالالمم النالالبمإ : مراجالع الفقالالر 
 (.441-5/401)ت الشافعية للسبكي ببقا, (41-4/41)ابن خزيمة 
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 :منهج ابن خزيمة في الصحيح

بالالين العلمالالاإ مالالع أن اسالالمه الحقيقالالي لالاليس   -" صالالحيح ابالالن خزيمالالة" -اشالالتهر الكتالالاث بهالالذا االسالالم 
بالالذلك، وهالالذا أمالالر ببعالالي، فشالاللنه بشالاللن ب يالالر مالالن الكتالالب الحدي يالالة التالالي عناوينهالالا تتسالالم بالالال ول 

خزيمالة، فسالالمي بصالحيح ابالالن خزيمالة، فدننالالا نجالد مالال ًم أن ولكنهالا تختصالالر م لمالا اختصالالر بتالاث ابالالن 
الجالامع المسالند الصالحيح المختصالر مالن أمالور رسالول اهلل صاللى اهلل علياله ": "صحيح البخاري"اسم 

 ".وسلم وسننه وأيامه

مختصالر المختصالر مالن المسالند الصالالحيح : "اسالم بتاباله الحقيقالي هالو" صالحيح ابالن خزيمالة"وبالذلك 
 ".عن النبي صلى اهلل عليه وسلم

فواضح من هذا العنوان أن هذا الكتاث مختصر من بتاث آخر وهالذا هالو الواقالع، فالدن ابالن خزيمالة 
 .اختصر هذا الصحيح من بتاث اسمه المسند الكبير -رحمه اهلل  -

 :،بر بعض امم لة على ،لك

وقد أشار ابن خزيمة ملى ،لك امختصار عد  مرات في ثنايا بتابه هذا وفي غير ، فمالن ،لالك قولاله 
بتالالاث الوضالالوإ مختصالر المختصالالر مالالن المسالالند الصالحيح عالالن النبالالي صالاللى اهلل عليالاله : "ي المقدمالالةفال

 ".وسلم

 ".قد أمليت برن هذا الخبر في بتاث المختصر من بتاث الصم : "ويقول في بتاث التوحيد

خرجتاله ب ولاله فالي بتالاث الصالدقات مالن بتالاث : "وأشار ملى المسند الكبير في بتاث التوحيد فقالال
 ".الكبير

وسلبين هذ  المسللة بتمامها : "في الصحيح نفسه عد  مرات، فقال" المسند الكبير"ب  ،بر هذا 
 ".ال المختصر" المسند الكبير"في بتاث الصم  في 

 ".قد خرجت هذا الباث بتمامه في بتاث الصم  من الكتاث الكبير: "ويقول
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 :،بر بريقته في اختصار امحاديل

فالي سالياقه لاحاديالل اختصالار  لاحاديالل، وبخاصالة  -رحماله اهلل  - ويتاح من بريقة ابن خزيمالة
امحاديالالل ال ويلالالة، وهالالذا يالالدل علالالى أنالاله أراد االختصالالار فالالي بتابالاله هالالذا ولالالم يالالرد الت ويالال ، فنجالالد  

 .، فم يتم الحديل"و،بر الحديل: "يقتصر على موضع الشاهد، ثم يقول

 :م ال ،لك

وصالك بهالا  -يعنالي المالاإ  -ثالم أخالذ بيميناله : "قالحينما ( 91)م   ما جاإ في المجلد امول ص 
 ".و،بر الحديل... وجهه 

أال أدلكالم علالى مالا يكفالر اهلل باله الخ ايالا ويزيالد فالي : " وحديل النبي صاللى اهلل علياله وساللم أناله قالال
. مسباغ الوضوإ على المكار ، وانتظار الصم  بعد الصم : بلى يا رسول اهلل، قال: الحسنانن قالوا

