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 املقذِّمة:

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ، احلؿد هلل واًمصالة قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آخف وصحبف  

 ومـ وآه، وسمعد.

ًمسـَّة اًمـبقية ؾمقاء مـ طمقث شمدويـُفا ويمتاسمُتفا أم مـ طمقُث طمجقَُّتفا ومننَّ اًمطعـ ذم ا

ل  در إوَّ  اعمصطػك سـةمـ يرد آطمتجاج سمًمقس وًمقَد اًمققم، ومؼد فمفر ذم اًمصَّ

ويؽتػل سماًمؼرآن، يمام فمفر مـ يشؽؽ ذم شمدويـ ويمتاسمة ومجع احلديث،  ويـػل طمجقتفا

مـ  ديث، وىمد طمذر اعمصطػكوكجد مـ ضمفة أظمرى ومرىمة شمؽؾؿت قمغم صحة إطما

 .1اًمذيـ يردون ؾمـتف مؽتػلم سمام ذم اًمؼرآن وأظمؼم أنَّ ذًمؽ ؾمقؼع ىمريبا ذم أمتف

صمؿَّ ضماءت مرطمؾة اًمتَّشؽقؽ ذم صمبقت اًمسـة أصال وأهنا قمبارة قمـ شمراث ومقروث 

صمؼاذم شمـاىمؾتف إضمقال ؿملهنا ؿملن مجؾة اًمتؼاًمقد اًمتل يرصمفا يمؾ ظمؾػ قمـ أؾمالومفؿ؛ ىمد 

حقح اًمثاسمت وىمد يؽقن مـفا اعمردود اًمباـمؾ، أثار هذه اًمشبفة ذم سمادئ يؽقن م ـفا اًمصَّ

إمر اعمستنمىمقن اًمغرسمققن واحلداصمققن اًمقفقد واعمسقحققن واؾمتعؿؾقا يمؾَّ اًمقؾمائؾ 

 ًمـنمها.

ويمام ىمقؾ ىمديام إنَّ ًمؽؾِّ ىمقٍم وارث، ومؼد كشلت كاسمتٌة مـ سمـل ضمؾدشمـا ويتؽؾؿقن     
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قا ذم أطمضان اعمستنمىملم وروعقا مـ رضوع اًمغرسمقلم وهمسؾت سملخسـتـا ىمد ارمت

ق، ىمد ورصمقا قمـ اعمستنمىملم قمؾقمفؿ وأظمذوا قمـ  أدمغتفؿ ذم دهاًمقز آؾمتنما

سمتف، ومتسؾؼقا قمغم  روا أنػسفؿ ًمؾطعـ ذم اًمديـ وأصقًمف وصمقا اًمتَّغريبقلم مـاهجفؿ وؾمخَّ

ر اًمشبفات ومتسؽقا سمؼقاقمد اًمػؾسػات ومحؾقا معاول اهل دم وومموس اًمؼصؿ، ذم أؾمقا

ضمفؾ شمامٍّ سملصقل آؾمتدٓل وىمقاقمد قمؾقم اإلؾمالم، ومؼدمقا قمغم ما ىمدم قمؾقف اًمؼقم 

يـ وظمصقصا ما يمان مـفؿ ذم ؾمـة ؾمقد اعمرؾمؾلم، سمؾ وىمد زادت  مـ اًمطعـ ذم اًمدِّ

قا أنػسفؿ  طمدهتؿ ذم اًمطعـ ذم اًمسـة وذم طمجقتفا وذم صحتفا وذم شمدويـفا، وىمد ؾمؿَّ

 ذوا اًمطعـ ذم اًمسـة سمؾ ذم اًمديـ واًمتشؽقؽ ومقف مـفجا هلؿ.سماحلداصمقلم اخت

ويمان أيمثر يمتب ومصادر اًمسـة هجقما مـ همٓء "صحقح اإلمام اًمبخاري"، 

حقحلم قمؿقما وصحقح اًمبخاري قمغم وضمف اخلصقص ٓ  ومفجقم احلداصمقلم قمغم اًمصَّ

ن ىمؾـا إنَّ يساويف سمؾ وٓ يؼارسمف هجقم قمغم سمؼقة يمتب اًمسـة، سمؾ مل كجاكب اًمصقاب إ

أهمؾب ـمعقن احلداصمقلم مقضمفة هلذيـ اًمؽتاسملم وظمصقصا إظمػم مـفام، ومؼصقد 

قَمقا اعمقوققمقة  همٓء مـ اًمطعـ ذم صحقح اًمبخاري واوح ًمؽؾِّ ذي ًمب مفام ادَّ

، ومنذا واًمتؼقَّد سملصقل اًمعؾؿ، ومؿؼصدهؿ هق اًمطعـ ذم أصح يمتاب سمعد يمتاب اهلل

ؿمق ى همٓء ًمؾطعـ ومقف وؿمقَّ ا قمغم قمؼقل يمثػم مـ اًمـاس ممـ يـتسب ًمإلؾمالم شمصدَّ

وظمصقصا ما يعرف سماًمطبؼة اعمثؼػة، ومسقؽقن سمعد ذًمؽ اًمطعـ ذم سمؼقَّة اًمؽتب واًمسـة 

َؽ ذم أصح يمتب اًمسـة وردت أطماديثف ومؿعـاه  مـ وراء ذًمؽ أمرا مقسقرا، ٕنَّف إذا ؿُمؽِّ

اري واإلشمقان قمؾقف هق أن ما هق دوكف ذم اًمؼقة ؾمقؽقن هباء مـثقرا، ومفدم صحقح اًمبخ

 هدم ًمؾسـة وهدم ًمؾديـ وهق ما يريده ويؼصده همٓء.   

ٕضمؾ ذًمؽ أطمببت أن شمؽقن مداظمؾتل ذم اعمؾتؼك طمقل "صحقح اإلمام      

سما أرضمق أن  فت إًمقف واجلقاب، ضمقا اًمبخاري"، وذًمؽ سمتتبع ضمؾِّ اًمطعقن اًمتل وضمِّ

 ذاضمة ذم اًمطرح.يؽقن قمؾؿقا مقوققمقا، سمعقدا قمـ اًمسبِّ واًمشتؿ واًمس
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م ذيمره يماكت إؿمؽاًمقة اًمبحث إؾماس: إؿمؽاًمقة اًمبحث:        مـ ظمالل ما شمؼدَّ

ماهل اًمطعقن واًمشبفات اعمقضمفة ًمصحقح اًمبخاري؟ وما ىمقؿة شمؾؽ اًمشبفات ذم 

 اعمقزان اًمعؾؿل؟ وهؾ أثَّرت شمؾؽ اًمشبفات ومعال ذم ىمقؿة يمتاب اًمبخاري؟

وقع ذم يمقكف يعاًمج ـمعقكا ذم يمتاٍب يؿثؾ اًمذروة شمليت أمهقة اعمق أمهقة اعمقوقع:      

ٓ، ومـ طمقث أنف  ًمة اًمػؼف أوَّ ذم اًمُسـَّة مـ طمقث اًمصحُة ويمثرة إبقاب ومتاكة وضمزا

 .يؿثؾ مرطمؾة مـ مراطمؾ اًمتدويـ اًمذي مرت هبا ؾمـة اًمـبل

يمان اًمسبب اًمرئقس ٓظمتقار اًمطعقن اعمقضمفة ًمصحقح  دواقمل اظمتقار اًمبحث:      

اًمبخاري ذًمؽ إثر اًمباًمغ اًمذي ؾمبَّبتف شمؾؽ اًمشبفات طمقل هذا اًمؽتاب  اإلمام

ػة مـ أبـاء اجلامعات واعمعاهد واًمؽؾقات. ك سماًمطبؼة اعمثؼَّ  اًمعظقؿ، وظمصقصا ومقام ُيسؿَّ

 يمام يمان مـ أؾمباب اظمتقار هذا اًمبحث يمذًمؽ:      

 يمتاب ُصـَِّػ ومقفا.واًمدوماع قمـفا ذم رد اًمطعقن ذم أصح  اًمذب قمـ ؾمـَِّة اًمـَّبلِّ  -

مـاؾمبة اًمقىمت ًمؾرد قمغم شمؾؽ اًمشبفات، وهق هذا اعمؾتؼك اًمذي يؽقن ومقف طمضقر  -

اًمطؾبة مـاؾمبا ًمطرح شمؾؽ اًمشبفات واجلقاب قمؾقفا ًمقتؿؽـقا مـ اإلضماسمة قمغم شمؾؽ 

ؽ.        اًمشبفات إن اطمتاضمقا إمم ذًمؽ مع اعمشؽِّ

 اًمدراؾمات اًمساسمؼة:       

، ة قمؿقما ومـفا صحقح اًمبخاريـَّ اًمطعـ ذم اًمُس قلم يُمُتًبا ذم يمتب مجاقمٌة مـ احلداصم 

اًمبخاري ومسؾؿ، يمام أومردوا يمتبا ذم اًمطعـ  يمتبقا يمذًمؽ يمتبا ذم اًمطعـ ذم اًمصحقحلمو

 ذم صحقح اإلمام اًمبخاري ظماصة.

