الحمد هلل.
اشتغل صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتلقي السنة من مصدرها ،ونقلوها لمن بعدهم
ون ،ويسمع ِمنُُْْْ ،ويسنمع ِممن س ِ
ً
نم َع ِمنُْْ ُْْ»( ،)1وقاال
امتثال لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ت َْس َم ُع َ َ ُ ْ َ ُ
ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ

أيضا كما يف حادي وفاد عباد قاي
ً

يف آخاه« ::احفظنو  ،وأخبنووا من وراءكنْ»( ،)2وباو اإلماا

البخاري عليه بقوله( :با تحهيض النبي صلى اهلل عليه وسالم وفاد عباد القاي

علاى أن يحفظاوا

اإليمان والعلم ،ويخربوا من وراءهم).
وهكذا نشه التابعون السنة لمان بعادهم حتاى وصالت إليناا عارب سلسالة مان الاهوا والحفا اظ
المتقنين ،وقد صنف المحدثون يف ذلك المصنفات الكثيه  ،وانبثق منها من العلو والفنون الدقيقة
ما ل تجد :عند أمة من األمم ،فاإلسناد من خصائص هذ :األمة المحمدية.
وبعااد أن اسااتقهت الساانة يف بطااون الكت ا تااداولها العلماااء بالتاادري
وفهما.
وقهاء  ،استنبا ًطا
ً

روايااة ودرايااة ،حف ًظااا

ونظها لمكانتها يف هذا الادين ،وأهناا الاوحي الاذي ل ينطاق عان الهاو ،،كاان لمجاهد روايتهاا
ً

وحفظهاا فضاال وأي فضاال؟! إذ بشا ه النبااي صاالى اهلل علياه وساالم ماان حفظهاا بالنضااار والحسا ن
نضو اهلل اموأ سمع مْا مقالة فحفظها ،فأ َّداها كما سمعهاُ ،فو َّب حامل فقه ال فقه له،
والبهاء ،فقالَّ « :

ورب حامل فقه إلى م هو أفقه مْه»(.)3

ويف قوله صلى اهلل عليه وسلم« :رب حامل فقه ال فقه له» دليل على أن مجاهد الحفا فضايلة،
وأن فاعله محمود ومثا وإن لم يفهم أو يفقه ما يحف .
ويفهام مان الحادي كااذلك :أن مان أفناى عماه :يف حفا السانة وتحفيظهاا روايا ًة ل درايااة ل
يوصف بالذ ؛ إذ النضار المذكور يف الحدي ل تختص بسن معين ،بل تشمل الكباار والصاغار،
النساء والهجال ،وهبذا يتبين لنا خطأ من ينكه على المشتغل بالحف دون الدراية ،مع إقهار الجميع
بأهمية الدراية.
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( )1روا :أحمد ( ،)2945وأبو داود ( ،) 3659من حدي ابن عباس ،وصححه ابن حبان ( ،)62وقال الحاكم (/1
" :)95صحيح على شهط الشيخين ،لي له علة" ،ولم يتعقبه الذهبي.
( )2روا :البخاري (.)87
( )3روا :أحمد ( ،)21590والرتمذي ( ،)2847وأبو داود ( ،)3660وابن ماجه ( ،)230وصححه ابن حبان (،67
 ) 68والحاكم وغيههما ،وانظه :شهف أصحا الحدي للخطي ( ،)18وموافقة الخبه الخبه لبن حجه (/1
.)364

ورب حامل فقه إلى م هو أفقه مْه» فياه أن الطالا الاذي يحفا العلام والسانة باين
وقولهَّ « :
ياادي معلمااه قااد يوفقااه اهلل ويشااتغل بااالفهم والدرايااة ويفااو معلمااه ،ويسااتفيد ماان حفظااه للساانة
واستيعابه لها يف الستدلل والستنباط ،كما هو الحاال يف حفا القاهآن الكاهيم ،وذلاك فضال اهلل
يؤتيه من يشاء.
عْاية علماء الحديث بحفظ السْة:
قا فهسان هذا المضمار بالتسابق يف الحف  ،حتاى باه لقا (الحااف ) الاذي ل ينصاهف إل
للمحدث ،قال الخطي البغدادي( :الوصف باالحف علاى اإلطاق ينصاهف إلاى أهال الحادي
خاصة ،وهو سمة لهم ل تتعاداهم ،ول يوصاف باه أحاد ساواهم؛ ألن الاهاوي يقاول :حادثنا فاقن
مستعمق عندهم ،يوصاف باه علمااء أهال النقال ونقااد.:
ً
الحاف  ،فيحسن منه إطق ذلك؛ إذ كان
ول يقول القارئ :لقنني فقن الحاف  ،ول يقول الفقيه :درسني فقن الحاف  ،ول يقاول النحاوي:
علمني فقن الحاف  .فهي أعلى صفات المحدثين ،وأسمى درجات الناقلين"(.)1
وذكه ابن الجو ي يف كتابه (الح على حف العلم وذكاه كباار الحفااظ) واإلماا الاذهبي يف
كتابيه (سيه أعق النبقء) و(تذكه الحفاظ) عد ًدا من الحفاظ ،مبينين شيئًا مان أحاوالهم يف طلا
العلم وسعة حفظهم ومكابدهتم يف سبيل تحصيله.
وقد كان الحفاظ األوائل يحفظون اآللف من األحادي واآلثار ،بل وبطهقها المتعادد التاي
قد تصل بمجموعها إلى مئات اآللف ،وسيههم يف ذلك معلومة مشهور .
المتقدمون كانوا يحفظون السْة مسْدة:
وأما حفظهم لألسانيد فذاك منبع من معهفتهم بأهميتها ،وقد اشتههت عبار ابن المباارك يف
هذا المقا  ،حي يقول" :اإلسناد من الدين ،ولول اإلسناد لقال من شاء ما شاء"(.)2
موضحا سب اهتما أهل السنة باإلسناد( :وعلم اإلسناد والهواياة مماا خاص
وقال ابن تيمية
ً
اهلل به أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وجعله سل ًما إلى الدراية ،فأهل الكتا ل إسناد لهم يأثهون

