
 الصحيحين منهج اإلمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على

  

 ترجمة اإلمام الحاكم 

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، اإلمام الحااظ،، الااداد العةماة، : هو
 .فشيخ المحدثين، أبو عبد اهلل بن البيع الضبي الطهماني الايسابوري، الشاظعي، صاحب التصاني

 .مولده ظي يوم االثاين ثالث شهر ربيع األول، ساة إحدى وعشرين وثةث مائة بايسابور

وطلب هذا الشأن ظاي صاهره بعااياة والاده و،الاه، وأول ساماعه كاان ظاي سااة ثةثاين، وداد اساتمل  
 .عل  أبي حاتم بن حبان ظي ساة أربع وثةثين وهو ابن ثةث عشرة ساة

ساان والعاراو وماا ورال الاهار، وسامع مان نحاو أل اي شايخ، يا صاون أو ولحا  األساانيد العالياة ب را
يزياادون، ظهنااه ساامع بايسااابور وحاادها ماان ألااف ن ااع، وارتحااب إلاا  العااراو وهااو اباان عشاارين ساااة، 

 .ظ دم بعد موت إسماعيب الص ار بيسير

  

 :شيو،ه

ني اباان والااده، ومحمااد باان علااي المااذكر، ومحمااد باان يع ااو  األصاام، ومحمااد باان يع ااو  الشاايبا
اال،اارم، ومحمااد باان أحمااد باان بالويااه الفااة ، وأبااو جع اار محمااد باان أحمااد باان سااعيد الاارا ي 

علااي باان : صاااحب اباان واره، ومحمااد باان عبااد اهلل باان أحمااد الصاا ار، وصاااحبي الحساان باان عرظااة
ال ضب الستوري، وعلي بن عبد اهلل الحكيماي، وإساماعيب ابان محماد الارا ي، ومحماد بان ال اسام 

باااو جع ااار محماااد بااان محماااد بااان عباااد اهلل البهااادامي الفماااال، ومحماااد بااان الم ماااب العتكاااي، وأ
الماسرجسي، وأحمد بن محمد بن عبدوس العازي، وأبو أحمد بكر بن محماد المارو ي الصايرظي، 
وأباو الولياد حساان بان محماد ال  ياه، وأباو علااي الحساين بان علاي الايساابوري الحااظ،، وعلاي باان 

باان هااانأ، وأبااو الاضاار محمااد باان محمااد ال  يااه، وأبااو عماارو  حمشااام العاادل، ومحمااد باان صااال 
 .وعثمان بن أحمد الدداو البهدامي، وأبو بكر الافام، وعبد اهلل بن مرستويه ، و،ل  غيرهم

 :تةميذه
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الااداردطاي وهااو ماان شايو،ه، وأبااو ال اات  باان أباي ال ااوارس، وأبااو العااةل : لاه تةميااذ كثياارون مااهم  
بن يع و ، وأبو ذر الهروي، وأباو يعلا  ال ليلاي، وأباو بكار البيه اي، الواسطي، ومحمد بن أحمد 

وأبااو ال اساام ال شاايري، وأبااو صااال  الماا ذن، والزكااي عبدالحميااد البحيااري، وم مااب باان محمااد باان 
عبدالواحد، وأبو ال ضب محمد بن عبيداهلل الصرام، وعثمان بان محماد المحماي، وأباو بكار أحماد 

 .  سواهمبن علي بن ،لف الشيرا ي، و،ل

 :ثاال العلمال عليه

أ،باركم جع ار بان علاي، أ،برناا السال ي، : دارأت علا  أباي علاي بان ال اةل: داال الحااظ، الاذهبي
: أ،برنا إسماعيب بن عبد الفبار، سمعت ال ليب بن عبد اهلل الحااظ، ذكار الحااكم وع،ماه، وداال

ر الاداردطاي، ظريايه، وهاو ث اة له رحلتان إل  العراو والحفا ، الثانية ظاي سااة ثماان وساتين، وناا 
 .واسع العلم، بلهت تصاني ه دريبا من ،مع مئة جزل، يست صي ظي ذلك، ي لف الهث والسمين

سمعت الحاكم أبا عبد اهلل إماام أهاب الحاديث ظاي : دال أبو حا م عمر بن أحمد العبدويي الحاظ،
 .شربت مال  مزم، وسألت اهلل أن ير داي حسن التصايف: عصره ي ول

كتباات علاا   هاار جاازل ماان حااديث أبااي : وساامعت أبااا عبااد الاارحمن الساالمي ي ااول: ال العباادوييداا
أيا  أح ا، أناا ب أباو عباد : الحسين الحفاجي الحاظ،، ظأ،ذ ال لم، وير  عل  الحاظ،، وداال

 .اهلل بن البياع أح ، ماي، وأنا لم أر من الح اظ إال أبا علي الايسابوري، وأبا العباس بن ع دة