وىمد ُأخَِّػ ذم اعمؼاسمؾ ذم اًمردِّ قمغم همٓء وشمػـقد ؿمبفاهتؿ مجاقمٌة مـ اًمعؾامء وـمؾبة 

هل اًمتل ىمصدكاها سماًمدراؾمات اًمساسمؼة، وؾمـؼتٍم سمنذن اهلل قمغم ذيمر أهؿ اًمعؾؿ، و
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 شمؾؽ اًمؽتب ًمؽثرها:

وهق مـ أطمدث وأمجع د ضمالل، إقمالء اًمبخاري، إقمداد: قمبد اًمؼادر سمـ حمؿَّ  -

دار اًمؽتب اًمتل ردَّت قمغم اًمشبفات اًمتل وضمفت ًمصحقح اًمبخاري، وىمد ـمبع ذم 

 .م2018-ه1439، ؾَمَؾػ ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمطبعة إومم

كسخة صحقح اًمبخاري إصؾقة وأؿمفر رواياشمف: صالح ومتحل هؾؾ، سمحث  -

ل، اعمحرم  –مـشقر ذم جمؾة اًمؽماث اًمـبقي، اًمعدد اًمثاًمث، اًمسـة اًمثاكقة  اعمجؾد إوَّ

 م.2018ؾمبتؿؼم -ه1440

دوماقمًا قمـ اًمصحقحلم )ردًا قمغم يمتاب إؾمامقمقؾ اًمؽردي اعمقؾمقم سمـ "كحق شمػعقؾ  -

كجاح حمؿد  :د كؼد متـ احلديث دراؾمة شمطبقؼقة ًمبعض أطماديث اًمصحقحلم"(ىمقاقم

 .م2009-ـه1430ًمؾـنم واًمتقزيع، قماّمن،  ام،اًمعزَّ 

أطماديث اًمصحقحلم اعمـتؼدة اخلاصة سمإنبقاء قمؾقفؿ اًمسالم: أؾمامة اًمشـطل،  -

 م.2015-ه1436إصدار مؼمة أل وإصحاب، 

، وأصؾ اًمؽتاب هق جمؿققمة مـ اعممًمػلم مممتر آكتصار ًمؾصحقحلم: جمؿققمة -

/  7/  15 – 14ممتر آكتصار ًمؾصحقحلم اعمـعؼد ذم اًمػؽمة مـ مـ اًمبحقث ىمدمت عم

، اجلامعة إردكقة-اًمـاذ: يمؾقة اًمنميعة  ،سمؽؾقة اًمنميعة سماجلامعة إردكقة ،م2010

 .2010ؾمـة اًمـنم: 

اهلل، دار اًمسالم ًمؾطباقمة  احلداصمة ومقىمػفا مـ اًمسـة: احلارث ومخري قمقسك قمبد -

 م.  2013-ه1434واًمتقزيع واًمؽممجة، مجفقرية مٍم اًمعرسمقة، اًمطبعة إومم، 

مٍة ومطؾٍب متفقديٍّ وأرسمعة مباطمث وظمامتة. ؿت اًمبحث إمم مؼدِّ  هذا وىمد ىمسَّ

قمغم ؾمبقؾ  اإلمام اًمبخارياعمطؾب اًمتَّؿفقدي: ذيمرت ومقف اًمطعقن اعمقضمفة إمم ؿمخص 
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 .آظمتصار

لحث ااعمب  ؿمبفات شمتعؾؼ سمتلظمر يمتاسمة اجلامع اًمصحقح. :ٕوَّ

 اعمبحث اًمثاين: ؿمبفات شمتعؾؼ سمـسخ اجلامع اًمصحقح ورواياشمف، وومقف مطؾبان:

 قمدم وضمقد كسخ ظمطقة ًمؽتاب اًمبخاري سمخط صاطمبف. ؿمبفة اعمطؾب إول:

 ة شمعدد روايات اًمبخاري ووضمقد آظمتالومات سمقـفا. ؿمبفطؾب اًمثاين: اعم

 ثاًمث: ؿمبفات شمتعؾؼ سمصحة أطماديث يمتاب اًمبخاري، وومقف مطؾبان:اعمبحث اًم

ل:  قمدم صحة وىمقع اإلمجاع اعمزقمقم قمغم صحة أطماديث اًمبخاري. ؿمبفة  اعمطؾب إوَّ

وضمقد أطماديث ذم اجلامع اًمصحقح ختاًمػ فماهر اًمؼرآن وسيح  ؿمبفةطؾب اًمثاين: اعم

ئقؾقات اًمسـة اًمصحقحة واًمعؼؾ واًمعؾؿ احلديث وىمد يؽقن سمعضفا م ـ آها

  وروايات أهؾ اًمؽتاب

إظمراج اًمبخاري اعمبحث اًمراسمع: ؿمبفات شمتعؾؼ سمقصماىمة رضمال اًمصحقح، وهل ؿمبفة 

     .ًمرواة متؽؾؿ ومقفؿ

ا اخلامتة ومتؽؾؿت ومقفا قمغم أهؿِّ اًمـتائج.  وأمَّ

 .اختصارا اإلماو البخارياملطلب التَّنويذي: الطعون املوجوة إىل شخص 

ب يماًمتَّؿفقد ًمؾؽالم قمغم صؾب اعمقوقع، واًمسبب ذم اًمؽالم قمغم ويعتؼُم هذا اعمطؾ

أوٓ هق أنَّ يمثػما مـ احلداصمقلم ىمد أثاروا طمقل  اًمبخاري اعمقضمفة إمم ؿمخصاًمطعقن 

ة اختذوها مطقًَّة ًمؾؽالم ذم يمتاسمف "اجلامع اًمصحقح"، سمؾ  ؿمخصقة اًمبخاري ؿمبفاٍت قمدَّ

ل معر ل هجقم، إنَّ سمعضفؿ طماول أن يؽسب احلرب مـ أوَّ ومباًمتَّشؽقؽ ذم يمة ومـ أوَّ

ؿمخصقة اإلمام اًمبخاري وذم إمامتف وقمؾؿف سمؾ وذم أصؾف وكسبف، يسفؾ اًمتَّشؽقؽ ذم 

 وممًمػف مشؽقك ومقف وذم قمؾؿف ومقؽقن يمتاسمف مـ سماب أومم.، يمتاسمف، ٕنَّف سمبساـمة شماسمٌع عممًمػف
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ىمَّة وآؾمتؼرا   مـ اًمدِّ
ٍ
ء واًمتَّػصقؾ، ًمؽـ وإصؾ هق اًمؽالم قمغم هذه اًمشبفات سمٌمء

ُر ومعؾ ذًمؽ ذم هذه اًمقريؼات ًمطبقعة اعمداظمؾة، وحا يمان يمشػ هذه اًمشبفة مفؿة  يتعذَّ

م آكػا أذكا إًمقفا اظمتصارا ذم هذا اعمطؾب.  وسماًمـظر إمم ما يمتبف همٓء يؿؽـ  يمام شمؼدَّ

 إمم أرسمع ؿُمَبٍف. اإلمام اًمبخاريشمؼسقؿ اًمشبفات طمقل 

ؾمػمة  واًمثاكقة:م اًمبخاري وأثرها ذم قمدم اًمػفؿ، قُمجؿة اإلما اًمشبفة إومم:

سمعة:إؾمطقري،  أؾمطقرة احلػظ واًمشبفة اًمثاًمثة:إطمالم،  ا اًمبخاري  واًمشبفة اًمرَّ

 جمروح ومؽموك احلديث، وشمؽؾؿ مجاقمة مـ اًمـؼاد يماًمذهكم وأيب طماشمؿ وأيب زرقمة ومقف.