به المنقولت ،وهكذا المبتدعون من هذ :األمة أهل الضقلت ،وإنما اإلسناد لامن أعظم اهلل عليه
والسنة؛ يفهقون به بين الصحيح والسقيم ،والمعوج والقويم ،وغيههم من أهال
المنة أهل اإلسق
ُّ
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( )1الجامع ألخق الهاوي وآدا السامع (.)172 /2
( )2صحيح مسلم "المقدمة" (.)15 /1

الباد والكفاار إنمااا عنادهم منقاولت يأثهوهنااا بغياه إسااناد ،وعليهاا مان دياانهم العتمااد ،وهاام ل
يعهفون فيها الحق من الباطل)(.)1
بعض المتقدمي يحفظون الضعيف خشية اختالطه بالصحيح:
بلغ الشأن ببعض المحدثين األوائل إلى عد الكتفااء بحفا الصاحيح فحسا  ،بال جمعاوا
معه األحادي الضعيفة؛ لتكون مكشوف ًة ومتميز ً ل يختلط بالصحيح عناد الهواياة ،فهاذا إساحا
بن راهويه يقول :أحف أربعة آلف حدي مزور  ،فقيل له :ما معنى حف المازور ؟! قاال :إذا ماه
بي منها حدي يف األحادي الصحيحة فليته منها فل ًيا( .)2وقال اإلما البخااري رحماه اهلل( :أحفا
مائة ألف حدي صحيح ،وأحف مائتي ألف حدي غيه صحيح)(.)3
واألمثلة على ذلك كثيه  ،والمقصود أن الحف سمة تميز هبا ا المحادثون ،وحفظهام لام يكان
مقتصها على الصحيح ،بل شمل الضعيف ،وربما وصل إلى الضعف من المحفوظ! وماع هاذا لام
ً
ينكه عليهم هذا الفعل بحجة أنه معيق عن الدراية والفهم!

فالكق هنا عان األئماة الحفااظ ومان يحاذو حاذوهم ل عان العااجز الضاعيف ،ولكال مقاا
مقال.
الحفظ خيو معي على الفهْ:
كم من مسألة تهد ونصوص الوحي تلوح بحكمها ،إل أن ضعف الحف والاذاكه تحاول باين
رؤيتها واكتشافها ،ومما ميز علماءنا األوائل الحف المقهون بالتدبه؛ فهذا ابن عباس من المكثهين
يف رواية الحدي نجد أنه استعمل ها ذا الحفا وأحسان اساتغقله يف فهام كتاا اهلل تعاالى ،فكاان
الحف من األسبا النافعة التي هيأها اهلل له يف استجابة دعاء النباي صالى اهلل علياه وسالم لاه حاين
كان غق ًما« :اللهْ عل ْمه الحُمة» ،ويف رواية« :عل ْمه الُتاب»(.)4
وقد عقد ابن القيم مقارنة بين أبي ههياه وابان عبااس يف الحفا والفهام وأيهماا فاا اآلخاه،
فقال( :علم ابن عباس كالبحه ،وفقهه واستنباطه وفهمه يف القهآن بالموضاع الاذي فاا باه النااس،
وقد سمع كما سمعوا ،وحف القهآن كما حفظوا ،ولكن أرضه كانت من أطيا األراضاي وأقبلهاا
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( )1مجمو الفتاو.)9 /1( ،
( )2ينظه :تاريخ بغداد (.)352 /6
( )3انظه :طبقات الحنابلة ( ،)275 /1وتاريخ بغداد ( ،)25 /2وتاريخ دمشق (.)64 /52
( )4روا :البخاري (.)3765

للزر  ،فبذر فيهاا النصاوص ،فأنبتات مان كال وج كاهيم ،ذلاك فضال اهلل يؤتيا ه مان يشااء واهلل ذو
الفضل العظيم ،وأين تقع فتاو ،ابن عباس وتفسيه :واساتنباطه مان فتااو ،أباي ههياه وتفسايه:؟!
وأبو ههيه أحف منه ،بال هاو حااف األماة علاى اإلطاق ؛ ياؤدي الحادي كماا سامعه ،ويدرساه
بالليل درساا؛ فكانات همتاه مصاهوفة إلاى الحفا  ،وبلاغ ماا حفظاه كماا سامعه ،وهماة ابان عبااس
مصهوفة إلى التفقه والستنباط وتفجيه النصوص وشق األهنار منها واستخهاج كنو ها)(.)1
علماا أن أباا ههياه
وهذا النص يبين لناا بوضاوح أهمياة الفهام واإلدراك للعلاو والمحفاوظً ،

معدود من الفقهاء؛ كما أشار إلى ذلك ابن حز ( )2والذهبي( )3وغيههما ،إل أن موطن الشااهد الاذي
نحن بصدد :هو أن ابن عباس رضي اهلل عنهما يعد من المكثهين يف الهواية ،وأن هذا الحفا أعاناه
على الستنباط والتدبه بتوفيق اهلل تعالى.
قال الخليل بن أحمد الفهاهيدي مبينًاا أهمياة الحفا للفهام( :ماا سامعت شاي ًئا إل كتبتاه ،ول
كتبته إل حفظته ،ول حفظته إل نفعني)(.)4
ومنفصاق عان الفها م ،بال كانات
ً
منفصاما
واإلما البخاري -وهاو قاماة يف الحفا  -لام يكان
ً

تهاجمه ألبوا الصحيح من أد الرتاجم وأنفسها؛ مما يدل على علو كعبه يف الفهم والدراية.