 .ثم ،بر الحديل: الحديل هذا المقدار ثم قال بعد ،لكوأخرج من 

 .وهذا خبر بوي  قد خرجته في أبواث ،وات عدد: وقال بعد 

أناله وقالد يختصالر الحالديل مالن وسال ه بمالا فعال  فالي حالديل عمالران بالن حصالين فالي : ومن منهجه -
ذا سفر  مع النبالي صاللى اهلل علياله وساللم حيالل نالاموا عالن صالم  الفجالر، والحالديل مشالهور، وفالي هال

 ".فما أيقظنا مال حر الشمس: " -رضي اهلل عنه  -الحديل يقول عمران 

، ثم ،بر ابن خزيمة بالاقي "فذبر بعض الحديل ثم نادى بالصم : "قال ابن خزيمة في هذ  امثناإ
 .فجميع هذا يدل على أنه أراد االختصار في بتابه هذا. الحديل

 :تعهد  بتبه بالزياد  والتنقيح

مالالن العلمالالاإ حينمالالا يصالالنف الواحالالد مالالنهم الكتالالاث نجالالد  اليالالزال يتعهالالد بتابالاله هالالذا  وبعالالاد  ب يالالر...
 .يصنع هذا الصنيع -رحمه اهلل  -بالزياد  والحذف، والتنسي ، وما ملى ،لك، فنجد ابن خزيمة 

قالد : "-بما سالب  منالذ قليال    -حينما يقول مر  " المسند الكبير"يدل عليه ما يظهر من بممه عن 
، وهالالذا يالالدل علالالى أنالاله صالالنفه قبالال  "بتمامالاله فالالي بتالالاث الصالالم  فالالي بتالالاث الكبيالالر خرجالالت هالالذا البالالاث
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المسالالند "سالاللبين هالالذ  المسالالللة بتمامهالالا فالالي بتالالاث الصالالم  فالالي : "،لالالك، ثالالم يعالالود مالالر  أخالالرى فيقالالول
 .وهذا يدل على أنه استدر  وسيلح  ،لك". المختصر"ال " الكبير

 :مممؤ  لكتبه ودلي  ،لك

علمالاإ تلالك العصالور حينمالا يصالنف الواحالد مالنهم المصالنف، ثالم يملياله  وعادته أياًا بعاد  ب يالر مالن
وقالد أمليالت : "على تمميذ  مممإ، يدل علالى ،لالك ب يالر مالن عباراتاله فالي أثنالاإ بتاباله الصالحيح، قالال

 .، فيدل على أنه يملي الحديل مممإ"هذا الباث من بتاث اميمان والنذور

يتوقالالالف فالالالي : "د، فدنالالاله بمالالالا يقالالالول السالالاليوبيشالالالّد  تحريالالاله فالالالي امسالالالاني: -رحمالالاله اهلل-ومالالالن منهجالالاله 
من صالالّح الخبالالر، أو من ثبالالت، : "-أي ابالالن خزيمالالة  -، ويقالالول "التصالالحيح مدنالالى بالالمم فالالي اإلسالالناد

 ".ونحو ،لك

ومن امم لة التي تدل على ما ،برنا الحديل الذي أخرجه من بري  امعمال  عالن أبالي واةال  شالقي  
يسالالمعه امعمالال  مالالن شالالقي ، لالالم أبالالن فهمتالاله فالالي هالالذا الخبالالر لالاله علالالة لالالم : "بالالن سالاللمة ثالالم قالالال بعالالد 

 ".الوقت

يعني في وقت تدوينه لهذا الحديل لم يكن فهم هذ  العلة، يدل عليهالا أناله ابلالع عليهالا بعالد ،لالك 
 .-رحمه اهلل  -ثم ألح  هذا الكمم ملحاقًا، فهذا يدل على شد  تحريه 

 :مرتبة امحاديل في صحيح ابن خزيمة

قالال فالي مقدمالة  -وهو الالذي حقال  صالحيح ابالن خزيمالة  -امعظمي يقول الدبتور محمد مص فى 
 :تحقيقه لهذا الصحيح ما نصه