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبف سمؿـة اًمعزيز اًمقهاب يمام يليت: 

ا  وماعمؼصقد مـ اًمشبفة إومم: وهل قُمجؿة اإلمام اًمبخاري وأثرها ذم قمدم اًمػفؿ، أمَّ

هذه اًمشبفة هق حماوًمة إصمبات شملثػم قُمجؿة اًمبخاري قمغم متام ومفؿف ويمامل كؼده، ومؿـ 

َد اًمـَّبلِّ  اعمعؾقم أنَّ يمالَم اًمـَّبلِّ  ، ومـ اعمحال أن يػفؿ رضمٌؾ أقمجؿلٌّ ُمرا يمام  قمريبٌّ

ومنذا يمان يمثػم مـ اًمعرب ٓ حيقطقن قمؾام سمؽثػم مـ أخػاظ إطماديث يػفؿف اًمعريب، 

سمتفا، ويمثػم مـ اعمعاين ًمصعقسمتفا، ومؽقػ سمرضمؾ أقمجؿل؟  اًمـبقية ًمغرا

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

ة واًمعؾامء ومقف سمسبب ذًمؽ، سمؾ ضماء قمـفؿ قمؽس  ل:إوَّ  أنَّف مل يطعـ أطمٌد مـ إئؿَّ

ثـاء قمؾقف ذم قمؾؿف وطمػظف ًمؾؼرآن وًمؾحديث وهذا صمـاٌء وؿـلٌّ ذًمؽ متاما، ومؼد ضماء اًم

ح سمذًمؽ، يؼقل احلاومظ اسمـ طمجر: "يمتاسمف  قمغم ؾمالمة ًمغتف اًمعرسمقة، سمؾ وهـاك مـ سَّ

اجلامع يشفد ًمف سماًمتؼدم ذم اؾمتـباط اعمسائؾ اًمدىمقؼة، وسمآـمالع قمغم اًمؾغة واًمتقؾمع ذم 

ؾ اظمتقاراشمف ذًمؽ، وسمنشمؼان اًمعرسمقة واًمٍمف، وسمام يعجز قمـ ف اًمقاصػ، ومـ شملمَّ

 .1اًمػؼفقة ذم ضمامعف قمؾؿ أنف يمان جمتفدا"

                                                 
 (.116هداية اًمساري ًمسػمة اًمبخاري)ص  - 1
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أنَّف وًمق يمان أصؾف أقمجؿقا إٓ أنَّ اًمؾسان اًمعريب ىمد اكنم ذم وىمت اًمػتقطمات  اين:اًمثَّ 

، وشمقارث 1طمتك أصبح اًمؾسان اًمسائد ذم اًمدوًمة اإلؾمالمقة مـ منمىمفا إمم مغرهبا

ا اًمؾغة اًمعرسمقة ًمتعؾؼفا سماًمؼرآن واحلديث وقمؾقم اعمسؾؿقن ذم مشارق إرض ومغارهب

ل اًمذي يتعؾؿف اًمؽبار واًمصغار، وحا كشل اًمبخاري  اًمنميعة طمتك أصبح اًمؾسان إوَّ

وضمد اًمـَّاس قمغم هذه احلال ومؾؿ جيد أي مشؼة ذم اًمتعامؾ مع اًمؾغة اًمعرسمقة ٕنف سمبساـمة 

 مـ إقماضمؿ، ومؽقػ ومؼط هل ًمسان أهمؾب اًمـاس، وىمد يمان أيمثر اعمحدصملم واًمؾغقيلم

اًمبخاري مـ دوهنؿ مـ يطعـ ومقف سمسبب ذًمؽ ًمقٓ اًمتحامؾ واًمتعسػ؟ ومفذا إمام 

اًمـحق وؿمقخ اًمعرسمقة ؾمقبقيف مـ اًمعجؿ، ويمذًمؽ أبق قمكم اًمػارد وشمؾؿقذه اسمـ ضمـل 

 مـ اًمػرس.  

ٍـّ مبؽرة وطمػظ اًمؼرآن ويمثػما مـ اًمث:اًمثَّ   أنَّ اإلمام اًمبخاري سمؾغ اًمـباهة ذم ؾم

إطماديث وأؿمعار وأطمقال اًمعرب ذم سمؾدشمف وهق صغػم، وىمصتف اعمعروومة مع ؿمقخف 

ىمال اًمػرسمري ؾمؿعت حمؿد سمـ أيب طماشمؿ  اًمداظمكم شمدلُّ قمغم كبقهمف ومعرومتف مـ اًمصغر،

 ،ابتَّ خفؿت طمػظ احلديث وأنا ذم اًمؽُ أُ " :اق اًمبخاري يؼقل ؾمؿعت اًمبخاري يؼقلورَّ 

مـ اًمؽتاب  ظمرضمُت  صمؿَّ  ،قمنم ؾمـلم أو أىمؾ :ومؼال؟ ويمؿ أتك قمؾقؽ إذ ذاك :ىمؾت

ؾمػقان قمـ أيب  :ومؼال يقما ومقام يمان يؼرأ ًمؾـاس ،ومجعؾت أظمتؾػ إمم اًمداظمكم وهمػمه

ارضمع إمم  :ًمف ومؼؾُت ، أبا اًمزسمػم مل يرو قمـ إسمراهقؿ وماكتفرين: ومؼؾت ،اًمزسمػم قمـ إسمراهقؿ

هق  :ومؼؾت ؟الميمقػ هق يا هم :رضمع ومؼال ومدظمؾ ومـظر ومقف صمؿَّ  ،إصؾ إن يمان قمـدك

ىمال  ،صدىمت :وىمال زم ،وملظمذ اًمؼؾؿ وأصؾح يمتاسمف ،سمـ قمدي قمـ إسمراهقؿااًمزسمػم وهق 

 .2"سمـ إطمدى قمنمة ؾمـةا :ومؼال ؟سمـ يمؿ طملم رددت قمؾقفا :كسانإومؼال ًمف 

                                                 
 (.750-747يـظر: مؼدمة اسمـ ظمؾدون)ص  - 1

 (.669هدي اًمساري)ص  - 2
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ٍـّ صغػمة، ىمال اًمبخاري:   سمؾ وطمػظ يمتب أهؾ احلديث وأهؾ اًمرأي وهق ذم ؾم

سمـ اعمبارك وويمقع وقمرومت يمالم همٓء ا ـمعـت ذم ؾمت قمنمة ؾمـة طمػظت يمتب ومؾامَّ "

، سمؾ وىمد أخػ يمتاسمف "اًمتاريخ اًمؽبػم" اًمذي يعتؼم أقمجقسمة 1"-يعـل أصحاب اًمرأي-

، ورطمؾ رمحف اهلل شمعامم وهق صغػم 3وهق مل يؽؿؾ اًمعنميـ ؾمـة 2ذم ذًمؽ اًمقىمت

ومجال إوـمان ومجع اًمســ ويمان أيمثر إمصار اًمتل رطمؾ إًمقفا ذم مجع احلديث 

قمرسمقة، ومرطمؾ إمم احلجاز واًمعراق واًمشام ومٍم وهمػمها مـ اًمبؾدان سمؾ أمصار 

واؾمتقـمـ هذه إمصار واًمتؼك سمؽبار اًمشققخ اًمعرب وهمػمهؿ ومصـػ وكافمر، ومع 

ذًمؽ يمؾف يمام شمؼدم مل يغؿزه أطمد مـ هذه اًمـاطمقة، وهذا يمؾف مما يمهؾف أن يؽقن ومفام 

ر اًمؾغة واًمبقان واًمـحق اًمٍمف   ومؼقفا ومقفا.ومطـا قماحا سملها

وهل  وأما اًمشبفة اًمثاكقة: وهل اًمتل قمؼموا قمـفا سمسػمة إطمالم، واًمشبفة اًمثاًمثة:     

هق حماوًمة وماعمؼصقد هباشملم اًمشبفتلم إؾمطقري،  اًمتل قمؼموا قمـفا سملؾمطقرة احلػظ

ا مـ إصمبات أنَّ اإلمام اًمبخاري هذا هق قمبارة قمـ ؿمخصقة أؾمطقرية مباًمغ ومقفا ضمد  

، سمحقث طِمقؽت طمقهلا طمؽايات ومـامات وأظمبار ٓ أؾماس هلا مـ طمقث إوصاف

مـ اًمغاسمر خصقات ذم اًمزَّ ، وىمد 4اًمصحة، متاما يمإؾماـمػم اًمتل حتؽك قمـ سمعض اًمشَّ

ز  ًمإلمام  -قمـف سمعضفؿيمام قمؼمَّ -قمغم احلػظ اخلُراذم  يمثػما أصحاب هذه  اًمشبف ريمَّ

بِـَة إؾماؾمقة ذم هذه إؾمطق قهضمعؾواًمبخاري  اًمتل سمعض إظمبار وا ذيمرومؼد رة، اًمؾَّ

                                                 
 (.669هدي اًمساري)ص  - 1

اهقيف يمتاب اًمتاريخ اًمذي صـػتف (: "أظمذ إؾمحاق سمـ ر676ىمال اًمبخاري يمام ذم هدي اًمساري)ص  - 2

 وملدظمؾف قمغم قمبد اهلل سمـ ـماهر إمػم، ومؼال: أهيا إمػم أٓ أريؽ ؾمحرا".