ومن تأمل يف حال الناس مع التكال علاى الكتا والفهام وإهماال الحفا وجاد أن ذلاك قاد
يصدر ممن ل خرب له يف العلم ،أو من العاجز عن الحف  ،فيكونه باعثه الحسد والعياذ باهلل.
قااال الماااوردي( :وربمااا اسااتثقل المااتعلم الاادرس والحفا  ،واتكاال بعااد فهاام المعاااي علااى
الهجو إلى الكت والمطالعة فيها عند الحاجة ،فق يكون إل كمن أطلق ما صاد :ثقة بالقدر عليه
خجق والتفهيط إل ند ًما ،وهذ :حال قد يادعو إليهاا أحاد ثقثاة
ً
بعد المتنا منه ،فق تعقبه الثقة إل

أشياء :إما الضجه من معاناا الحفا ومهاعاتاه ،وطاول األمال يف التاوفه علياه عناد نشااطه ،وفسااد
الهأي يف عزيمته .ولي

يعلم أن الضاجور خائا  ،وأن الطويال األمال مغاهور ،وأن الفاساد الاهأي

مصا  ،والعه تقول يف أمثالها :حهف يف قلبك خيه من ألف يف كتبك ،وقالوا :ل خياه يف علام ل
يعبه معك الوادي ،ول يعمه بك النادي)(.)5
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( )1الوابل الصي (ص.)139-138 :
( )2اإلحكا يف أصول األحكا (.)92 /5
( )3تذكه الحفاظ (.)33-32 /1
( )4ينظه :جامع بيان العلم وفضله (.)335 /1
( )5أد الدنيا والدين (ص.)58-57 :

الحفظ م مْازل العلْ:
مكانة الحف يف علو الشهيعة ليست كمكانتها يف العلو التجهيبية ،وقد تحادث العلمااء عان
منا ل العلم ،مع اختقف يسيه يف الرتتي .
قال محمد بن النضه الحارثي( :أول العلم الستما ثم الحف )( .)1ويف رواية عنه( :اإلنصاات
له ،ثم الستما له ،ثم حفظه ،ثم العمل به ،ثم ب ُّثه)(.)2
وقال أبو عماهو بان العاقء( :أول العلام :الصامت والثااي :حسان الساتما والثالا  :حسان
السؤال والهابع :حسن الحف والخام  :نشه :عند أهله)(.)3
وقال سفيان( :أول العلم الستما  ،ثم اإلنصات ،ثم الحف  ،ثم العمل ،ثم النشه)(.)4
وقااال فضاايل باان عيااا
النشه)(.)5

( :أول العلاام اإلنصااات ،ثاام السااتما  ،ثاام الحفا  ،ثاام العماال ،ثاام

وقال عبد اهلل بن المبارك( :أول العلم النية ،ثم الستما  ،ثم الفهم ،ثم الحف  ،ثم العمل ،ثام
النشه)(.)6
م ن هْننا نسننتعيع القننول :إن نصااوص المحاادثين المتقاادمين تاارب لنااا مكانااة الحف ا يف علاام
الحدي الشهيف ،وبعض هؤلء من روا الصاحيحين ،فكاانوا بعاد تلقايهم الحادي واساتماعهم
وإنصاهتم لما يهوياه الشايو يساتعينون بااهلل يف حفظاه ،ول نشاك أهنام ل يقصادون حفا المتاون
المختصه المتأخه مع أهميتها؛ ألهنم كانوا يف عصه الهواية.
أهمية الحفظ يف الصغو:
النسيان من غوائل العلم وآفاته ،قال الحسن البصهي( :لول النسيان كان العلم كثيها)( ،)7وقال
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( )1انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)232 /1
( )2انظه :العلل ،رواية عبد اهلل (.)1150 ،209
( )3انظه :الفقيه والمتفقه (.)199 /2
( )4انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)233 /1
( )5انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)232 /1
( )6انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)232 /1
( )7انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)448 /1

الزههي( :إنما يذه العلم النسيان وتهك المذاكه )(.)1
وآفة النسيان لها أسباهبا ،وهي متنوعاة ،إل أن مماا يعاين علاى تثبيات العلام حفظاه يف الصاغه،
ففي الصبا صفاء القل وقلة الهم وقو الذاكه  ،ول ينبغي أن تفاوت علاى الطفال ،فالحافظاة لاد،
الطفل الصغيه أقو ،من الفهم؛ لذا كاان اعتنااء المسالمين باالحف يف الصاغه محاط اهتماا اآلبااء
واألمهااات ،وماان المااأثور المشااهور يف ذلااك قااول الحساان البصااهي" :طلا الحاادي يف الصااغه
كالنقش يف الحجه"( ،)2وقال علقمة" :ما حفظت وأنا شا كأي أنظاه إلياه يف قهطااس أو ورقاة"()3؛
لذا كان بعضهم يه ،إكها :الصغيه على ذلك؛ ألنه ل يعلم فائد الحف حتى يكرب ،قال عبد اهلل بان
داود الخهيبي (ت213ها)" :ينبغي للهجل أن يكه :ولد :على سما الحدي "( ،)4وروي مثلاه عان
سفيان الثوري()5؛ وذلك أن العلم يف الكرب سهيع التفلت ل يكاد يثبت ،حتى قال بعضاهم ماا مفااد::
"العلم يف الكرب كالنقش يف النهه ،أو كالنقش يف البحه"(.)6
ومن لطيف ما ورد يف تهجمة شيخ الشا إسماعيل بن عياش الحمصي أنه "كاان مان الحفااظ
المتقنين يف حداثته ،فلما كرب تغيه حفظه ،فما حف يف صبا :وحداثته أتى به علاى جهتاه ،وماا حفا
على الكرب من حدي الغهباء خلط فيه وأدخل اإلسناد يف اإلسناد وألز المتن بالمتن"(.)7
وهذا يؤكد ما ذكهنا مان أهمياة الحفا يف الصاغه وماد ،رساوخه ،وهاذا ل يعناي عاد ثباوت
الحف ورسوخه مطل ًقا لد ،الكبار ،فالصاحابة رضاوان اهلل علايهم نقلاوا لناا هاذا الادين -الكتاا
والسنة -وهم كبار ،إل أن حديثنا عن طبيعة الحف عامة لد ،النااس والخلقاة الجبلياة أن الصاغيه
مفطور على ذلك ،كما أن هذا لي تزكية عامة لكل الصغار ،فقد يوجد منهم من ل يحسن الحف ؛
كما أن من الصغار من يه الفهم ويستشار يف األمور الكبار ،وكان عمه رضي اهلل عناه إذا نازل باه
األمه المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حد عقولهم(.)8
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( )1انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)443 /1
( )2انظه :جامع بيان العلم وفضله (.)357 /1
( )3انظه :الجامع ألخق الهاوي وآدا السامع (.)311 /1
( )4انظه :شهف أصحا الحدي للخطي (ص.)66 :
( )5انظه :شهف أصحا الحدي للخطي (ص.)127 :
( )6انظه :جامع بيان العلم وفضله ( ،)355 /1والبيهقي يف المدخل (ص.)375 :
( )7انظه :المجهوحين ،لبن حبان (.)132 /1
( )8انظه :جامع بيان العلم وفضله ( ،)172 /1المدخل للبيهقي (ص.)373-372 :

