بقوله إن الصحيحين فيهما أحاديث ضعيفة.

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد:

قال عدنان إبراهٌم ( :بأن الصحٌحٌن فٌهما أحادٌث ضعٌفة ولٌس كل ما
فً الصحٌحٌن صحٌح ).اهـ

من المعلوم أن أول من صنف فً الصحٌح المجرد هو اإلمام الحافظ محمد
بن إسماعٌل البخاري
وتبعه صاحبه وتلمٌذه مسلم بن الحسٌن النٌسابوري.

قال العالمة شمس الدٌن التبرٌزي فً فن أصول المصطلح ( :)٥٨أول من
صنف فً الصحٌح المجرد العاري عن الحسن والضعٌف  ،هو اإلمام
البخاري ثم اإلمام مسلم.اهـ
وصحٌح البخاري وصحٌح مسلم  ،أصح كتب الحدٌث على االطالق.

قال الحافظ ابن الصالح فً علوم الحدٌث (:)٢٩
وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب هللا العزٌز.اهـ
وقد أجمع أهل العلم على صحة كل ما فً الصحٌحٌن  ،وقد نقل اإلجماع
غٌر واحد من األئمة النقاد.

قال الحافظ الزركشً فً النكت على المقدمة ( :)٥٩وكتاباهما  -أي كتاب
البخاري ومسلم  -أصح الكتب بعد كتاب هللا العزٌز  ،قال النووي :باتفاق
العلماء.اهـ

وقال العالمة الزرقانً فً شرح البٌقونٌة (:)١٧
اتفقوا على أن أصح الحدٌث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ثم ما
انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم.اهـ
وأجمع أهل العلم أٌضا ًا على تلقً ما فً الصحٌحٌن بالقبول.

قال الحافظ ابن حجر فً النزهة ( :)٨٦اتفق العلماء على تلقً كتابٌهما-
أي كتاب البخاري وكتاب مسلم -بالقبول.اهـ
وقال أٌضا ًا فً هدي الساري ( :)٥٠١ادعى اإلمام أبو عمرو بن الصالح
وغٌره االجماع على تلقً هذا الكتاب  -أي صحٌح البخاري  -بالقبول
والتسلٌم لجمٌع ما فٌه.اهـ

وقال العالمة الصنعانً فً إسبال المطر ( :)٦٥اتفق العلماء بعدهما  -أي
بعد البخاري ومسلم  -على تلقً كتابٌهما بالقبول  ،واختالف بعضهم فً
أٌهما أرجح  ،فما اتفقا علٌه أرجح من هذه الحٌثٌة مما لم ٌتفقا علٌه.اهـ
 -وقال عدنان أٌضا ًا  ( :بأن بعض العلماء ضعفوا أحادٌث فً الصحٌحٌن)

ٌجاب على قوله:

بأن ما أخرجه البخاري فً صحٌحه ومسلم فً صحٌحه ال ٌخلو من
حالتٌن:
أوالهما :ما أخرجاه فً الشواهد والمتابعات أو ذكراه معلقا ًا  ،فهذا لٌس من
شرط الصحٌح عندهما  ،وغالب األحادٌث التً انتقدت علٌهما من هذا
الصنف.

قال شٌخ اإلسالم فً الرد على األخنائً(:)١٤١
مسلم قد ٌروي عن الرجل فً المتابعات ما ال ٌروٌه فٌما انفرد به ،ولهذا
كان كثٌر من أهل العلم ٌمتنعون أن ٌقولوا فً مثل ذلك هو على شرط
مسلم أو البخاري.اهـ

ثانٌهما :ما أخرجاه فً أصول الصحٌحٌن.
وهذا االنتقاد علٌه قلٌل جداًا  ،فقد ٌرى الناقد أن هذا الحدٌث معلول أو فٌه
زٌادة شاذة أو قصّر فٌه راوٌه  ،وٌرى الشٌخان خالف ذلك  ،وغالبا ًا ما
ٌكون القول فٌه هو قول البخاري ومسلم

كما هو معروف  ،إلمامتهما وسعة علمهما وأنهما من أئمة العلل النقاد ،
وٌروى أن البخاري عرض كتابه على كبار األئمة فً ذلك الزمان وهم
أحمد وابن المدٌنً وابن معٌن وأقروه سوى أربعة أحادٌث انتقدوها علٌه
ورجح العقٌلً أن الصواب مع البخاري  ،وأن مسلما ًا عرض كتابه على
أبً زرعة فكل ما قاله عنه أبو زرعه صحٌح أخرجه وما قال عنه سوى
ذلك لم ٌخرجه.

قال الحافظ ابن حجر فً هدي الساري ( :)٧قال العقٌلً:لما ألف البخاري
كتاب الصحٌح عرضه على أحمد بن حنبل وٌحٌى بن معٌن وعلً بن
المدٌنً وغٌرهم
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إال أربعة أحادٌث  ،قال العقٌلً :والقول
فٌها قول البخاري وهً صحٌحة.

وقال الحافظ ابن الصالح فً صٌانة صحٌح مسلم ( :)١٠بلغنا عن مكً
بن عبدان قال سمعت مسلما ًا ٌقول :عرضت كتابً هذا على أبً زرعة
الرازي  ،فكل ما أشار أن له علة تركته  ،وكل ما قال أنه صحٌح ولٌس له
علة أخرجته.اهـ

كتبه:
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