(: "ومؾام ـمعـت ذم صمامين قمنمة وصـػت يمتاب ىمضايا اًمصحاسمة 670ىمال اًمبخاري يمام ذم هدي اًمساري)ص  - 3

ذم اًمؾقازم اعمؼؿرة ىمال وىمؾ اؾمؿ ذم ، ويمـت أيمتبف واًمتاسمعلم صمؿ صـػت اًمتاريخ ذم اعمديـة قمـد ىمؼم اًمـبل

 اًمتاريخ إٓ وًمف قمـدي ىمصة إٓ أين يمرهت أن يطقل اًمؽتاب".

 (.98-84يـظر: صحقح اًمبخاري هناية أؾمطقرة ًمرؿمقد أجالل)ص  - 4
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ب يؽذشم صمؿَّ ومـ ا إمم ًمغة إرىمام قهنحيايمؿ قا راطمصمؿ طمػظ اإلمام اًمبخاري  غمقمشمدلُّ 

، ومـ هذه 1إظمبار سمحجة أهنا مستحقؾة اًمقىمقع واحلدوث ذم اًمقاىمعشمؾؽ  لاسمطإو

وايات ما ذيمر حقح مـ ؾمتامئة أخػ )واًمرِّ  (600000ه مـ أنَّ اًمبخاري صـَّػ اًمصَّ

 سمعؾؿقة طمساسمقة سمسقطة قا ( ؾمـة صمؿ ذهب16طمديث صحقح، وذيمر أنَّف أخػف ذم ؾمتة قمنم)

واية ٕهنَّ  ؾ ؿإمم إكؽار هذه اًمرِّ ا قمغم سمزقمؿفؿ  قا شمقصَّ ما يمثػمة ضمد  أنَّ اًمبخاري يؾزمف أقمقا

 . ًمتَّلخقػ اًمصحقح طمسب اًمػروقات

ذم قمؾؿف امات احلؽايات واعمـشمؾؽ إظمبار ذم طمػظف و أنَّ ذم إظمػم  قا صؾتقًمق

، صمؿَّ ضماء اًمتَّؼديس ًمصحقح 2هل اًمتل َأْوَػْت شمؼديسا قمغم هذه اًمشخصقةوومضؾف 

مباًمغ ومقفا اًمبخاري ؿمخصقة ذم إظمػم أنَّ خؾصقا اًمبخاري شمبعا ًمتؼديس ممًمػف، ًمقست

هذا وأنَّ طمؼقؼتفا أىمؾ مما ىمقؾت ومقف سمؽثػم ضمدا، سمؾ سماًمغ سمعضفؿ وماؾمتـتج أن اًمبخاري 

 ؼة، وإكَّام هل أؾمطقرة يمغػمها مـ إؾماـمػم.ٓ وضمقد ًمف طمؼق

 مـ وضمقه: تلماًمشبف اشملمواجلقاب قمغم ه

وا قمـف ًمإلمام اًمبخاري ويمذا  ل:إوَّ  ومقام خيص ما ذيمروه مـ احلػظ اخلراذم يمام قمؼمَّ

مجعف ًمؾحديث، ومؼد أوردوا سمعض إظمبار ذم ذًمؽ واؾمتبعدوها سمؾ وضمعؾقها مـ 

أطمػظ » اًمبخاري، ومـ شمؾؽ إظمبار ىمقل اًمبخاري:إؾماـمػم اًمتل سمـقا هبا أؾمطقرة 

وىمقًمف:  ،(3)شمائة أخػ طمديث صحقح، وأقمرف مائتل أخػ طمديث همػم صحقح

ضْمُتف مـ ؾمتامئة أخػ طمديث، وضمعؾتف ش اًمصحاح»صـَّْػُت يمتايب » سمستِّ قمنمة ؾمـة، ظمرَّ

 .(4)شطمجة ومقام سمقـل وسملم اهلل 

                                                 
 (.107-99يـظر: صحقح اًمبخاري هناية أؾمطقرة ًمرؿمقد أجالل)ص  - 1

 (.108يـظر: صحقح اًمبخاري هناية أؾمطقرة ًمرؿمقد أجالل)ص  - 2

 (.3/962اإلرؿماد ذم معرومة قمؾامء احلديث ًمؾخؾقكم) - (3)

 (.2/185اجلامع ًمؾخطقب) - (4)
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ـ هق أىمؾ : إنَّ هذا ًمقس سمبعقد قمواجلقاب هذا أن كؼقل ـ اإلمام اًمبخاري وٓ قمؿَّ

مـف ؿملنا عمـ قمرف طمال وؾمػمة اًمؼقم وطمرصفؿ قمغم طمػظ احلديث، ومل خيتص 

اًمبخاري هبذا يمام يريد همٓء أن يدًمسقا سمف قمغم وعاف اًمـػقس، سمؾ هـاك مـ يمان 

ة مـ مجع أيمثر مما مجعف اًمبخاري، يؼقل قمكم  حيػظ مثؾف سمؾ وأيمثر مـف، وهـاك مـ إئؿَّ

، 1معلم" سمـ حيقك يمتب ما احلديث مـ آدم يمتب ًمدن مـ أطمدا كعؾؿ اعمديـل: "ماسمـ 

ازي: ويؼقل  يمان أمحد سمـ طمـبؾ حيػظ أخػ أخػ طمديث، ومؼقؾ ًمف: وما »أبق زرقمة اًمرَّ

يمتبت سمقدي »، ويؼقل حيقك سمـ معلم: (2)شيدريؽ؟ ىمال: ذايمرشمف، وملظمْذُت قمؾقف إبقاب

 . (3)شأخػ أخػ طمديث

احلػظ وىمقة احلاومظة مل خيتص ومؼط سماعمحدصملم سمؾ ؿماريمفؿ همػمهؿ مـ صمؿَّ إنَّ ؾمعة 

أهؾ اًمػـقن إظمرى يماًمػؼفاء واًمؾغقيلم واًمشعراء، وهمػمهؿ، وماًمبخاري إذا ًمقس سمدقما 

 ذم احلػظ، ومؾامذا ىمصدوه ًمقٓ ما أرادوه ًمؾؽقد ًمؾسـة واحلديث؟

ا مسلخة أنَّ اًمبخاري ىمد  اًمثاين: حقح مـ ؾمتامئةأمَّ  (600000أخػ ) صـَّػ اًمصَّ

ا قمغم طمسب اًمػروقات ًمتَّلخقػ هذا حيتاج مـف ، و4طمديث صحقح ما يمثػمة ضمد  أقمقا

 ؟ (16أخػف ذم ؾمتة قمنم)، ومؽقػ يـؼؾ أنف اًمصحقح

ا يؽقن  وماجلقاب قمـ هذه اًمشبفة  أو يؽقن مـ ، همٓء اًمؼقم مـ ضمفالأنَّ هذا إمَّ

                                                 
 (.14/182شماريخ سمغداد) - 1

 (.4/420شماريخ سمغداد ) (2) 

 (.1/40شمدريب اًمراوي) - (3)

(، وهدي اًمساري 6/140( وشماريخ اإلؾمالم ًمؾذهبل)2/185ىمال اًمبخاري يمام ذم اجلامع ًمؾخطقب) - 4

(: "صـػت يمتايب "اًمصحاح" سمست قمنمة ؾمـة، ظمرضمتف مـ ؾمتامئة أخػ طمديث، 683ر)ص ٓسمـ طمج

"، ىمال اًمذهبل قمؼب ذيمره هلذه اًمرواية ذم اعمصدر اًمساسمؼ: "رويت مـ وضمعؾتف طمجة ومقام سمقـل وسملم اهلل

 وضمفلم صماسمتلم قمـف".
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طمػظ هذه  اًمبخاريإنَّ اإلمام  اًمتؾبقس اًمذي يعتؿد قمؾقف همٓء ًمبـاء ومؽرهتؿ، ومؿـ ىمال

اًمبخاري مجع اًمستامئة اإلمام ، سمؾ إنَّ ؟ هذا مل يؼؾف أطمداًمستامئة أخػ ذم ؾمتة قمنم ؾمـة

ا يمؾِّ اًمعؾؿقة أخػ ذم طمقاشمف  ، ًمؽـ ذم ؾمتة قمنم ؾمـةطمؼا  لخَّػف " وماًمصحقح"اجلامع فا، وأمَّ