صور م عْاية العلماء بحفظ الصحيحي أو أحدهما:
أوالَ :م ْ حفظ الصحيحي أو أحدهما:
 -1عبد اهلل ب عيسى السوقسعي ،أبو محمد الشيباين (530هن):
كان يحف صحيح البخاري وسنن أبي داود عن ظهاه قلا  ،ولاه علاى صاحيح مسالم تاأليف
حسن لم يكمله ،وله اتسا با يف اللغة(.)1
 -2أحمد ب محمد ب أحمد ب الحس  ،أبو سعد البغدادي ثْ األصبهاين (540هن):
قال ابن السمعاي( :سمعت معمه بن عباد الواحاد يقاول :أباو ساعد البغادادي يحفا صاحيح
مسلم ،وكان يتكلم على األحادي بكق مليح)(.)2
كبيها ،تا المعهفة ،يحف جميع صحيح مسالم ،وكاان يملاي مان
ويف "التحبيه"( :كان حاف ًظا ً
حفظه)(.)3
 -3عبد الوحيْ ب محمد ب أحمد ب حمدان ،أبو الخيو األصبهاين ( 568هن):
قال ابن النجار( :كان من حفاظ الحدي  ،سمعت جماعة من أصبهان يقولون :إنه كان يحف
الصحيحين ،وكانوا يفضلونه على الحاف أبي موسى بالحف  .وقال اإلما عبد اهلل الجباائي :كاان
أبو الخيه يحف البخاري ،ويقول :من أراد أن يقهأ اإلسناد حتى أقهأ المتن ومن أراد أن يقهأ الماتن
حتى أقهأ أنا اإلسناد)(.)4
 -4اب عبد المؤم  :يوسف اب السلعان عبد المؤم ب علي ،صاحب المغوب (580هن):
قااال عبااد الواحااد باان علااي التميمااي( :صااح عناادي أنااه كااان يحفا أحااد الصااحيحين ،أظنااه
البخاري)(.)5
القواء (590هن):
 -5القاسْ ب فيو ب خلف الوعيْي أبو محمد الشاطبي إمام َّ
ضهيها ،ولد بشاطبة (يف األندل ) ،وتوفي بمصه ،وهو صاح "حه األماي".
كان
ً
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( )1انظه :الوايف بالوفيات (.)214 /17
( )2انظه :تاريخ اإلسق (.)724 /11
( )3انظه :سيه أعق النبقء (.)121 /20
( )4انظه :تذكه الحفاظ (.)79-78 /4
( )5انظه :سيه أعق النبقء (.)99 /21

البخاري ومسلم والموطأ يصحح النُّسخ من حفظه)(.)1
قال الصفدي( :كان إذا قهئ عليه
ُّ
 -6محمد ب إبواهيْ ب خلف األندلسي المالقي (590هن):
صدرا يف الحفاظ مقد ًما معهو ًفا ،يسهد المتون واألسانيد ،مع معهفة بالهجاال
قال األبار( :كان
ً

وحف للغهي  ،سمع منه جلة ،وحدث عنه أئمة ،سمعت أبا سليمان بان حاوط اهلل يقاول عان ابان
الفخار :إنه حف يف شبيبته سنن أبي داود ،فأما يف مد لقائي إيا :فكاان ياذكه صاحيح مسالم ،وكاان
موصو ًفا بالور والفضل ،مسل ًما له يف جقلة القدر ومتانة العدالاة ،اساتدعي إلاى حضاه السالطان
بمهاكش ليسمع عليه هبا ،فتويف هناك يف شعبان سنة تسعين وخمسمائة)(.)2

 -7اب زهو :أبو بُو محمد ب عبد الملك ب زهو اإليادي اإلشبيلي ( 595هن):
قال األبار( :كان أباو بكاه بان الجاد يزكياه ،ويحكاي عناه أناه يحفا "صاحيح البخااري" متنًاا
وإسنا ًدا)(.)3
الجماعيلي أبو محمد المقدسي (600هن):
 -8عبد الغْي ب عبد الواحد
َّ
قال الحاف عبد الغني( :كنات عناد الحااف أباي موساى ،فجاه ،بيناي وباين رجال منا عاة يف
حدي  ،فقال :هو يف صحيح البخاري ،فقلت :لي

هو فيه ،فكتبه يف رقعة ورفعها إلاى أباي موساى

يسأله ،فناولني أبو موسى الهقعة ،وقال :ما تقول؟ فقلات :ماا هاو يف البخااري ،فخجال الهجال)(.)4
وهذا فيه دليل واضح على استحضار :لما يف صحيح البخاري.
وقال الضياء( :سمعت إسماعيل بن ظفه يقول :جاء رجل إلى الحاف عبد الغني فقال :رجال
حلف بالطق  :إنك تحف مائة ألف حدي ؛ فقال :لو قال أكثه لصد )(.)5
قال الضياء( :رأيت يف النو بمهو كاأن البخااري باين يادي الحااف عباد الغناي يقاهأ علياه مان
جزء ،وكان الحاف يهد عليه ،أو ما هذا معنا.)6():
 -9اليونيْي :تقي الدي أبو عبد اهلل محمد ب أبي الحسي أحمد البعلبُي الحْبلي (658هن):
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( )1نكت الهميان يف نكت العميان (ص.)228 :
( )2ينظه :تذكه الحفاظ (.)100 /4
( )3ينظه :سيه أعق النبقء ( ،)99 /21التكملة (.)556-555 /2
( )4ينظه :سيه أعق النبقء (.)448 /21
( )5ينظه :تذكه الحفاظ (.)111 /4
( )6ينظه :سيه أعق النبقء (.)448 /21