من صحيح ابن خزيمة ليس بالصحيحين، بحيل يمكن القول بلن ب  ما فيه صالحيح، بال  : أقول" 
فيه الصحيح، والحسن، والاعيف أياًا، وهالذا يتاالح لمالن سالبر الكتالاث، لكالن نسالبة الاالعيف باله 

مالا هالالو دون درجالالة الصالالحيح، ولالاليس مشالالتمًم علالالى . ا قورنالالت بالصالالحيح والحسالالنضالييلة جالالداً م،ا مالال
امحاديالالل الصالالحيحة والحسالالنة فحسالالب، بالال  يشالالتم  علالالى أحاديالالل ضالالعيفة أياالالًا، مال أن نسالالبتها 
ضييلة جدًا م،ا قورنت بامحاديل الصحيحة والحسالنة، وتكالاد ال توجالد امحاديالل الواهيالة أو التالي 

 .أهال"ما يتبين من مراجعة التعلقياتفيها ضعف شديد مال نادرًا، ب
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 :تنبيه هام حول امحاديل المنتقد  على ابن خزيمة

يجدر التنبيه أيااً ملى أن بعالض امحاديالل المنتقالد  عالن ابالن خزيمالة ال يلالزم ابالن خزيمالة فيهالا الزم  
من منهالا أحاديالالل يتوقالف فالالي الحكالالم عليهالا بالصالالحة، ويبالالين السالبب، وبعاالالها يظهالالر لاله فيهالالا عل الالة 

يما بعد، لم يتنبه لها حال مخراجه للحديل، وبعاها يعرف هو ضالعفها ومنمالا أخرجهالا لكالون هالذا ف
الحديل صح  لديه من غير هذا ال ري ، وبعاها يوردها قصداً لكونها معارضة بعض ما يذهب مليه 

 .ثم يُعلُّها

النبالالي عالالن  -المختصالالر مالالن المختصالالر مالالن المسالالند: "فالالي صالالحيحه -رحمالاله اهلل  -قالالال ابالالن خزيمالالة 
صلى اهلل عليه وسلم، على الشرط الذي ،برنا بنق  العدل عن العالدل موصالواًل ملياله صاللى اهلل علياله 

ا نالذبر أن فالي القلالب مالن بعالض وسلم من غير ق ع في اإلسناد وال جالرز فالي نالاقلي امخبالار، مال مال
امخبار شييًا، مما لشك في سماع راو ممن فوقه خبالرًا، أو راو ال نعرفاله بعدالالة وال جالرز، فنبالين أن 
في القلب من ،لك الخبر، فدنا ال نستح  التمويه على بلبة العلم بذبر خبالر غيالر صالحيح ال نبالين 

 .أهال" علته في تر به بعض من يسمعه، فاهلل الموف  للصواث

يم   منهجه في هذا الكتالاث، وباله يتاالح غلالط مالن  -رحمه اهلل  -فهذا الكمم من ابن خزيمة ...
زعالالم أن ابالالن خزيمالالة بالالابن حبالالان يصالالحح لمالالن ال يعالالرف بعدالالالة وال جالالرز  فالالابن خزيمالالة يتوقالالف عالالن 

من صالح الخبالر : "،لك بما هو ظاهر من منهجه في هذا الكتالاث فالي مواضالع عديالد ، حيالل يقالول
، وهذ  في الحقيقة تعتبر ميز  عظيمالة لكتاباله علالى بتالاث ابالن "فمناً بعدالة وال جرز فدني ال أعرف

 .حبان

 :في تعقبه لاحاديل -رحمه اهلل  -دقته 

تعقبه لاحاديل بما يزي  اللبس على الم لع على بتاباله، فمال ًم حالين  -رحمه اهلل  -ومن دقته ...
منه ،بالر الحالديل فالي بتاباله فهالو : وحتى ال يقال أخذ في ،بر امدلة التي تتعل  بالحجامة للصاةم،