جز مـ هق أىمؾ ؿملنا طمقازم ؾمبعة آٓف طمديث ويمن سماعمؽرر، وٓ يعمل ُيقدِع ومقف إٓ 

مـ اًمبخاري أن يصـػ ؾمبعة آٓف طمديث ذم ؾمتة قمنم ؾمـة ومضال قمـ اًمبخاري، 

وماًمبخاري مجع ذم طمقاشمف أيمثر مـ ؾمتامئة أخػ طمديث اكتؼك مـفا ًمؾصحقح ؾمبعة آٓف 

سماعمؽرر ذم مدة ؾمتة قمنم ؾمـة، وهذا مل يؽـ ظماصا سماًمبخاري ومفذا اإلمام أمحد يمام 

)مؾققن طمديث( وأخػ يمتاب اعمسـد اًمذي حيقي قمغم ؾمقليت حيػظ أخػ أخػ طمديث

ة يسػمة، ومؼد  أيمثر مـ صمالصملم أخػ طمديث مـ ؾمبعامئة أخػ ومخسلم أخػ طمديث ذم مدَّ

مَجََعـَا أمحد سمـ طمـبؾ أنا وصاًمح وقمبد اهلل، وىمرأ قمؾقـا "طمـبؾ سمـ إؾمحاق: ىمال 

مئة أخػ ومخسلم  وما ؾمؿعف مـف همػُمكا، وىمال ًمـا: هذا يمتاٌب مجعتف مـ ؾمبعش اعمسـد»

ومارضمعقا إًمقف، ومنْن  أخػ طمديث، ومام اظمتؾػ اعمسؾؿقن ومقف مـ طمديث رؾمقل اهلل 

ة ، ومع هذا مل يؼؾ أطمٌد إنَّ هذا مـ اخلراومات أو مـ (1)"وضمدمتقه ومقف، وإٓ ومؾقس سمحجَّ

اعمستحقالت، ومل يطعـ احلداصمققن ذم "اعمسـد" ما ـمعـقا ذم "اجلامع اًمصحقح"، قمغم 

ما ذم طمال اإلمام أمحد وطمػظف وشمصـقػف "اعمسـد" أهمرب مما ذم طمال  اًمرهمؿ أنَّ 

ها ذم طمػظ اًمبخاري ووايات إظمرى اًمتل ذيمروهؽذا اجلقاب قمغم اًمرِّ اًمبخاري، 

ٓدقماء اؾمتحاًمة اًمقىمقع، قمغم أنَّ سمعض شمؾؽ إظمبار ضماءت سمروايات خمتؾػة وسمعضفا 

 ٓ يصح مـ ضمفة اًمسـد. 

صملم ذم قمدِّ إطماديث وماذا يؼصدون أنَّ همٓء اًمؼقم مل اًمثاًمث:  يػفؿقا ـمريؼة اعمحدِّ

م ذم ىمقل أيب زرقمة قمـ طمػظ اإلمام أمحد:  يمان أمحد »مثال سمامئة أخػ طمديث، ومؼد شمؼدَّ

                                                 
 (.271-263اًمػروؾمقة )ص  - (1)
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سمـ طمـبؾ حيػظ أخػ أخػ طمديث، ومؼقؾ ًمف: وما يدريؽ؟ ىمال: ذايمرشمف، وملظمْذُت قمؾقف 

ذم ؾمعة قمؾؿ أيب قمبد اهلل،  صحقحةٌ  ومفذه طمؽايةٌ ، ىمال اًمذهبل معؾؼا: "(1)شإبقاب

وإٓ ، ون ذم ذًمؽ اعمؽرر، وإثر، وومتقى اًمتاسمعل، وما ومن، وكحق ذًمؽدُّ عُ ويماكقا يَ 

، وىمال اسمـ اًمصالح قمؼب ىمقل 2"وماعمتقن اعمرومققمة اًمؼقية ٓ شمبؾغ قمنم معشار ذًمؽ

"أطمػظ مائة أخػ طمديث صحقح، ومائتل أخػ طمديث همػم اًمبخاري اعمتؼدم: 

ؾمبعة آٓف ومائتان  "اًمصحقح"ومجؾة ما ذم يمتاسمف اًمصالح: " ىمال اسمـصحقح"، 

وىمد ىمقؾ: إهنا سمنؾمؼاط اعمؽررة أرسمعة ، ومخسة وؾمبعقن طمديثا سمإطماديث اعمتؽررة

آٓف طمديث، إٓ أن هذه اًمعبارة ىمد يـدرج حتتفا قمـدهؿ آصمار اًمصحاسمة واًمتاسمعلم، 

ل اًمذهبل ذم مقوع آظمر ، وىما3"اعمروي سمنؾمـاديـ طمديثلم ورسمام قمد احلديث اًمقاطمد

: -يعـل اًمذهبل-ىمؾت"، يمتبت سمقدي أخػ أخػ طمديث" :قمؼب ىمقل حيقك سمـ معلم

 .4"يعـل سماعمؽرر، أٓ شمراه يؼقل: ًمق مل كؽتب احلديث مخسلم مرة ما قمرومـاه"

وهذا يعـل أن طمػظ مائة أخػ طمديث ىمد ٓ شمتجاوز متقهنا اًمعنم آٓف، وهذا ًمقس 

ـ هق ذم اًمعٍم احل ة، ومؼد ُوضِمَد ذم هذا اًمعٍم مـ سمبعقد قمؿَّ ارض ومضال قمـ قمٍم إئؿَّ

حيػظ اًمؽتب اًمستة ومسـد اإلمام أمحد، وذم جمؿققمفا أيمثر مـ أرسمعلم أخػ طمديث، 

ومضال قمـ سمؼقة حمػقفماشمف مـ اًمشعر وأىمقال اًمعؾامء وهمػمها، ومؽقػ يعجز اًمبخاري أن 

مرومقع ومقىمقف قمـ حيػظ مائة أخػ أو مائتل أخػ طمديث سمإؾماكقد اعمختؾػة مـ 

 صحايب ومؼطقع قمـ شماسمعل وشماسمع شماسمعل؟  

سمعة: اوأمَّ  ا اًمبخاري جمروح ومؽموك احلديث، وشمؽؾؿ مجاقمة مـ وهل أن  اًمشبفة اًمرَّ

                                                 
 (.4/420شماريخ سمغداد ) (1) 

 (.11/187الء)ؾمػم أقمالم اًمـب - 2

 (.21معرومة أنقاع قمؾقم احلديث، اعمعروف سمؿؼدمة اسمـ اًمصالح)ص  - 3

 (.11/85ؾمػم أقمالم اًمـبالء) - 4
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، وماعمؼصقد مـ هذه اًمشبفة هق إصمبات أنَّ اًمـؼاد يماًمذهكم وأيب طماشمؿ وأيب زرقمة ومقف

 ضمؾ متؽؾؿ ومقف أصال.اًمبخاري رضمٌؾ جمروح، ومنذا صمبت ذًمؽ ومال ىمقؿة ًمؽتاب ًمر

 :فلمواجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضم

وهق ضمقاٌب قمامٌّ أنَّ هذه اًمشبفة مـ إواسمد ومـ اعمبؽقات اعمضحؽات،  ل:إوَّ 

طمقث ذيمروا شمرك أيب طماشمؿ وأيب زرقمة ًمإلمام اًمبخاري، وشمـاؾمك همٓء اًمؼقم ودماهؾقا 

ة سمؾ وضمعؾقها يمؾَّ إىمقال اًمتل ضماءت ذم اًمثـاء قمغم اًمبخاري وقمغم طمػ ظف مـ إئؿَّ

م اًمتَّـبقف قمؾقف آكػا، وشمشبثقا سمؽالٍم ٕيب طماشمؿ وأيب زرقمة ًمف ؾمقاىمف  مـ إؾماـمػم يمام شمؼدَّ

ًمف اًمتل ختصف، وهذا مـ قمدم إكصاف همٓء اًمؼقم، ومنن شمرك أيب طماشمؿ وأيب  وأطمقا

د سمـ حيقك اًم ذهكم ذم زرقمة ًمؾبخاري إكام يماكت سمسبب حمـة اًمبخاري اعمشفقرة مع حمؿَّ

ىمضقة اًمؾػظ سماًمؼرآن، واًمبخاري ٓ ؿمؽ أنَّف سمريء مما كسب إًمقف مـ ىمقًمف: "ًمػظل 

سماًمؼرآن خمؾقق"، سمؾ إن اًمبخاري يمان يؼقل اًمؼرآن يمالم اهلل وأومعال اًمعباد خمؾقىمة سمؾ 

، ومؾؿ يطعـ همٓء إئؿة ذم قمؾؿ اًمبخاري سماحلديث وقمؾؾف 1وصـَّػ ذم ذًمؽ مصـػا

سمؾ يمؾؿة إئؿة مجقعا متػؼة قمغم اًمثـاء قمغم اًمبخاري ذم قمؾؿف  وكؼده وإمامتف ذم ذًمؽ،