قال الحاف عمه بن الحاجا ( :مان جملاة محفوظاه "الجماع باين الصاحيحين" للحميادي،
وحدثني أنه حف "صحيح مسلم" جميعه وكهر عليه يف أربعة أشهه ،وكان يكهر علي أكثه "مساند
أحمد" من حفظه ،وأنه كان يحف يف الجلسة الواحد ما يزيد على سبعين حدي ًثا ،وقال ولد :قط
الدين :حفا "الجماع باين الصاحيحين" وحفا "صاحيح مسالم" يف أربعاة أشاهه ،وحفا ساور
األنعا يف يو واحد ،وحف ثاقث مقاماات مان الحهيهياة يف بعاض ياو  ،وكاان األشاهف يحرتماه
ويعظمه ،وكذلك أخو :الصالح ،وقد يف أواخه عمه :دمشاق ،فخاهج الملاك الناصاه يوساف إلاى
يارته بزاوية الفهنثي وتأد معه)(.)1
ُ -10م َح َّمد ب َأ ْحمد ب بدادة المالقي (704هن):
قال ابان الخطيا ( :كاان يحفا "صاحيح مسالم" عان ظهاه قلا  ،ويلقاي غالباه ساندً ا ومتنًا ا
بالجامع ،مع عذوبة لف وطي نغمة ،ويضيف إلى ذلك من كق ابن الجو ي أشياء)(.)2
وسى ب يلُحت المعمودي (حدود 730هن):
ُ -11م َ
كان من أعاجي الزمان في الحف يستظهه (صحيح البخاري) حف ًظا حتاى لقا

(البخااري)

وعهف به ،وكان يعهف الفهو المذهبية ،وكان يقصد لإلفتاء بالهخص ،فامتحن بسب ذلك مه ًارا،

وكان يعقد مجال

الفقه في كل بلد دخله(.)3

 -12حس ب محمد ب مزلق بدر الدي اب المزلق الشافعي (965هن):
كان يختم يف رمضان كل سنة صحيح البخاري تحت قبة النسه حف ًظا(.)4
 -13محمد بدر الدي الحسْي محدث الشام يف عصو (1354هن):
حف الصحيحين غيبًا بأسانيدهما ،ونحو  20ألف بيت من متون العلو المختلفة(.)5
ثانياَ :م ْ حفظ الجمع بي الصحيحي ومختصواته:
 -1أحمد ب الشهاب محمد ب خلف ب راجح أبو العباس المقدسي ( 638هن):
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( )1ينظه :تذكه الحفاظ (.)155 /4
( )2ينظه :الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة (.)38 /5
( )3ينظه :الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة (.)148 /6
( )4ينظه :الكواك السائه (.)137 /2
( )5ينظه :األعق للزركلي (.)158 /7

كان يحف (الجمع بين الصحيحين) للحميدي ،قاله الحاف الضاياء والمناذري ،وكاان يقاو
كثياها
لايق
الليل ويداو على صق الضحى صق حسنة ،وكاان ل يارتك الشاتغال ً
وهناارا ويطاالع ً
ً

معظما لفضله ودينه ،عديم النظيه يف فناه ،باالغ يف
ويشتغل ،قال العز بن الحاج ( :كان إما ًما ورعًا
ً
طل العلم ،وكان وافه الح من الخقف ،وكان سليم الباطن ذا سمت ووقار وتعبد)(.)1

 -2اليونيْي :تقي الدي أبو عبد اهلل محمد ب أبي الحسي أحمد ب عبد اهلل البعلبُي الحْبلي
(658هن):
سبق معنا أنه حف (صحيح مسلم) ،وقد ذكه الحاف عمه بان الحاجا مان جملاة محفوظاه
(الجمع بين الصحيحين) للحميدي(.)2
 -3محمد ب عبد الوحيْ ب عبد الوحم اب مسلمة القيسي اب العيب (701هن):
استظهه يف صغه :أوان طلبه جملة وافه من دواوين العلم ،فمماا أكملاه حف ًظاا" :تيسايه" أباي
عمهو ،ورواية ورش لاه ،و"كاايف" ابان شاهيح ،و"المفاهدات" لاه وألبياه شاهيح ،و"غنياة مان مهاه
وبغية من ظفه" ألبي الحسن محمد بن عبد الهحمن ابن عظيمة ،و"شها " القضااعي ،و"سايه "
اباان إسااحا هتااذي اباان هشااا  ،و"رسااالة اباان أبااي يااد" ،و"مختصااه الطليطلااي" ،و"جماال"
الزجاجي ،و"الفصيح" ،و"مثل قطه " ،و"منظوماة" ألباي محماد عباد الوهاا  ،وشاعه اماهئ
القي

والنابغة ،وحفا أكثاه "التقصاي" ،و"ملخاص القابساي" ،و"تلقاين المبتادي" ،وكثياها مان

"تفهيع" ابن الجق  ،و"الجمع بين الصحيحين" لبن رقون ،ومن مجاال

الاوع  ،ومان شاعه

الطي ا جااد أبيااه ،وماان "ساايبويه" إلااى أبااوا النااداء ،وذلااك نحااو ثلثااه ،وجملااة ماان "الموط ا "،
و"صاااحيح البخااااري" ،و"مسااالم" ،و"جاااامع الرتماااذي" ،و"سااانن أباااي داود" ،و"النساااوي"،
و"الدارقطني" ،و"إصقح المنطق" ،وطائفة من "أد الكتاا " ،وبعاض "الجاامع يف القاهاءات"
ويسيها من "مختصه ابن أبي
ألبي القاسم عبد الهحمن الطهسوسي ،وبعض "األحكا الصغه،"،
ً
يد" ،ومن "مقامات الحهيهي" ،إلى غيه ذلك(.)3