من هالالذا : فكالال  مالالا لالالم أقالال  ملالالى آخالالر هالالذا البالالاث: "نبالاله علالالى ،لالالك فقالالال -صالالحيح م،ا علالالى شالالربه 
 ".صحيح  فليس من شربنا في هذا الكتاث

وقد يورد ابن خزيمة مسناداً فيه راو يعلم هو أنه ثقة، ولكنه يخشى أن يقف عليه من ال يعالرف ثقتاله 
 .يورد بدسناد  عن بعض امةمة ما يفيد ثقة ،لك الراوي -رحمه اهلل  -بالتساه ، فنجد  فيتهمه 
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فمن أم لة ،لك أنه أخرج حدي اً من بري  عبد اهلل بالن أبالي جعفالر، ثالم ،بالر بدسالناد  عالن الليالل بالن 
وهمالالا  -سالالمعت يزيالالد بالالن أبالالي حبيالالب وعبيالالد اهلل بالالن أبالالي جعفالالر : "أنالاله قالالال -رحمالاله اهلل  -سالالعد 

 ".فتحت مصر صلحاً : يقوالن -لبلد جوهرتا ا

 .فابن خزيمة حينما أورد هذا النق  منما أورد  مج  تعدي  الليل لعبيد اهلل بن أبي جعفر

  

 :أهمية صحيح ابن خزيمة وفاةدته

 :لصحيح ابن خزيمة فواةد عديد  جدًا، من جملة هذ  الفواةد

، أي أن فيه شبهاً مالن صالنيع البخالاري أنه حف  باستنبابات فقهية دقيقة يعنون بها على ب  باث -
فكتاباله هالذا يعالد بتابالاً فقهيالاً . في أبوابه، ويتبع ابن خزيمة هالذ  امبالواث بامحاديالل -رحمه اهلل  -

،ا أهميالالة بال الالة، من هالالذ  االسالالتنبابات مالالن ابالالن خزيمالالة مبنيالالة علالالى أدلتهالالا، مسالالتند  ملالالى نصالالوص 
 .يخرجها في نفس الكتاث

المهمالالة علالالى ب يالالر مالالن امحاديالالل، ممالالا يفسالالر فيهالالا لفظالالاً غريبالالًا، أو  ياالالاف ملالالى ،لالالك التعليقالالات -
يوضح معنى مست لقًا، أو يرفع مشالكااًل، أو يزيال  مبهامالًا، أو يجمالع بالين روايتالين ظاهرهمالا التعالارظ، 

 .أو يذبر اسم رج  بتمامه م،ا ،بر في اإلسناد بالكنية أو اللقب، أو ،بر اسمه دون نسبه

جرحاً وتعالديًم، ويالرد روايالة المالدلس م،ا بانالت بالعنعنالة ممالن ال يحتمال   ويتكلم في بعض الرجال -
 .تدليسه عند ، وبذا رواية بعض الاعفاإ المختل ين ومن بانت من االختمط

ونصُّالالُه بالالذلك علالالى عالالدم سالالماع بعالالض الالالروا  مالالن شالاليوخهم، وبيانالاله لعلالال  امحاديالالل الخفيالالة علالالى  -
ناد غير ظاهر، أو لقلب في المتن أو السند، أو غيالر اختمف أنواع هذ  العل ، مما لسقط في اإلس

 .،لك من أنواع العل 

وقالالد يالالتكلم علالالى الحالالديل مالالن الناحيالالة الفقهيالالة المصالالحوبة بالالالترجيح والموازنالالة بالالين الروايالالات وبيالالان 
 .عللها في نحو من أربع صفحات
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أو يرفع أشالكااًل ويزيال  ومن منهجه تعليقاته التي يفسر فيها لفظاً غريباً أو يوضح بها معنى مست لقاً 
، ثالم "أن منبر رسالول اهلل صاللى اهلل علياله وساللم مالن أثال  ال ابالة"ما ،بر  عن سه  بن سعد  -مبهامًا 