ا  كف، وًمق يمان همٓء مـصػلم طمؼ  سمعؾؾ احلديث وكؼده وأنف مؼدم قمغم ذًمؽ سملم أىمرا

ًمف  طمف وشمعديؾ مـ قمدَّ ٕتقا سملىمقال اًمعؾامء ذم اًمبخاري وكظروا ذم ؾمبب ضمرح مـ ضمرَّ

ر ه اًمعؾامء سمام يعرف سمتعارض اجلرح صمؿَّ سمعد ذًمؽ يؽقن احلؽؿ قمؾقف قمغم وومؼ ما ىمرَّ

واًمتعديؾ، ًمؽـَّفؿ اؾمتدًمقا سمؼقل اًمذهكم وأيب زرقمة وأيب طماشمؿ مع ما ًمؽالمفؿ مـ 

إطمقل واًمسقاق اخلاص سمف، وهذا ًمقس شمعظقام هلؿ يمقػ وىمد ردوا يمثػما مـ أىمقاهلؿ 

 يمام ردوا يمالم همػمهؿ، سمؾ هؿ ٓ يعؽمومقن سمـؼدهؿ وقمؾؿفؿ، ًمؽـ حا وضمدوا ما يدًمؾ

 ًمػؽرهتؿ شمشبثقا سمف.

                                                 
 (.458-12/457(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء)2/32يـظر: شماريخ سمغداد) - 1
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ة قمغم إمامتف وأنَّ  اًمثاين: إذا شمبلمَّ أنَّ اًمبخاري سمريٌء مما كسب إًمقف، سمؼل اشمِّػاق إئؿَّ

طماه  م اًمبخاري سمام ضمرَّ ىمقل أيب طماشمؿ وأيب زرقمة ومقف ٓ يمصمر ذم ذًمؽ، ٕنَّف فمفر قمدم إًمزا

ذًمؽ اجلرح، سمؾ سمف ٕنَّف سمريء مـ ذًمؽ، ومبان أنَّ ؾمبب اجلرح ٓ يصح أصال، ومسؼط سم

وأبق طماشمؿ وأبق زرقمة ىمؾَّدا  1وىمد صمبت حتامؾ اًمذهكم قمؾقف سمسبب اعمـاومسة ذم اًمعؾؿ

 اًمذهكم ذم ذًمؽ، سمؾ ىمد يؽقن يمالمفام ومقف، ومقف كقٌع مـ اًمتَّحامؾ.

ـُ أيب طماشمؿ: " ـُ  دُ حمؿَّ  مَ ىمدِ وًمذًمؽ حَّا ىمال اسم ؾمـة مخسلم ومائتلم،  إؾمامقمقؾ اًمريَّ  سم

ف أفمفر د سمـ حيقك أنَّ رقمة، وشمريما طمديثف قمـدما يمتب إًمقفام حمؿَّ وؾمؿع مـف أيب وأبق ز

بُف اًمذهبلُّ سمؼقًمف: "2"ًمػظف سماًمؼرآن خمؾقق قمـدهؿ سمـقساسمقر أنَّ  إن شمريما طمديثف، أو ، شمعؼَّ

 .3"مل يؽميماه، اًمبخاري صمؼة ملمقن حمتج سمف ذم اًمعامل

حقح أو    ."حقحمع اًمصَّ اجلا"طمقل يمتاب  ؿمبفاٌت اًمطعقن اعمقضمفة إمم اجلامع اًمصَّ

حقح" ًمإلمام اًمبخاري أرىمك ما وصؾ إًمقف اًمعؿؾ اًمبنمي  يعتؼم يمتاب "اجلامع اًمصَّ

ة اإلؾمالم أصح يمتاب  ذم ظمدمة ديـ اهلل واًمسـة اًمـَّبقية، وهق سمنمجاع اًمعؾامء وأئؿَّ

سمة سمعد هذا أن يؽقن أيمثر اًمؽتب شمعروا حلؿالت سمعد يمتاب اهلل ، ومال همرو وٓ همرا

 واًمتشؽقؽ واًمـَّؼد.  اًمطعـ واًمتشقيف

م اًمتَّـبقف أنَّ ىمصد احلداصمقلم سماًمطعـ ذم أصحِّ يمتاٍب سمعد يمتاب اهلل وإصمارة  وىمد شمؼدَّ

اًمشؽقك واًمشبفات طمقًمف، هق اًمطعـ ذم سمؼقة يمتب احلديث واًمسـة، ومـ وراء ذًمؽ 

ْت أطماديُثف  َؽ ذم أصح يمتب اًمسـة وُردَّ ومؿعـاه اًمطعـ ذم ديـ اإلؾمالم يمؾف، ٕنَّف إذا ؿُمؽِّ

أن ما هق دوكف ذم اًمؼقة ؾمقؽقن هباء مـثقرا، ومفدم صحقح اًمبخاري واإلشمقان قمؾقف هق 

                                                 
 (.1/277(، وـمبؼات احلـاسمؾة)457-12/456يـظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء) - 1

 .(1/191اجلرح واًمتعديؾ) - 2
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 هدم ًمؾسـة وهدم ًمؾديـ وهق ما يريده ويؼصده همٓء.

وىمد ارشمؽز قمؿؾ همٓء قمغم جمؿققمة مـ اًمطعقن، ومع أنَّ هذه اًمطعقن ٓ شمـطكم 

ووهائفا، إٓ أنَّ  قمغم أهؾ اًمعؾؿ وظمصقصا اعمتخصصلم ذم قمؾقم اًمنميعة ًمضعػفا

ك سماًمطبؼة اعمثؼػة ىمد شمعؾؼقا سمبعض  يمثػما مـ اًمشباب اعمسؾؿ وظمصقصا ما ُيسؿَّ

 اًمشبفات اًمتل سمثَّفا أوئلؽ مـ ظمالل شمؾؽ اًمطعقن.

وًمذًمؽ شمتاسمع اًمعؾامء ذم يمؾِّ قمٍٍم ومٍم وما زاًمقا ذم ردِّ يمؾِّ اًمطعقن واجلقاب قمغم 

اري، وىمرر همٓء اًمعؾامء أنَّ شمؾؽ اًمشبفات اًمتل أثػمت طمقل صحقح اإلمام اًمبخ

اًمطعقن اعمقضمفة ًمصحقح اًمبخاري مل شمـؼص مـ مؽاكة هذا اًمصحقح ؿمقئا ًمضعػفا 

ة ُهَزاهلام ووعػفا ما زادت هذا اًمصحقح ىمقة وأفمفرت  ووهائفا، سمؾ سمؾغت مـ ؿمدِّ

مؽاكة هذا اًمٍمح اًمعظقؿ، ومع ذًمؽ ٓ سمد مـ اجلقاب قمغم شمؾؽ اًمشبفات واًمطعقن 

ودوماقما قمـ طمقاض اًمديـ مـ ضمفة، وًمئال يغؽم هبا يمثػم مـ  ديث اًمـَّبلِّ ذسما قمغم طم

اجلفؾة ووعاف اًمـػقس ظمصقصا سمعد هقمة اكتشار اعمعؾقمة سمسبب وؾمائؾ آشمصال 

 احلديثة مـ ضمفٍة أظمرى.

ئري: " َـّ يؼقل اًمعالمة ـماهر اجلزا ء اًمَّذيـ يؿقؾقن إمَِم  سمعُض  َوىمد فم َْهَقا ْٕ َأْرسَماب ا

َٓ إمَِم يمتاب ُمسؾؿ َأهنؿ جَيدوَن سمَِسَبب َهِذه اعْمَْسَلَخة ذريعيمتاب اًمُبخَ  إمَِم اخْلاََلص  ةاِرّي َو

 :مـ طمؽؿفاَم ًمقتسع هَلُؿ اعمجال وِمقاَم َواومؼ أهقاءهؿ مـ أراء َوَصاَر دأهبؿ َأن َيُؼقًُمقا 

ِحقَحلْمِ  ا ورد ومقفاَم يظـقن َوُهَق َمَع َذًمِؽ أصح مِمَّ  ،يمؿ مـ طَمِديث َصِحقح مل يرد ذِم اًمصَّ

ِحقَحلْمِ صَماسمَِتة صُمُبقت ، هنؿ سمذًمؽ يقهـقن َأمرمَها ويضعقن ىمدرمهاأ َواحْلَال َأن مزية اًمصَّ

َٓ يْشعر َّٓ همؿر يزري سمِـَػِسِف َوُهَق  َٓ يـؽرها إِ َواًْمُعَؾاَمء إِكَّاَم ومتُحقا َهَذا  ،اجْلَبال اًمرواِد 