ابان البياع : ابن مادة أو ابان البياع ب ظ اال: أيهما أح ،: سألت الداردطاي: سلمي ي ولوسمعت ال
 .أت ن ح ،ا  

أدمت عاد أبي عبد اهلل العصمي دريبا مان ثاةث سااين، ولام أر ظاي جملاة مشااي اا : دال أبو حا م
عباد اهلل، أت ن ماه وال أكثر تا يارا، وكاان إذا أشاكب علياه شايل، أمرناي أن أكتاب إلا  الحااكم أباي 

 .ظهذا ورم جوا  كتابه، حكم به، ودطع ب وله

: مان ب دلات: أيهام أح ا، ب داال: سألت سعد بن علي الحاظ، عان أربعاة تعاصاروا: دال ابن طاهر
 .الدار دطاي، وعبد الهاي، وابن مادة، والحاكم
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ماااادة أماااا الااادار دطااااي ظاااأعلمهم بالعلاااب، وأماااا عباااد الهااااي ظاااأعلمهم باألنساااا ، وأماااا ابااان : ظ اااال
 .ظأكثرهم حديثا مع معرظة تامة، وأما الحاكم ظأحساهم تصاي ا

  

 :نسبته إل  التشّيع والرَّظض

أناه ساأل أباا إساماعيب عباد اهلل بان محماد الهاروي، عان أباي : ذكر الحاظ، الذهبي، عان ابان طااهر
 . ث ة ظي الحديث، راظضي ،بيث: عبد اهلل الحاكم، ظ ال

 .اظضيا، بب يتشيعكة ليع هو ر : دلت: دال الذهبي

وي كاد بعاض البااحثين علاا  أن موداف الحااكم رحمااه اهلل مان معاوياة ريااي اهلل عااه ، ال يبلا  مرجااة 
واألعما  ، وتشايع بعاض كباار , الرظض ، ولكن تشيعه أشبه ما يكاون بتشايع أهاب الكوظاة ، كوكياع

ه وباين الارظض كبيار ، علمال أهب الساة ، كالاسائي وابن عبد البار وابان جريار الطباري ، وال ارو بياا
ظاألول أصحابه ال ي دحون ظي الشي ين أبي بكر وعمار رياي اهلل عاهماا وال ظاي عثماان رياي اهلل 
عااه ، وي ادمون الشاي ين رياي اهلل عاهماا ظااي ال ضاب وال ةظاة ، وي ادمون عثماان رياي اهلل عاااه 

مون علياا رياي اهلل ظي ال ةظة ون طاة ال اةا الوحيادة بيااهم وباين أهاب السااة ال لاق أنهام ي اد
عااه علاا  عثمااان ظاي ال ضااب ، وهااذا وإن كااان مماا ي ااالف ظيااه ها الل إال أنااه ال يوجااب ت سااي ا  أو 
تضلية  ، وإنما الذي يوجب ال س  والتضليب هو ت ديم علي ريي اهلل عاه ظي ال ضاب أو ال ةظاة 

ل ةظاة ال ال ضاب كماا عل  الشي ين ريي اهلل عاهما ، أو ت ديمه ريي اهلل عاه علا  عثماان ظاي ا
نبه إل  ذلك شيخ اإلسةم ، وأما الثاني ظهو مذهب ،بيث ي تضاي الطعان ظاي الشاي ين رياي اهلل 

 . عاهما وعثمان ريي اهلل عاه وال دح ظي إمامتهم وهو الذي يوجب الت سي  والتضليب

  

 :مصا اته

ت   له من التصانيف ماا ودد شرع الحاكم ظي التصايف ساة سبع وثةثين، ظا: دال الحاظ، الذهبي
 . لعله يبل  دريبا من ألف جزل

 :ماها عل  سبيب المثال 
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, السااياو ظااي ذيااب تاااريخ نيسااابور, تااراجم الشاايو , اإلكليااب ظااي الحااديث, األربعااون ظااي الحااديث 
كتاا  المبتادأ مان , ظوائاد الشايو , ظضائب ظاطماة الزهارال رياي اهلل عاهاا, ظضائب العشرة المبشرة

مااداب اإلماام , المساتدر  علا  الصاحيحين ظاي الحاديث, الماد،ب إلا  الصاحي , ىالآللي الكبار 
 .ماادب الصدي  ريي اهلل عاه, الشاظعي

  

 :وظاته

 .أن الحاكم م،ب الحمام، ظاغتسب، و،رج: روى أبو موس  المدياي: دال الذهبي

 .آه: ودال

عال، وصل  عليه ال ايي ودبضت روحه وهو متزر لم يلبع دميصه بعد، ومظن بعد العصر يوم األرب
 . أبو بكر الحيري

: رأيات الحااكم ظاي المااام علا  ظارس ظاي هيئاة حسااة وهاو ي اول: دال الحسان بان أشاعث ال رشاي
 .ظي كتبة الحديث: ظي ماذا ب دال! أيها الحاكم : الافاة، ظ لت له