 ".امث  هو ال رفاإ: "قال ابن خزيمة

اإلشالالار  ملالالى أوهالالام ال قالالات أن ،بالالر حالالدي اً روا  عالالن شالاليخه بنالالدار : -رحمالاله اهلل  -ومالالن منهجالاله  -
، ومحمالالد بالالن بشالالار، روا  عالالن يحيالالى بالالن سالالعيد، عالالن ابالالن -فظ وهالالو ثقالالة حالالا -محمالالد بالالن بشالالار 

عجمن، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد اهلل بن وديعة، عن أبي ،ر في ال سال  
 ".ال أعلم أحداً تابع بنداراً في هذا، والجواد قد يفتر في بعض اموقات: "يوم الجمعة، ثم قال

هالالم، بمالالا أن الجالالواد قالالد يفتالالر، ومنمالالا قالالال هالالذا مجالال  من هالالذا فهالالو بهالالذا يشالالير ملالالى أن ال قالالة قالالد ي
 .الحديل روي على غير هذا الوجه

بالاث ،بالر أبالواث : "مالا ،بالر  بقولاله: مزالته للمشك  ورفعه للتعارظ: -رحمه اهلل  -ومن منهجه  -
مالن  ليلة القدر والتلليف بين امخبار الملثور  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، فيهالا مالا يحسالب ب يالر

حملالالة العلالالم ممالالن ال يفهالالم صالالناعة العلالالم أنهالالا متهالالاتر  متنافيالالة، ولالاليس بالالذلك هالالي عنالالدنا بحمالالد اهلل 
 ".ونعمته، ب  هي مختلفة املفاظ متفقة المعنى على ما سنبينه من شاإ اهلل

في ،بر امخبار الالوارد  فالي ليلالة القالدر، فالرجح أواًل أنهالا ليسالت فالي جميالع  -رحمه اهلل  -ثم أخذ 
مالالا ظنالاله بعالالض العلمالالاإ، بالال  هالالي فالالي رماالالان، ثالالم أخالالذ يقالالرر أنهالالا فالالي العشالالر امواخالالر مالالن العالالام، ب

 .رماان، ثم انتق  ملى ترجيح أنها في الوتر من العشر امواخر من رماان ال في الشفع

ثم رجالح أن امخبالار غيالر متعارضالة وأن الصالواث فيهالا أنهالا تنتقال  مالن ليلالة ملالى أخالرى فالي الالوتر مالن 
هالالا جالالاةز أن تكالالون فالالي عالالام ليلالالة محالالدى وعشالالرين، وفالالي عالالام آخالالر ليلالالة تسالالع العشالالر امواخالالر، وأن

 .وعشرين

مزالتاله اللتبالاي اسالم راو باسالم راو آخالر، و،بالر  اسالم الرجال  بتماماله : -رحمه اهلل  -ومن منهجه  -
أنالاله ،بالالر حالالدي اً مالالن بريالال  عبالالد الالالرحمن ابالالن : من ،بالالر فالالي اإلسالالناد بكنيالالة أو لقالالب أو نحالالو ،لالالك

فهنالا  راويالان يشالتبه بال  منهمالا بالا خر،  -رضي اهلل عنه  -ن سعد عن علي مسحان عن النعمان ب
وهما عبد الرحمن بن مسحان أبو شيبة الكوفي وهذا ضعيف، وعبد الرحمن بن مسحان الملقب بالال 

 .وهو صالح الحديل" عباد"
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 - بالاث ،بالر مالا أعالد اهلل: "فبين ابن خزيمة أن الذي فيه الحديل هو الاعيف، ال ا خر فقالال...
فالدن فالي القلالب مالن  -من صالح الخبالر  -فالي الجنالة مالن ال الرف لمالداوم صاليام الت الوع  -جّ  وعالم 