 -4شيخ اإلسالم أحمد ب عبد الحليْ اب تيمية (728هن):
قال البزار( :أول كتا حفظه يف الحدي "الجمع باين الصاحيحين" لإلماا الحميادي .وقال
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( )1ينظه :طبقات الشافعيين ( ،)219 /2تاريخ اإلسق (.)263 /14
( )2ينظه :تذكه الحفاظ (.)155 /4
( )3ينظه :الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (.)406-404 /4

كتا من فنون العلم إل وقف عليه ،وكان اهلل قد خصه بساهعة الحفا  ،وإبطااء النسايان ،لام يكان
يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبًا إل ويبقى على خاطه:؛ إما بلفظه أو معنا .:وكاان العلام كأناه
قد اختلط بلحمه ودمه وسائه.)1():
الصيْ َوفِي :عالء الدي علي ب عثمان ب عمو ب صالح الدمشقي (844هن):
 -5اب
َّ
تميز على أقهانه ومهه يف الفنون ،وحف (الجمع بين الصاحيحين) قبال الفتناة ،وعهضاه علاى
مشايخ العصه .وصار يف الحف واحد عصه ،:ووع الناس سنين متطاولاة مان الفتناة وهلام جاها،
وانتفع عليه الخاص والعا (.)2
َ -6علي ب أبي بُو ب َعلي َّ
الشافِ ِعي (859هن):
نشاااأ بالقااااهه فحفاا القاااهآن ،والعماااد  ،ومختصاااه الجماااع باااين الصاااحيحين للدشااانائي،
والشاطبيتين ،والمنهاج الفهعي ،وألفية النحو(.)3
 -7محمد ب محمد ب أبي الحس أبو عبد اهلل الجعبوي الخليلي (كان ح ًّيا سْة 889هن):
حف القهآن ،وبعض المنهاج ،وألفية النحو ،ومجمع البحهين يف تجهيد أحادي الصحيحين
يف مجلد مهت على الكلمات لجد ،:وقال :إنه عه

األخيه على الشم

الماالكي الهملاي حاين

إقامته عندهم بالخليل(.)4
ثالثاَ :م ْ أدام القواءة والسماع يف الصحيحي أو أحدهما:
التكهار من أسالي حف العلم ،فكم من معلم أو متعلم أتقن الحف واستحضه مساائل الفان
من خقله ،سئل أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اهلل عن دواء للحف  ،فقاال :إدماان
النظه يف الكت (.)5
وبين يدينا صور لمن أدا النظه يف الصحيحين أو أحدهما ،وكهر ذلاك عشاهات الماهات ،بال
أوصلها بعضهم للمئات!
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( )1األعق العلية (ص.)18 :
( )2ينظه :هبجة الناظهين إلى تهاجم المتأخهين من الشافعية البارعين (ص.)236 :
( )3ينظه :الضوء القمع ألهل القهن التاسع (.)204 /5
( )4ينظه :الضوء القمع ألهل القهن التاسع (.)152 /9
( )5ينظه :جامع بيان العلم وفضله (.)204 /2

قواءة البخاري ( )700موة:
من أكثه ما ورد يف كت الرتاجم يف تكهار صحيح اإلما البخااري ماا جااء عان تهجماة اإلماا
غال بن عبد الهحمن بن غال ابن عطياة المحااربي (518ها ا) ،قاال ابان بشاكوال( :كاان حاف ًظاا
ذاكها لمتونه ومعانيه ،قهأت بخط بعض أصحابنا أنه سمعه
للحدي وطهقه وعلله ،عار ًفا بالهجالً ،
فاضاق ،أكثاه النااس
ً
شااعها لغو ًّياا دينًاا
يذكه أنه كهر "صحيح البخاري" سبع مئة مه  ،وكاان أديبًاا
ً
عنه ،وكف بصه :يف آخه عمه.)1():
موة:
قواءة البخاري (َّ )150
يف تهجمة ساليمان بان إباهاهيم بان عماه نفاي

الادين العلاوي اليمناي (825ها ا) أناه ماه علاى

(صحيح البخاري) مئة وخمسين مه ما بين قهاء وسما وإسما ومقابلة(.)2
قواءة البخاري أكثو م ( )100موة:
ويف تهجمااة أبااي بكااه باان محمااد باان عبااد اهلل باان مقباال القاااههي الحنفااي المعااهوف بالتاااجه
(805ها) قال الربهان الحلبي -تلميذ( :-:إنه أخرب :أنه قهأ صحيح البخاري إلى سنة ثمانين -أي:
كثيها)(.)3
وسبع مئة-
مهارا ً
خمسا وتسعين مه  ،وقهأ :بعد ذلك ً
ً
م روى صحيح البخاري ع أكثو م ( )120شيخا قواءة وسماعا:
عبد الهحمن بن محماد األوجااقي ،الشايخ اإلماا العاالم العقماة المحادث المساند الحااف
الحجة الهحلة الناقد ،تقي الدين ابن الشيخ مح الدين األوجااقي المصاهي الشاافعي (910ها ا)،
نفسا ا مااا بااين قااهاء
رو ،صااحيح البخاااري عاان جمااع كثيااه يزيااد عااددهم علااى المائااة وعشااهين ً
وسما (.)4
موة:
إقواء البخاري أكثو م (َّ )60
جاء يف تهجمة أحمد بن أبي طال الحجار المعهوف باابن الشاحنة (30ها ا) -وكاان قاد تفاهد
با(البخاري) وعظم شأنه -قول القاضي تاج الدين( :أما أبو العباس الحجار الذي طار اسامه فماأل
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( )1الصلة ( ،)458 /2وانظه :تذكه الحفاظ (.)45 /4
( )2انظه :إنباء الغمه ( ،)474 /7المجمع المؤس (.)116 /3
( )3ينظه :الضوء القمع (.)79 /11
( )4ينظه :الكواك السائه بأعيان المئة العاشه (.)234 /1