  

 -711/ 4)طب ااات الشاااظعية للساابكي , (711-71/761)سااير أعااةم الااابةل : مراجااع ال  اارة
 )/(.هدية العارظين ظي أسمال الم ل ين (. 711

  

 :وصف الكتا  وماهفه

رأى اإلمااام الحاااكم أن أهااب الباادع دااد أثاااروا شااائعة بأنااه لاام يصاا  ماان الاصااو  الحديثيااة إال مااا 
أ،رجه الب اري ومسلم ظي صحيحيهما، وبالتالي ظة  الت بعض أصول الدين م ت ارة إلا  نصاو  

 .ت ذوا ذلك ذريعة للطعن ظي الدينصحيحة تَاْثُبُت بها، وا

" وثاااارت حمياااة الصااادو ظاااي دلاااب اإلماااام الحااااكم، ظشااامَّر عااان سااااعده المباااار   لي لاااف كتاباااه 
 ".المستدر  
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 :مويوع كتا  المستدر  وطري ة ترتيبه

الكتا  يذكر بعض األحاميث مرتبة عل  ترتيب الفوامع   أي أنه يضم أحاميث األحكام وغيار ...
ام ، ورتباه علا  ن اع الترتياب ال  هاي المعاروا عموماا  ، ويارى أنهاا صاحيحة علا  أحاميث األحك

وأحاميااث أ،اارى ياارى أنهااا . شاارا الشااي ين أو علاا  شاارا أحاادهما ، ولاام ي رجاهااا ظااي كتابيهمااا
 .مستوظية للشروا العامة للصحة من اتصال الساد وث ة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة

حاميث التي ال يرى أنها صحيحة ، ولكاه أورمها لبعض االعتباارات ،  وربما أورم ظي كتابه بعض األ
 .كاألحاميث الستة التي أورمها ظي البيوع وصرح ب روجها عن شرا الكتا  كما ت دم

  

كتاا  " ثام رتبهاا علا  الكتاب، مبتادأ  باا ( 1516)واست رج من هذا الدر  نصوصا  كثيرة، بلهات
، وشاارع ي حصااها ويا حهااا ويهااذ  مااامة الكتااا ، لكاان "ل كتااا  األهااوا" ، و،تمهااا بااا "اإليمااان 

المايااة عاجلتااه بعااد بلوغااه داادر ربااع الكتااا ، ظصااار الكتااا  ال يعباار عاان الا ااد الح ي ااي ل مااام 
 .الحاكم

واطلاع األئماة علا  مواياع مان الكتاا  ياعي ة الاصاو ، باب بعاض نصاو  الكتاا  مويااوعة أو 
 .بالبحث أو التمحيقباطلة، لكاها مما لم تفري عليه يد الم لف 

ومن ثم ظ د اعتا  جماعة من أهب العلم بالكتا   الستكمال ما بدأه الم لف  ألن االعتمام عليه 
 .بهذه الصورة أصب  ال يفدي

عل  أن مامة الكتا  دد سلم ماها الكثير الطيب، وربماا ال يصاب بعاض ذلاك إلا  شارا الشاي ين 
مه الذي ،رجه به الم لف به علاة أو ياعف، لكان لاه لكاه ال يازل عن حد ال بول، وربما كان إساا

 .من الشواهد والمتابعات ظي غير كتا  الحاكم ما ياهض به ويا له إل  مائرة الم بول

والم لف ربما كارَّر نصاا  ظاي موياعين أو أكثار مان الكتاا ، باا ع السااد أو بهسااام مهااير ا كاب  -
ن التاراجم، ظاالم لف ال ي وتاه االساتدالل ذلاك ي عاب ا لكان هاذا مارمه إلا  ماا وياع الااق تحتاه ما
وهااذا مااذهب معااروا عاااد أهااب الساااة , بااالاق الواحااد علاا  دضااايا م تل ااة، تكثياار ا لداللااة الاااق

 .والفماعة من دديم
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ودد ي رج الم لف الاق بساد، ثم يع به بساد آ،ر، أو أكثر من سااد، وهاذا إنماا ي علاه غالب اا  -
 .فإذا كان بالساد وجه من وجوه الضع

وكب ساد ي رجه، ويكون ظي ن ده عل  شرا الشي ين أو أحدهما، ظهو يع باه بالتاصايق علا   -
 .ذلك

وبعاد ظهاذا الكتاا  جهااد مشاكور مان م ل ااه ا رحماه اهلل ا صااد باه كياد أهااب البدعاة، وربماا لااو أن 
مان   الم امير أمهلته ل رج عل  الدنيا بكتا  رائع يتمش  مع إمامته التي  هرت من ،ةل ما ب اي

 .وباهلل التوظي . كتبه

  