" عبالاد"عبد الرحمن بن مسحان أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبالد الالرحمن ابالن مسالحان الملقالب بالال 
الالالذي روى عالالن سالالعيد المقبالالري والزهالالري وغيرهمالالا، وهالالو صالالالح الحالالديل مالالدني سالالكن واسالالط، ثالالم 

 ".صر انتق  ملى الب

بممه في الرجال جرحاً وتعديًم، قولاله عالن عبالد الالرحمن ابالن مسالحان : -رحمه اهلل  -ومن منهجه 
 .فهذا تعدي . هو صالح الحديل": عباد"الملقب بال 

رحماله اهلل  -  فهذا جرز مناله "عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهوالن ال يدري من همان: "وقوله
-. 

 :  لرواية المدلسينردُّ : -رحمه اهلل  -ومن منهجه  -

أما خبر أبي مسحان عن امسود عن عاةشالة، فالدن فياله : "ومن أم لة رد  لرواية بعض المدلسين قوله
 ".نظرًا  مني ال أقف على سماع أبي مسحان هذا الخبر من امسود

وأبومسالحان هالذا هالو السالبيعي، وهالو مالالذبور وموصالوف بالتالدليس، وبعالض العلمالاإ يحتمال  تدليسالاله، 
 .-رحمه اهلل  -ن خزيمة أن منهجه رد تدليسه، وهذا من شد  تحريه فبي ن اب

 :نصُّه على عدم سماع بعض الروا  من آخرين: -رحمه اهلل  -ومن منهجه  -

عبالدالرحمن ابالن أبالي ليلالى لالم : "ومن أم لة نصه على عدم سالماع بعالض الالروا  مالن روا  آخالرين قولاله
بالن عبدرباله صالاحب ام،ان، ف يالر جالاةز أن يحالتج يسمع من معا، بن جب ، وال من عبالداهلل بالن زيالد 

 ".بخبر غير ثابت على أخبار ثابته

  

  

 :بيانه للعل  الخفية في امحاديل: -رحمه اهلل  -ومن منهجه   -

حديل روا  خالد الحذاإ، عن رج ، عن أبالي العاليالة، : ومن أم لة بيانه للعل  الخفية في امحاديل
: دعاةالاله صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم فالالي سالالجود الالالتمو  الالالذي فيالالهفالالي  -رضالالي اهلل عنهالالا  -عالالن عاةشالالة 
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ملالى أخالر ..." اللهم مني لك سجدت، وبك آمنالت، وعليالك توبلالت، سالجد وجهالي هلل الالذي خلقاله"
 .الحديل

، وروا  -يعني خالد الحالذاإ -هكذا روا  مسماعي  بن مبراهيم بن علية عن خالد : "قال ابن خزيمة
، وخالالد بالن عبالد اهلل الواسال ي، بمهمالا عالن خالالد الحالذاإ عالن عبد الوهاث بن عبد المجيد ال قفالي

 ".أبي العالية عن عاةشة، بدسقاط الراوي بين خالد الحذاإ وبين أبي العالية

. فبي ن ابالن خزيمالة هالذ  العلالة التالي قالد ال يف الن لهالا، و،بالر أنهالا السالبب فالي عالدم مخراجاله للحالديل
شالة أن النبالي صاللى اهلل علياله وساللم بالان يقالول فالي منما تربت مممإ خبر أبي العاليالة عالن عاة: "فقال

  من بالين خالالد "سجد وجهي للذي خلقه وشال  سالمعه وبصالر  بحولاله وقوتاله: "سجود القرآن باللي 
الحذاإ وبين أبي العالية رجًم مسمى، لم يذبر الرج  عبد الوهاث بن عبد المجيالد وخالالد بالن عبالد 

 ".اهلل الواس ي

ومنمالا أمليالت : "ابالن عليالة، ثالم أخالرج جميالع الروايالات الال مث ثالم قالالوبي ن أن الذي ،بالر  منمالا هالو 
هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت، مخافة أن يفتن بعض بمث العلم برواية ال قفالي وخالالد بالن 