ذيـ يرضمحقن َما يرضمحقن سمَِدًمِقؾ َصِحقح َمْبـِّل قمغم اًْمَباب ٕرسماب اًمـَّْؼد واًمتؿققز اًمَّ 

ـّ  ُؼقَن ذِم َهَذا اًْمَػ تِل ىمررها اعْمَُحؼِّ قِمد اًمَّ ا اعمؿقهقن اًمَّذيـ ُيِريُدوَن َأن جْيَعُؾقا َوأمَّ  ،اًْمَؼَقا
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ة وَمَقـَْبِغل  َِدًمَّ ْٕ ِحقح ؾمؼقام واًمسؼقؿ َصِحقحا سمشبف واهقة ضمعؾقها ذِم ُصقَرة ا اًمصَّ

قْمرَ  تِل خْيَشك َأن شمعؾؼ سملذهان مـ ُيِريُدوَن َأن يقىمعقه ذِم  اض قَمـُْفؿ َمَع طمؾِّ اإْلِ اًمّشَبف اًمَّ

يمفؿ  . 1"أذا

ا ٓ يؿؽـ طمٍمها ذم هذه  بفات طمقل يمتاب صحقح اًمبخاري يمثػمٌة ضمد  واًمشُّ

اًمعجاًمة، وؾمـتؽؾؿ ومؼط قمغم أهؿِّ اًمشبفات طمقل يمتاب "اجلامع اًمصحقح" وهل 

 أرسمعة مباطمث يمام ذم ظمطة اًمبحث: ، وىمد ضماء ذًمؽ ذم2ؾمتة

لاعمبحث ا ر يمتاسمة "اجلامع اًمصحقح"، وهذه اًمشبفات شمرضمع إمم  :ٕوَّ ؿمبفاٌت شمتعؾَُّؼ سمتلظمُّ

قمـ يمتاسمة طمديثف، ومـع اخلؾػاء اًمراؿمدون ًمذًمؽ، مع شملظمر شمدويـ إطماديث  هنل اًمـَّبلِّ 

 ًمث.إمم مائة ؾمـة وشملظمر شمدويـ صحقح اًمبخاري إمم مـتصػ اًمؼرن اًمثا

 اعمبحث اًمثَّاين: ؿمبفات شَمَتعؾَّؼ سمـَُسِخ "اجلامع اًمصحقح" ورواياشمف، وومقف مطؾبان:

ل:  قمدم وضمقد كسخ ظمطقة ًمؽتاب اًمبخاري سمخط صاطمبف. ؿمبفةُ  اعمطؾب إوَّ

 ة شمعدد روايات اًمبخاري ووضمقد آظمتالومات سمقـفا. ؿمبفطؾب اًمثاين: اعم

 ب اًمبخاري، وومقف مطؾبان:اعمبحث اًمثاًمث: ؿمبفات شمتعؾؼ سمصحة أطماديث يمتا

ل:  قمدم صحة وىمقع اإلمجاع اعمزقمقم قمغم صحة أطماديث اًمبخاري. ؿمبفة  اعمطؾب إوَّ

وضمقد أطماديث ذم اجلامع اًمصحقح ختاًمػ فماهر اًمؼرآن وسيح  ؿمبفةطؾب اًمثاين: اعم

ئقؾقات وروايات  اًمسـة اًمصحقحة واًمعؼؾ واًمعؾؿ احلديث وىمد يؽقن سمعضفا مـ آها

إظمراج اعمبحث اًمراسمع: ؿمبفاٌت شمتعؾَّؼ سمقصماىمة رضمال اًمصحقح، وهل ؿمبفة  . أهؾ اًمؽتاب

    .اًمبخاري ًمرواة متؽؾؿ ومقفؿ

                                                 
 (.1/298شمقضمقف اًمـظر إمم أصقل إثر) - 1

هـاك ؿمبفات أظمرى وهل أىمؾ ؿملنا مـ هذه اًمستة شمريمتفا ًمطبقعة اًمبحث، ويـظر هلذه اًمشبفات: صحقح  - 2

د ضمالل.  اًمبخاري هناية إؾمطقرة ًمرؿمقد أجالل، وإقمالء اًمبخاري ًمعبد اًمؼادر سمـ حمؿَّ
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 .: شبوات تتعلق بتأخر كتابة اجلامع الصخيحاملبخح األوَّل

قمـ يمتاسمة طمديثف ومـع اخلؾػاء  شمؼدم أنَّ هذه اًمشبفة شمرضمع سمإؾماس إمم هنل اًمـَّبل

يـ إطماديث إمم مائة ؾمـة وشملظمر شمدويـ صحقح اًمراؿمديـ ًمذًمؽ مع شملظمر شمدو

اًمبخاري إمم مـتصػ اًمؼرن اًمثاًمث، ومؿضؿقن هذه اًمشبفة واًمتل ذيمرها اعمستنمىمقن 

مـع مـ يمتاسمة احلديث يمام ذم طمديث أيب ؾمعقد  وأذكاهبؿ مـ احلداصمقلم هق أنَّ اًمـَّبل

 ا همػمَ ل ؿمقئً ن، ومؿـ يمتب قمـِّ ا همػم اًمؼرآ ل ؿمقئً ٓ شمؽتبقا قمـِّ  ىمال:" أنَّ اًمـَّبلَّ  اخلدري

، ويمذًمؽ مـع اخلؾػاء اًمراؿمدون مـ ذًمؽ سمؾ وؿمددوا ومقف، وهذا 1"فحُ ؿْ قَ ؾْ اًمؼرآن، ومَ 

ن ذم قمٍم اًمـَّبلِّ  م، ومتلظمر  يعـل أنَّ إطماديث مل شُمدوَّ وٓ ذم قمٍم صحاسمتف اًمؽرا

ـ مائة ؾمـة دًمقٌؾ قمغم سمليمثر م شمدويـ اًمسـَّة إمم سمدايِة اًمؼرن اًمثَّاين يعـل سمعد مقت اًمـَّبلِّ 

ا مـ ووع اًمـَّاس وًمقس وطمقا أو طمتك ًمقس مـ ىمقل اًمـَّبلِّ  ، إذ ًمق يماكت يمذًمؽ أهنَّ

ن اًمؼرآن. كت ذم قمٍم اًمصحاسمة يمام ُدوِّ  ًمُدوِّ

وماحلداصمققن زقمؿقا أنَّ اًمظروف اًمسقاؾمقة واخلالف اًمقاىمع سملم ـمقائػ اعمسؾؿلم 

ـمائػة ختتؾؼ إطماديث وشمضقػفا إمم يماًمسـة واًمشقعة واخلقارج هل اًمتل ضمعؾت يمؾَّ 

م ذيمره ذم  اًمـَّبلِّ  هبا همٓء يمام شمؼدَّ ًمتؼمير ما هؿ قمؾقف، وهذه ؿمبفة اعمستنمىملم ُأْذِ

د أريمقن:  سمزمـ  اًمسـة يُمتبت متلظمرة سمعد مقت اًمرؾمقل "إنَّ اعمؼدمة، يؼقل حُمؿَّ

ائػ اًمثالث ـمقيؾ وهذا وًمَّد ظمالومات مل يتجاوزها اعمسؾؿقن طمتك اًمققم سملم اًمطق

ع هذه اًمػرق اًمثالث ضمعؾفؿ حيتؽرون احلديث  اًمسـقة واًمشقعقة واخلارضمقة، وسا

ويسقطرون قمؾقف حا ًمؾحديث مـ قمالىمة سماًمسؾطة اًمؼائؿة... وهؽذا راح اًمسـة 

، هذا ومقام شملظمر 2يعؽمومقن سمؿجؿققمتل اًمبخاري ومسؾؿ اعمدقمقشملم سماًمصحقحلم"

                                                 
 (.3004أظمرضمف: مسؾؿ)رىمؿ:  - 1

د أريمقن، اًمػؽر اإلؾمالمل كؼد واضمتفاد)ص - 2  (.101حمؿَّ
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ن ذم أ ومال  -وهق صحقح اًمبخاري-واؾمط احائة اًمثاًمثةشمدويـف مائة ؾمـة، ومؽقػ سمام ُدوِّ

وهذه اًمشبفة شمـدرج حتت اًمشبف اًمعامة وهل شملظمر شمدويـ  ؿمؽَّ ذم أنَّف خمتؾؼ مصـقع.

 احلديث اًمـبقي ومـف صحقح اإلمام اًمبخاري.