 :الت سيم الم ّصب ألحاميث المستدر 

هذا عل  شرا الشي ين ، ولم ي رجاه ، ويكون مصيبا : أحاميث ي ول عاها الحاكم رحمه اهلل. 7
 .ظي كةمه 

 .هذا عل  شرا الب اري ، ويكون مصيبا ظي كةمه: أحاميث ي ول عاها. 1

 .مسلم ، ويكون مصيبا ظي كةمههذا عل  شرا : أحاميث ي ول عاها. 3

هذا عل  شرا الشاي ين ، ولكاهماا لام ي رجاا هاذا الساياو ظاي األصاول : أحاميث ي ول عاها. 4
 .وإنما ،رجاه ظي الشواهد

هذا عل  شرا الب اري ، ولكاه لم ي رج هذا السياو ظي األصول وإنماا : أحاميث ي ول عاها. 1
 .،رجه ظي الشواهد

هذا عل  شرا مسالم ، ولكااه لام ي ارج هاذا الساياو ظاي األصاول وإنماا : أحاميث ي ول عاها. 6
 .،رجه ظي الشواهد

هااذا علاا  شاارا الشااي ين ، ولكاااه لاام يلت اات إلاا  سااياو الساااد ، كمااا : أحاميااث ي ااول عاهااا. 1
 .سب ت اإلشارة إل  ذلك

 .هذا عل  شرا الب اري ، ولكاه لم يلت ت إل  سياو الساد: أحاميث ي ول عاها. 1
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 .هذا عل  شرا مسلم ، ولكاه لم يلت ت إل  سياو الساد: حاميث ي ول عاهاأ. 5

 . صحي  اإلساام: أحاميث يصححها ، وليست عل  شرا أحدهما ، وي ول عاها. 71

 . أحاميث يستدركها عل  الشي ين ، رغم أنهما ،رجاها ، ولكن ، ي عاه ذلك. 77

 .، ولكن ، ي عاه ذلك أحاميث يستدركها عل  الب اري ، رغم أنه ،رجها. 71

 .أحاميث يستدركها عل  مسلم ، رغم أنه ،رجها ، ولكن ، ي عاه ذلك. 73

أحاميااث يحكاام عليهااا بأنهااا علاا  شاارا الشااي ين أو أحاادهما أو يصااححها ، وهااي حساااة ، . 74
 .ألنه ال ي رو بين الصحي  والحسن ، ظالحسن عاده دسم من الصحي  ، كابن ،زيمة وابن حبان

يحكاام عليهااا بأنهااا علاا  شاارا الشااي ين أو أحاادهما أو يصااححها ، وهااي يااعي ة  أحاميااث. 71
 .يع ا محتمة  

أحاميااث يحكاام عليهااا بأنهااا علاا  شاارا الشااي ين أو أحاادهما أو يصااححها ، وهااي يااعي ة . 76
 .يع ا شديدا  

حاااديث ، جمعهاااا الاااذهبي رحماااه اهلل ظاااي مصااااف  711أحامياااث موياااوعة ، وهاااي ت اااار  . 71
 .مست ب

  

ت سااايم الاااذهبي رحماااه اهلل ، ألحامياااث المساااتدر  ، وداااد ن لتهاااا مااان ساااير أعاااةم الاااابةل  :مساااألة
(71/711:) 

 .شيل كثير عل  شرطهما. 7

ولعاب مفماوع ذلاك ثلاث الكتاا   باب أداب ظاهن ظاي كثيار مان , وشيل كثير عل  شرا أحادهما. 1
 .ية م ثرةذلك أحاميث ظي ال،اهر عل  شرا أحدهما أو كليهما وظي الباطن لها علب ، 

 .وذلك نحو ربعه, ودطعة من الكتا  إساامها صال  وحسن وجيد. 3
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 .وبادي الكتا  مااكير وعفائب. 4

, كااات دااد أظاارمت ماهااا جاازلا  , وظاي غضااون ذلااك أحاميااث نحااو المئااة يشااهد ال لااب ببطةنهااا. 1
 .وحديث الطير بالاسبة إليها سمال

 .وتحريرا   وبكب حال ظهو كتا  م يد دد ا،تصرته ويعو  عمة   

  

  

  

 :سبب ال لب الذي ودع ظي أحاميث المستدر       

 :ي ول ظيه( 7/411)وهاا كةم ن يع للشيخ المعلمي اليماني رحمه اهلل ، ظي التاكيب  

 :من ال لب أن له عدة أسبا  (( المستدر  )) والذي ي،هر لي ظي موادع ظي 

داد نبا  ظاي عصارنا (( : )) المساتدر  ) )حر  الحاكم علا  اإلكثاار وداد داال ظاي ،طباه : األول 
هااذا جماعااة ماان المبتدعااة يشاامتون باارواة اعثااار بااأن جميااع مااا يصاا  عااادكم ماان الحااديث ال يبلاا  
عشارة آالا حااديث وهااذه األسااانيد المفموعااة المشااتملة علاا  األلااف جاازل أو أدااب أو أكثاار كلهااا 