األقطار فهو شيخ اإلسناد ،ومن تناديه الطلبة من كل ناد ...ويقصد :كل مسلم لسما البخااري)(.)1
نحوا من ستين مه  ،وغيه ،:وسمعنا عليه بدار الحدي األشهفية
قال ابن كثيه( :قهئ البخاري عليه ً
يف أيا الشتويات نحوا من خمسمائة جزء باإلجا ات والسما )(.)2
قواءة البخاري أكثو م ( )60موة ،ومسلْ أكثو م ( )20موة:
وجاء يف تهجمة إبهاهيم بن محمد بن خليل الربهان الحلباي (841ها ا) أناه قاهأ البخااري أكثاه
ومسلما نحو العشهين ،سو ،قهاءته لهما يف الطل  ،أو قهاءهتما من غيه :عليه(.)3
من ستين مه ،
ً
إقواء صحيح مسلْ أكثو م ( )60موة:
الحاف عبد الغافه بن محمد بن عبد الغافه الفارساي (448ها ا) كاان مق ًماا إلقاهاء (صاحيح

مسلم) ،فقهئ عليه أكثه من ستين مه ً ،قال حفيد :عبد الغاافه بان إساماعيل :قاهأ علياه الحسان بان
أحمد السمهقندي الحاف (صحيح مسلم) ني ًفا وثقثين ماه  ،وقاهأ :علياه أباو ساعيد البحياهي ني ًفاا
وعشهين مه  .قال الحاف الذهبي( :هذا سو ،ما قهأ :عليه المشاهيه من األئمة)(.)4
م سمع صحيح البخاري على أكثو م ( )70شيخا ،وصحيح مسلْ على ( )10شيوخ:
عبد الهحيم بن عبد الكهيم بن نصه اهلل بن ساعد اهلل جماال الادين القهشاي البكاهي الصاديقي
(828ها) سمع البخاري على نيف وسبعين ً
شيخا من قبل الخمساين إلاى بعاد السابعين ،وصاحيح
مسلم على عشه (.)5
قواءة البخاري أكثو م ( )50موة:
أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد اهلل ،المسند المعمه المحدث ،شها الدين الكلوتايت ،أباو
نحوا من خمسين مه  .ويف الضوء القمع والتنبيه
الفتح الكهماي (835ها) ،قهأ (صحيح البخاري) ً
واإليقاظ :أكثه من ستين مه (.)6
قواءة البخاري أكثو م ( )50موة:
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( )1معجم الشيو للسبكي (.)64 /1
( )2البداية والنهاية (.)328 /18
( )3انظه :الضوء القمع ( ،)141 /1والبدر الطالع (.)28 /1
( )4سيه أعق النبقء ( ،)20 /18تاريخ اإلسق (.)709 /9
( )5ينظه :الضوء القمع (.)181 /4
( )6انظه :الضوء القمع ( ،)378 /1وشذرات الذه ( ،)309 /9والتنبيه واإليقاظ (.)137

قال عبد الحي الكتاي (1382ها)( :وجدت يف ثبات الشاها أحماد بان قاسام الباوي :رأيات
خط الفيهو آبادي يف آخه جزء من صحيح اإلما البخاري قال :إنه قهأ صاحيح البخااري أ ياد مان
خمسين مه )(.)1
قواءة البخاري أكثو م ( )40موة:
يف تهجمة أحمد بن عثمان بن محمد بن الكلوتاايت (835ها ا) ما ن "المجماع المؤسا "( :ثام
حب إليه طل الحدي  ،فابتدأ يف القهاء من سنة تسع وسبعين -وسبع مئة -وهلم جها ما فته ول
ونا ،فلعله قهأ البخاري أكثه من أربعين مه )(.)2
التحديث بصحيح البخاري ( )36موة:
يون بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي الربكاات الهاشامي القصاار (608ها ا) حادث بصاحيح
البخاري  36مه  ،وسمع منه الكثيه بمكة وجد والجعهانة والحديبية والخيف من منى(.)3
إقواء صحيح البخاري ( )36موة:
عناية اهلل الحنفي الكشميهي (1125ها) قهئ عليه صحيح البخاري ستًا وثقثين مه (.)4
قواءة صحيح البخاري أكثو م ( )30موة على أكثو م ( )30شيخا:
فخه الدين أبو عمهو عثماان بان محماد بان عثماان بان أباي بكاه بان محماد بان داود المغهباي
التو ري ثم المصهي المالكي ،نزيل مكة (713ها) ،سمع الكثيه ،وأجا  :خلق يزيدون علاى ألاف
شيخ ،وقهأ الكت الكبار وغيههاا ،وقاهأ "صاحيح البخااري" أكثاه مان ثقثاين ماه علاى أكثاه مان
ثقثين ً
شيخا ،من أصحا البوصيهي ،وقهأ :على الهمداي ب جا ته من أبي الوقت ،وسمع بقهاءته
خلق كثيه(.)5
م سمع البخاري على ( )28شيخا:
محمد بان أحماد بان منياه القاواس الدمشاقي (738ها ا) سامع صاحيح البخااري علاى ثمانياة
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( )1فههس الفهارس (.)1046 /2
( )2المجمع المؤس (.)51 /3
( )3ينظه :الوايف بالوفيات (.)188 /29
( )4ينظه :نزهة الخواطه وهبجة المسامع والنواظه (.)769 /6
( )5انظه :البداية والنهاية ( ،)133 /18وأعيان العصه ( ،)228 /3والوايف بالوفيات ( ،)334 /19ودر الحجال يف
أسماء الهجال (.)209 /3