فهذا م ال للعلالة التالي بسالبب ". عبد اهلل، فيتوهم أن رواية عبد الوهاث وخالد بن عبد اهلل صحيحة
 .سقط في اإلسناد

 .اإلشار  ملى أن الكتاث مقس م على الكتب وامبواث الفقهية تجدر

 .حدي ًا 5091وقد بلغ عدد امحاديل 

من بال  مالا فياله صالحيح  بال  فياله : يقالال بحيلوينب ي أن يتنبه ملى أن الكتاث ليس بالصحيحين  -
ا، م،ا مالالالا قورنالالالت بامحاديالالالالل  الصالالالحيح والحسالالالن والاالالالعيف، مال أن نسالالالالبة الاالالالعيف ضالالالييلة جالالالالدي

 .حيحة والحسنةالص

  

-4/46)مقدمالالة الشالاليخ محمالالد مصالال فى امعظمالالي لتحقيقالاله صالالحيح ابالالن خزيمالالة : مراجالالع الفقالالر 
مناهج المحدثين للشيخ سالعد الحميالد , و بمراجعة اشيخ العممة محمد ناصر الدين املباني (16
 .دار الهجر ( 431-411)تدوين السنة للشيخ محمد م ر الزهراني ص , (411-406)ص 
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 :صحيح ابن خزيمة من أعمال ما لح 

، ،بالالر فيالاله أبالالراف "متحالالاف المهالالر  بالاللبراف العشالالر "صالالنف الحالالافظ ابالالن حجالالر بتابالالاً سالالما   -4
 .أحاديل عشر  بتب من بتب السنة، ومنها صحيح ابن خزيمة

فهاري صحيح : "قام محمد أيمن الشبراوي بصنع فهري لصحيح ابن خزيمة بعنوان: فهرسته -1
فتاحاً للكتاث، حيل رتب أحادي اله علالى الحالروف الهجاةيالة التالي تساله  علالى ، ويعتبر م"ابن خزيمة

 .ال الب الوقوف على الحديل في وقت وجيز م،ا بان يحفظ برفه امول

لالم ي بالع صالحيح ابالن خزيمالالة سالوى هالذ  ال بعالة التالي بتحقيال  الشاليخ محمالالد :تصالحيح أغمباله -5
  ال بعالالالة فيهالالالا أخ الالالاإ م بعيالالالة مصالالال فى امعظمالالالي، وعليهالالالا تعليقالالالات للشالالاليخ املبالالالاني، لكالالالن هالالالذ

امسالالالالتا،  -رحمالالاله اهلل  -عبالالالالد العزيالالالز بالالالن عبالالالد الالالالالرحمن الع الالاليم .وللشالالاليخ د  وتصالالالحيفات وسالالالقط
تتبالع للكتالاث واسالتخراج مالا وقالف علياله  -المساعد بكلية الدعو  وأصالول الالدين بجامعالة أم القالرى 
صالحيح ابالالن الالنقط لمالالا وقالع فالي أسالانيد : "فياله مالن تصالحيف وسالقط، وجمالع ،لالالك فالي بتالاث سالما 

، وواضالح مالن العنالوان أناله يقالوم بتتبالع امسالانيد فقالط، وبيالان الخ الالل "خزيمالة مالن التصالحيف والسالقط
 .فيها ووجه الصواث

  

  

 :أشهر ببعاته

 :ببع باسم

 "صحيح ابن خزيمة"

بتحقي  الدبتور محمد مص فى امعظمي، وبمراجعالة املبالاني ،وصالدر عالن المكتالب اإلسالممي،في 
 .م4111 -هال  4141ال انية، سنة  أربعة مجلدات، ال بعة

 4111ف بعه في مجلدين سنة , زهير الشاوي  بباعته: ثم أعاد الناشر
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