 .ظكان له هوى ظي اإلكثار للرم عل  ه الل (( س يمة غير صحيحة 

أنه دد ي ع حاديث بسااد عاال أو يكاون غريباا ، مماا يتاااظع ظياه المحادثين ظيحار  علا  : الثاني 
دااال الحاااظ، أبااو عبااد اهلل األ،اارم اسااتعان بااي ( )) 111/ 1(( )تااذكرة الح اااظ )) إثباتااه ، وظااي 

أتحياار ماان كثاارة حديثااه وحساان أصااوله ، وكااان إذا (( صااحي  مساالم )) السااراج ظااي ت ريفااه علاا  
لاايع ماان شااروا : ظااأدول (( يعاااي ظااي المساات رج )) ال بااد أن يكتبااه : باار عاليااا ، ي ااول وجااد ال 

صاحباا يعاي مسلما ظش عاي ظيه ، ظعرض للحاكم نحو هذا ، كلما وجاد عااده حاديثا ي ارح بعلاوه 
 .أو غرابته اشته  أن يثبته ظي المستدر  

تعب ظاي البحاث والا،ار لام يلتازم أنه ألجب السببين األولين ولكي ي  ف عن ن سه من ال: الثالث 
: أن أجماع كتاباا ... ساألاي جماعاة : )) أن ال ي رج ما له علة وأشار إل  ذلك ، دال ظي ال طبة 

يشتمب عل  األحاميث المروية بأسانيد يحات  محماد بان إساماعيب ومسالم بان الحفااج بمثلهاا وال 
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ولام يصاب ظاي هاذا (( لاك ألن ساهما سبيب إل  إ،راج ماال علة لاه ظهنهماا رحمهماا اهلل لام يادعيا ذ
ظهن الشي ين ملتزمان أن ال ي رجا إال ما غلب عل   اهما بعد الا،ر والبحث والتدبر أنه ليع لاه 

 .علة دامحة ، و اهر كةمه أنه لم يلت ت إل  العلب البتة 

، ظباا  ( (بمثلهاا ... بأساانيد يحات  : )) أنه ألجاب الساببين األولاين توساع ظاي معاا  دولاه : الرابع 
علاا  أن ظااي رجااال الصااحيحين ماان ظيااه كااةم ظااأ،رج عاان جماعااة يعلاام أن ظاايهم كةمااا ، ومحااب 

 :التوسع أن الشي ين إنما ي رجان لمن ظيه كةم ظي موايع معروظة 

أن ياا مي اجتهامهمااا إلاا  أن ذا  الكااةم ال يضااره ظااي روايتااه البتااة كمااا أ،اارج الب اااري : أحاادها 
 .لعكرمة 

ي اجتهامهما إل  أن ذا  الكةلم إنما ي تضاي أناه ال يصال  لةحتفااج باه وحاده ، أن ي م: الثاني 
 .ويريان أنه يصل  ألن يحت  به م رونا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك 

أن يريا أن الضاعف الاذي ظاي الرجاب ،اا  بروايتاه عان ظاةن مان شايو،ه ، أو برواياة ظاةن : ثالثها 
ه ، أو بما جال عاه عاعاة وهاو مادلع ولام ياأت عااه مان وجاه عاه ، ، أو بما سمع ماه بعد ا،تةط

آ،اار مااا ياادظع ريبااة التاادليع ، ظي رجااان للرجااب حيااث يصاال  وال ي رجااان لااه حيااث ال يصاال  ، 
ودصر الحاكم ظي مراعاة هذا و ام ظأ،رج ظي موايع لمن لم ي رجا وال أحادهما لاه بااال علا  أناه 

أ،رجت لهذا وهو متكلم ظيه ب لعله يفيب بأنهماا داد كيف : ن،ير من دد أ،رجا له ، ظلو ديب له 
أ،رجا ل ةن وظيه كاةم درياب مان الكاةم ظاي هاذا ولاو وظا  بهاذا لهاان ال طاب ولكااه لام ياف باه 

 .ظأ،رج لفماعة هلك  

بعاد أن بلا  عماره اثاتاين وسابعين سااة وداد ياع ت ( المساتدر  ) أناه شارع ظاي تاأليف : ال امع 
يه أيضا الحاظ، رحمه اهلل ، واعتذر به عما ودع للحاكم من أوهام ، وكان ذاكرته ، وهذا ما أشار إل

وداد استشاعر دار  أجلاه ظهاو حاريق ( المساتدر )ظيما ي،هر تحات ياده كتاب أ،ارى يصاا ها ماع 
وتلك المصا ات دبب موته ، ظ د يتوهم ظي الرجاب ي اع ظاي السااد أنهماا ( المستدر  ) عل  إتمام 