وعشهين ً
شيخا(.)1
قواءة البخاري على شيخ واحد أكثو م ( )20موة:
جقل الدين أسعد بن محمد بن محمود الشيها ي الحنفي (803ها) كت نسخة من البخاري
يف مجلد ،وأخاه ،يف مجلادين ،وكاان قاد قاهأ صاحيح البخااري علاى الشام

الكهمااي أكثاه مان

عشهين مه (.)2
إقواء صحيح البخاري أكثو م ( )20موة:
إبهاهيم بن محمد بن صديق ويادعى أباا بكاه بان إباهاهيم بان يوساف بههاان الادين الدمشاقي
الشافعي ،ويعهف بابن صديق (806ها) ،قهئ عليه البخاري يف حل أربع ماهار ،وبمكاة أ ياد مان
فضق عن دمشق والمدينة النبوية(.)3
عشهين مه ً ،
م ختْ البخاري أكثو م ( )20موة:
أبو المواه جعفه بان إدريا

الكتااي الحساني (1323ها ا) خاتم الصاحيح بفااس أ ياد مان

عشهين مه (.)4
قواءة البخاري ( )17موة قواءة بحث وتدقيق:
علي بن عبد الواحد بن محماد بان عباد اهلل ابان الساهاج أباو الحسان األنصااري السجلماساي
الجزائهي (1057ها) قهأ الستة على مشايخه دراية ،وقهأ البخاري سبع عشاه ماه بالادرس قاهاء
بح وتدقيق(.)5
م قابل صحيح البخاري وأسمعه ( )11موة يف سْة واحدة:
شيخ العلماء أبو الحسين بن اليونيني البعلبكي الحنبلي ( ):701قابل صحيح البخاري يف سنة
واحد وأسمعه إحد ،عشه مه (.)6
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( )1انظه :ذيل التقييد يف روا السنن واألسانيد (.)38 /1
( )2انظه :إنباء الغمه ( ،)157 /2وشذرات الذه (.)44 /9
( )3انظه :الضوء القمع (.)147 /1
( )4ينظه :فههس الفهارس واألثبات (.)186 /1
( )5ينظه :خقصة األثه يف أعيان القهن الحادي عشه (.)173 /3
( )6انظه :معجم الشيو للذهبي ( ،)42 /2والمعجم المختص بالمحدثين ( ،)169وذيل طبقات الحنابلة (.)330 /4

َم ْ روى صحيح البخاري موات كثيوة:
كهيمة أ الكها بنت أحمد بن محمد بن حاتم المهو ية ،المجاور بحه اهلل (463ها ا) ،وقاد
بكها لم تتزوج أبدً ا(.)1
بلغت المائة عا  .روت صحيح البخاري مهات كثيه  ،وماتت ً
إقواء البخاري موارا:
محماد باان أحماد باان محماد باان المحا الاازين أباو الخيااه الطاربي األصاال المكاي الشااافعي
(815ها) حضه مجال

العلم عناد صاهه :القاضاي أباي فضال الناويهي ول ماه ،وكاان يقاهأ علياه

صحيح البخاري يف غال السنين(.)2
م ختْ الصحيحي موات كثيوة:
محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقو السندي الحنفي (1257ها) كان مد مقامه بالمديناة
مثابها على إقهاء كت السنة ،حتى إنه كان يختم الكت الساتة يف ساتة أشاهه ،بال إن الشايخ
المنور
ً

حسن الحلواي المدي ذكه أنه سمع على الشيخ عابد الكت الستة يف شاهه ،وأخاذها عناه دراياة يف
ستة أشهه(.)3
ختاما :من لم تصل به همته إلاى المعاالي فليلاز ماا وساعه ،ول يبحا عان شاماعة يعلاق هباا
عجاز :وكساله ،فيبحا عان جوانا الانقص المتوهماة لاد ،الحفااظ ،وكاأهنم ارتكباوا حوبًاا ماان
الموبقات ،بينما األمه ل يعدو أن يكونوا مأجورين يف كل األحوال ،فمن باارك اهلل يف فهماه وتقاد

فخياها قاد ،
يف العلم وحصلت له الدراية فبها ونعمت ،ومن قصهت به همتاه ولام يتجااو الهواياة
ً
ول ينبغي أن نصطنع العاداء باين الهواياة والدراياة ،ونفتعال خصاوم ًة باق معناى وخق ًفاا باق ثماه ،
والحقيقة أن تبيين أهمية الدراية ل يحتاج إلى كيل التهامات جزا ًفا ،وافتعال كل تلاك الهجماات،
فمن الذي يقول :الحف مع الفهم دون الحف المجهد؟! هل من قائل بذلك ح ًّقا؟!
إنناا حاين ننصااح بطهيقاة التخاوين والتحقيااه ألي بهناام علماي نتسااب يف إحاداث نفاه ماان
العلااو يف نفااوس الطااق  ،وماان األمااور المذمومااة تنفيااه المتعلما ين ماان بعااض العلااو النافعااة
واألسالي المهضية لد ،بعض العلماء.
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( )1ينظه :سيه أعق النبقء (.)233 /18
( )2انظه :فههس الفهارس (.)1045 /2
( )3ينظه :فههس الفهارس واألثبات (.)722 /2

كما أن على المعلم أن يهاعي مهات الطق  ،فهناك من ذاكهته ضعيفة ل تقو ،علاى الحفا
الكثيه ،فمثل هؤلء يقتصه على حف األربعين وعمد األحكا وبلوغ المها  ،ففيها الخيه الكثيه،
أيضاا ،فهاي
كما أنه ل يمنع من قوي على حف الصحيحين أن يحفا األربعاين والعماد والبلاوغ ً
جامعة لألصول ،وسلم للوصول لمهاقي العلو  ،مع العلم أنه لن يأخذ من وقته إل النزر اليسيه.
ول تقتصه وسيلة استحضار األحادي النبوية بما ذكه ،بل القيا بتدريسها وإداماة النظاه فيهاا
أسبا تعين على الضبط ،والحمد هلل أن جعل أبوا العلم ووسائله متعدد  ،وكل ميسه لماا خلاق
له ،والحمد هلل ر العالمين.
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