( المساتدر )ذي أ،رجاا لاه ، والواداع أناه رجاب آ،ار ، وداد رأيات لاه ظاي أ،رجا له ، أو أنه ظاةن الا
مااع أن  -مااثة  -دااد أ،اارج لااه مساالم : عاادة أوهااام ماان هااذا ال بيااب يفاازم بهااا ظي ااول ظااي الرجااب 

ظةن الواداع ظاي السااد هاو ظاةن بان : مسلما إنما أ،رج لرجب آ،ر شبيه اسمه ، ي ول ظي الرجب 
د عل  الشيخ الحمياد ح ،اه اهلل علا  هاذا السابب ، بماا ي ياد باأن والصوا  أنه غيره ، ود. ظةن 
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هاا ، وعلا  هاذا يكاون  313الحاكم رحمه اهلل ، أمل  المستدر  ، كما سب  من كةم راويه ، سااة 
 .عاما  ، كما ذكر المعلمي رحمه اهلل 11عاما  ، ال  11عمره حيائذ 

أوهااام ، وهااو أن المايااة عاجلتااه دبااب أن وللحاااظ، رحمااه اهلل ، إعتااذار آ،اار عمااا ودااع للحاااكم ماان 
يبيض ويا   كتابه ، ظأمل  الربع األول ماه ، ثام أمركتاه الماياة ظلام يكماب الباادي ، ومماا ي ياد هاذا 

 :ال ول 

 7111حديثا  ، بياما عدمها ظاي باادي الكتاا   761أن عدم األحاميث المات دة ظي الربع األول 
 .بالعدم األول حديث ، وهو عدم كبير ، وال شك م ارنة

أن البيه ااي رحمااه اهلل اليصاارتح بالتحااديث إال ظيمااا أ،ااذه عاان الحاااكم ظااي الربااع األول ظ اا  ماان  
 .كتابه

ولهاذا  : وممن تكلم عن تصحي  الحاكم رحمه اهلل ، ظأجام ، شيخ اإلسةم رحمه اهلل ، حيث دال 
غالااب ماا يصااححه  كاان أهاب العلاام بالحاديث ال يعتمادون علاا  مفارم تصااحي  الحااكم، وإن كاان

صحيحا، لكن هو ظي المصححين بمازلة الث ة الذي يكثار غلطاه ، وإن كاان الصاوا  أغلاب علياه 
، وليع ظيمن يصح  الحديث أيعف من تصحيحه ، ب ةا أبا  حااتم بان حباان البساتي ، ظاهن 
تصاحيحه ظااوو تصااحي  الحااكم وأجااب داادرا  ، وكاذلك تصااحي  الترمااذي والاداردطاي واباان ،زيمااة 

ماده وأمثالهم ظيمن يصح  الحديث ، ظاهن ها الل وإن كاان ظاي بعاض ماا يا لوناه نازاع ، ظهام  وابن
 .أت ن ظي هذا البا  من الحاكم

ودد صاف ظي الصحي  مصا ات ُأ،ر بعاد : وتكلم عاه أيضا ابن رجب الحابلي رحمه اهلل ، ظ ال 
علا  مان اساتدر  عليهماا  صحيحي الشي ين ، لكن ال تبل  كتابي الشي ين ، ولهاذا أنكار العلماال

الكتااا  الااذي ساااماه المسااتدر  ، وباااال  بعااض الح ااااظ ظاازعم أنااه لااايع ظيااه حاااديث واحااد علااا  
يصا و : ، و،ال اه غياره وداال ( وهاو بهاذا يشاير إلا  كاةم أباي ساعيد الماالياي رحماه اهلل )شرطهما 

باب علا   أناه يصا و مااه صاحي  كثيار علا  غيار شارطهما ،: مااه حاديث كثيار صاحي  ، والتح يا  
 .شرا أبي عيس  ونحوه ، وأما عل  شرطهما ظة

  

 :م صوم الحاكم بشرا الشي ين أو أحدهما
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، ومرجاع هاذا " المساتدر "ا،تلف العلمال ظي ُمرام الحاكم بشرا الشي ين أو أحدهما ظي كتا  
وداد ساألاي جماعاة مان أعياان : "اال،تةا يعوم إل  ظهم كةمه ظاي م دماة المساتدر  حياث داال 

هااب العلاام بهااذه المدياااة وغيرهااا أن أجمااع كتابااا  يشااتمب علاا  األحاميااث المرويااة بأسااانيد يحاات  أ
 " .محمد بن إسماعيب ومسلم بن الحفاج بمثلها

وإنااا أسااتعين باااهلل علاا  إ،ااراج أحاميااث رواتهااا ث ااات دااد احاات  بمثلهااا : "ثاام دااال بعااد ذلااك ...
أن الزيااامة ظااي : ظ هااال أهااب اإلسااةم  الشااي ان أو أحاادهما ، وهااذا هااو شاارا الصااحي  عاااد كاظااة

 ". األسانيد والمتون من الث ات م بولة ، واهلل المعين عل  ما دصدته وهو حسبي ونعم الوكيب

 :ا،تلف العلمال ظي مرامه بها" بمثلها: "ظ ول الحاكم ظي المويعين

لشااي ان أو هااو ن ااع الاارواة الااذين أ،اارج لهاام ا: إن الم صااوم بماارامه بالمثليااة : ظماااهم ماان دااال
 .أحدهما ، ويعبر عن ذلك بأنه أرام المثلية الحرظية

أن يكاون رجاال إسااامه ظاي كتابيهماا  ألناه لايع : علا  شارطهما : إن المرام ب ولهم : "دال الاووي
 ".لهما شرا ظي كتابيهما

أومعاه ماا : وهذا الكةم دد أ،ذه من ابان الصاةح حياث داال ظاي شاأن المساتدر : "ودال العرادي
 ".عل  شرا الشي ين دد أ،رج عن رواته ظي كتابيهمارآه 

وعل  هاذا عماب ابان مديا  العياد ، ظهناه يا اب عان الحااكم تصاحيحه لحاديث : "ودال العرادي أيضا  
علا  شاارا الب اااري ماثة  ، ثاام يعتاارض علياه ألن ظيااه ظةنااا  ولام ي اارج لااه الب ااري ، وكااذلك ظعااب 

 ".الذهبي ظي تل يق المستدر  

المثلياة المفا يااة ، ويعااون بهاا أن الم صااوم وصاف الاارواة : باب المارام بالمثليااة : " ومااهم مان دااال
الذين احت  بهم الشي ان أو أحدهما ، وهذا يعااي أن الحااكم ي ارج لارواة لام يارو لهام الشاي ان 

 ".أو أحدهما ، ولكاهم موصوظون بتوثي  يماثب ظي مرجته مرجة من أ،رج لهم الشي ان 

ولايع ذلاك : "ما  عل  ابن الصةح وابن مدي  العيد والذهبي ظي داولهم السااب  ودد دال العرادي ر 
وأناا أساتعين :"ماهم بفيد   ظهن الحاكم صرح ظي ،طبة المستدر  ب ةا ما ظهموه عاه ، ظ ال 

: ظ ولااه ". اهلل تعاال  علا  إ،راجااي أحامياث رواتهاا ث ااات ، داد احات  بمثلهااا الشاي ان أو أحادهما
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ب رواتهاا ال بمهام أن ساهم ، ويحتماب أن يارام بمثاب تلاك األحامياث، وإنماا تكاون أي بمثا" بمثلهاا"
 ".مثلها إذا كانت با ع رواتها ، وظيه ن،ر 

ومن هاا ن هم أن العرادي يرجع أن مرام الحاكم أوصااا رواة الشاي ين أو أحادهما ال ن اع الارواة 
ألحامياث ماا مام الاراوي لايع ، وعل  رأي العرادي يكون الحااكم داد أصاا  ظاي جملاة كبيارة مان ا

مضااع ا  وال متكلمااا  ظيااه ، بااب هااو ث ااة ، ظااة يضاار حتاا  لااو لاام ي اارج لااه الشااي ان ، ويعتباار هااذا 
 .الحديث عل  شرا الشي ين

وداااد عااااارض الحااااظ، اباااان حفااار شااااي ه العرادااااي ظاااي هااااذا ، ودااارر أن الحاااااكم ظاااي تصاااارظه ظااااي 
 .يريد ن ع الرواة" المستدر "

 -رحماه اهلل-صرا الحاكم ي وي أحد االحتمالين الذين ذكرهماا شاي اا ولكن ت: "ظ ال ابن حفر
صحي  عل  شارا الشاي ين أو : دال -، ظهنه إذا كان عاده الحديث دد أ،رجا أو أحدهما لرواته 

 " .صحي  اإلساام ظحسب: دال -وإذا كان بعض رواته لم ي رجا له . عل  شرا أحدهما

ظااي بااا  التوبااة لمااا أورم حااديث أبااي عثمااان عاان أبااي  ويضاا  ذلااك دولااه: "ودااال اباان حفاار أيضااا  
هاذا حاديث صاحي  ، : ، داال "ال تاازع الرحماة إال مان شا ي: "مرظوعاا   -ريي اهلل عااه  -هريرة 

وأبو عثمان هذا ليع هو الاهدي ، ولو كان هاو الاهادي لحكمات بالحاديث علا  شارا الشاي ين 
." 

حد رواة الحديث ظة يحكم به علا  شارطهما ، ظدل هذا عل  أنه إذا لم ي رج الب اري ومسلم أل
 .وهو عين ما امع  ابن مدي  العيد وغيره 

درر الحاكم تصاحيحها علا  " المستدر "ولكن ابن حفر وجد أيضا  أن هاا  أحاميث متعدمة ظي 
وظي رواتها من لم ي رج لاه الشاي ان أو أحادهما ، ظلام يساعه إال أن . شرا الشي ين أو أحدهما 

وإن كاان الحااكم يه اب عان هاذا ظاي : "ل  السهو والاسيان من الحاكم   حيث دال يحمب ذلك ع
بعض األحيان ، ظيصح  عل  شرطهما بعض مالم ي رجا لبعض رواته ، ظيحمب ذلاك علا  الساهو 

 " .والاسيان ، ويتوجه به حيائذ عليه االعتراض

إن ممااا ي يااد أن : "ثاام إن اباان حفاار اسااتدل علاا  ذلااك باادليب دااوي جاادا  حيااث دااال ظيمااا معااااه 
هاذا حاديث صاحي  علا  : أنااا نفاده أحياناا  ي اول  -الحاكم أرام ن ع الرواة ولايع مان يمااثلهم 
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علاا  شاارا الشااي ين   ألن شاارا : شاارا الب اااري ولاام ي رجاااه ظلااو أرام المثليااة المفا يااة ل ااال 
اإلسااام  الب اري أدوى من شرا مسلم ، وشرا مسلم ما،ب ظيه ، ولكاه لم وجد ظي بعاض رجاال

ماان أ،اارج لااه الب اااري ولاام ي اارج لااه مساالم صااححه علاا  شاارا الب اااري   ألنااه ياارى أن الحاااكم 
 " .ماصب عل  ن ع الرواة 

  

( 111/ 1)تذكرة الح اظ للحاظ، الذهبي ,(71/711)سير أعةم الابةل : مراجع ال  رة
معلمي اليماني ال:،التاكيب للشيخ( 317-7/371)،الاكت عل  ابن الصةح للحاظ، ابن حفر 

مااه  , (711-761)تدوين الساة للشيخ محمد مطر الزهراني   , (7/411)رحمه اهلل 
 (.176-716)المحدثين الحميد   

  

  

 :عااية أهب العلم بالمستدر 

 :كما أن أهب العلم دد اعتاوا بهذا الكتا  تل يص ا واستدراك ا وتع يب ا  ومن ه الل

 .وهو مطبوع ظي مراسة جامعية, "تل يق المستدر  " الحاظ، الذهبي، له كتا   -أ 

الاكات اللطااا ظاي بياان األحامياث الضتاعاا الم رجاة ظاي " الحاظ، ابن الملِ ن، له كتا   -  
 .ذكره سزگين ظي تاريخ التراث العربي" مستدر  الحاظ، الايسابوري 

مطبوعااة " سااتدر  المساات رج علاا  الم" الحاااظ، العرادااي لااه أمااالي علاا  المسااتدر  سااماه  -جااا 
 ها 7471بمكتبة الساة بال اهرة، ساة 

 .إتحاا المهرة : كتابه الع،يم    يماه الحاظ، ابن حفر العس ةني أطراظه ظي -م

ااب  الاذكر، ذُكار ظاي ذياب تاذكرة " تل يق المستدر  " سب  ابن العفمي له حواش عل   -ها  السَّ
 .374: الح اظ  

 . مائة حديث: المويوعات ي ار : ا  منجزل: ماه, وجمع الحاظ، الذهبي -و 
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عبااااد الااارحمن باااان أباااي بكاااار : لفااااةل الااادين" توياااي  الماااادر  ظاااي تصااااحي  المساااتدر  "  -  
 . ظن الحديث: ظي( ظهرست م ل اته : ) ذكره ظي , السيوطي

 بهية الحا م ظي ظهرسة مستدر  الحاكم:وللعةمة األلباني  -ح 

 ". رجال الحاكم ظي المستدر  : " وللشيخ م بب بن هامي الوامعي كتا  -ا

 .مار الحرمين ظي مفلدين: صدر عن

  

 :طبعات الكتا 

 ".المستدر  عل  الصحيحين : " طبع الكتا  باسم

 .ها 7334صدر عن مفلع مائرة المعارا الا،امية، بحيدر آبام الدكن بالهاد ساة  -

 د صورها عادم مان مور الاشار وهي طبعة عارية عن التح ي ، وبها الكثير من الس  ، ومع ذلك ظ
 .ظي البةم اإلسةمية كاظة عل  حالها

 .أال أنه يمكن تدار  بعضها من إتحاا المهرة للحاظ، ابن حفر العس ةني

ثم دام مصط   عبد ال امر عطا بترديم كتبها وأحاميثها، وُأعيد ص ها، وصدرت عن مار الكتب  -
مة الصف إل  أ،طال الاس ة ال ديماة عادم ا غيار ها، ودد أياظت إعا7477العلمية ببيروت، ساة 

 .دليب من التصحي ات واأل،طال والس   ظي األسانيد والمتون

 .محموم الميرة بتح ي  الكتا  عل  نسخ ،طية ماذ ساوات: وي وم الدكتور -

 .وجزاه ،يرا    رحم اهلل اإلمام أبا عبداهلل الحاكم الايسابوري
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