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

ل: اد، ومصححف اعمتؼدم اظمتؾػ ذم طمؽؿف اًمـُّؼَّ  أنَّ طمديث أيب ؾمعقد اخلدري إوَّ

مرومققما اإلمام مسؾؿ طمقث أودقمف يمتاسمف اًمصحقح، وأقمؾف سماًمقىمػ مـ هق أقمؾؿ سمؿسؾؿ 

سماًمـؼد وهق اًمبخاري ؿمقخف وأبق طماشمؿ اًمرازي، واًمؼؾب إمم ىمقهلا أمقؾ، ظمصقصا وىمد 

 اضمتؿعا قمغم احلؽؿ قمؾقف سماًمقىمػ.

 فد اًمـَّبلِّ أطماديث أظمرى شمدلُّ قمغم أنَّ يمتاسمة احلديث ىمد وىمع ذم قم أن هـاك اًمثاين:

: "ما مـ كػسف سماًمؽتاسمة ذم سمعضفا، مـفا طمديث أيب هريرة سمؾ وىمد َأَمَر اًمـَّبلُّ 

حاسمة أطمٌد أيمثر طمديثًا مـل، إٓ ما يمان مـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو، ومنكَّف يؽتب وأنا ٓ  اًمصَّ

ذم ومتح مؽة  يمذًمؽ ىمال: ظمطب رؾمقُل اهلل ، ومـفا طمديث أيب هريرة1أيمتب"

، 3، ومـفا ما أظمرضمف أمحد2: "ايمتبقا ٕيب ؿماة"اًمقداع وومقف ىمال وذيمر ظمطبة طمجة

وهمػمه مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص ريض اهلل قمـفام، ىمال: يمـت أيمتب يمؾَّ 

 أؾمؿعف مـ رؾمقل اهلل
ٍ
  رء

ٍ
: إكَّؽ شمؽتب يمؾَّ رء أريد طمػظف، ومـفتـل ىمريش، ومؼاًمقا

وا، وملمسؽُت سمنٌم يتؽ ، ورؾمقُل اهللشمسؿعف مـ رؾمقل اهلل ؾَّؿ ذم اًمغضب واًمرِّ

؟ ومؼال: "ايمتب ومقاًمذي كػز سمقده ما ظمرج قمـ اًمؽتاب، ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل

حائػ ذم قمفد اًمصحاسمة روقان اهلل مـِّل إٓ طمؼ" ، ويمذًمؽ يمتبت يمثػٌم مـ اًمصَّ

                                                 
 (.113أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف)رىمؿ:  - 1

 (.6880و 2434أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف)رىمؿ:  - 2

 (.6510اعمسـد)رىمؿ:  - 3
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ادىمة ًمعبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص، و حقػة اًمصَّ صحقػة ضماسمر سمـ قمبد قمؾقفؿ، يماًمصَّ

، وصحقػة ؾمؿرة 1اًمتل رواها قمـف ؾمؾقامن سمـ ىمقس اًمقشؽري-يِضَ اهلُل قَمـُْفاَم رَ -اهلل 

ام سمـ ُمـَبِّف قمـ أيب هريرة2سمـ ضمـدب ويمذا صحقػة إقمرج قمـف،  3، وصحقػة مهَّ

 .4وصحقػة سمشػم سمـ هَنقؽ قمـف يمذًمؽ

م ذم اًمـَّفلِّ قمـ وهذه إطماديث ذم فماهرها شَمَتَعارض مع طمديث أيب ؾمعقد  اعمتؼدِّ

يمتاسمة احلديث، ًمؽـ ٓ شمعارض ذم طمؼقؼة إمر سملم شمؾؽ إطماديث وطمديث أيب 

إذا صحَّ طمديث أيب ؾمعقد مرومققما وإٓ -، وماجلؿع سمقـفام ممؽـ ًمؾغاية ؾمعقد

م، صحقٌح أنَّ اًمعؾامء ىمد -وماًمبخاري وأبق طماشمؿ أقماله سماًمقىمػ قمـ أيب ؾمعقد يمام شمؼدَّ

َػُؼقا قمغم أنَّ يمتاسمة سمعض إطماديث ىمد وىمعت اظمتؾػقا ذم وضمف اجلؿع سمقـفام، ًمؽـَّفؿ ا شمَّ

 . 5ذم قمفد اًمـَّبلِّ 

ن ذم مصحٍػ واطمد ذم قمفد اًمـَّبلِّ  اًمثَّاًمث: ، ومنذا طمايمؿـا أنَّ اًمؼرآن يمذًمؽ مل ُيَدوَّ

ل مـ مجعف ذم  همٓء احلداصمقلم إمم أصؾفؿ هذا، ومال سمدَّ مـ اًمطعـ ذم اًمؼرآن، ٕنَّ أوَّ

ل، صمؿَّ مجعف سمصػة أظمرى اجلؿع  ًمصديؼمصحٍػ واطمد هق أبقسمؽر ا وهق اجلؿع إوَّ

                                                 
 (.4/215اكظر: هتذيب اًمتَّفذيب) - 1

 (.237-4/236اكظر: هتذيب اًمتَّفذيب) - 2

زاق هل صحقػٌة معروومٌة م - 3 ام سمـ مـبِّف معؿُر سمـ راؿمد إزدي، ورواها قمبد اًمرَّ شفقرة، رواها قمـ مهَّ

حقػة ومقفا  طمديثا، أظمرضمفا اإلمام  139اًمصـعاين قمـ معؿر، ورواها أصحاب قمبد اًمرزاق قمـف، وهذه اًمصَّ

أمحد يمامؾًة متسؾسؾة ذم مسـده، وأظمرج مـفا اًمبخاري ومسؾؿ سمعض إطماديث، ويـظر: مسـد اإلمام 

ام سمـ مـبف قمـ أيب هريرة547-13/475محد)أ سمتحؼقؼ رومعت ومقزي قمبد اعمطؾب،  (، وصحقػة مهَّ

 وسمتحؼقؼ قمكم طمسـ سمـ قمبد احلؿقد.

 (.101(، وشمؼققد اًمعؾؿ ًمؾخطقب اًمبغدادي)ص 533رىمؿ  190يـظر: ؾمــ اًمدارمل)ص  - 4

ـَّة اًمـ93َّ-28يـظر: شمؼققد اًمعؾؿ ًمؾخطقب اًمبغدادي)ص  - 5 بقية كشلتف وشمطقره مـ اًمؼرن (، وشمدويـ اًمسُّ

د سمـ مطر اًمزهراين)ص  ل إمم هناية اًمؼرن اًمتَّاؾمع اهلجري عمحؿَّ  طماؿمقة(. 67إوَّ
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 .اًمثَّاين قمثامن سمـ قمػان

سمع: ا ر  اًمرَّ ـَّة هق اًمسبب اًمذي ٕضمؾف شملظمَّ أنَّ اًمسبب اًمذي ٕضمؾف شملظمر شمدويـ اًمسُّ

ة  يمتاسمة اًمؼرآن ذم اعمصحػ، ومننَّ شمدويـ يمؾ مـ اًمؼرآن واحلديث إكام يمان حلاضمة إمَّ

جلؿع اًمؼرآن ذم مصحػ  مة ذم اًمصدر إول ذم قمفد اًمـَّبلِّ ًمذًمؽ، ومؾعدم طماضمة إ

 واطمد مل جيؿع، ويمذًمؽ إمر سماًمـسبة ًمألطماديث.

مؼتؾ أهؾ  أبق سمؽر أرؾمؾ إزمَّ : »ومقام خيص مجع اًمؼرآن زيد سمـ صماسمت يؼقل 

اًمؼتؾ ىمد  : إن قمؿر أتاين ومؼال: إنَّ ، ىمال أبق سمؽرشاًمقاممة، ومنذا قمؿر سمـ اخلطاب قمـده

ء اًمؼرآن، وإين أظمشك أن يستحر اًمؼتؾ سماًمؼرَّ يقم اًمقاممة سمؼرَّ  حرَّ اؾمت ء سماعمقاـمـ، ا ا

يمقػ شمػعؾ »ومقذهب يمثػم مـ اًمؼرآن، وإين أرى أن شملمر سمجؿع اًمؼرآن، ىمؾت ًمعؿر: 

ومؾؿ يزل قمؿر يراضمعـل طمتك »ىمال قمؿر: هذا واهلل ظمػم، ش ؟ؿمقئا مل يػعؾف رؾمقل اهلل

، ىمال زيد: ىمال أبق سمؽر: شًمؽ اًمذي رأى قمؿرذح اهلل صدري ًمذًمؽ، ورأجت ذم ذ

، ومتتبع ؽ رضمؾ ؿماب قماىمؾ ٓ كتفؿؽ، وىمد يمـت شمؽتب اًمقطمل ًمرؾمقل اهللإكَّ 

ومقاهلل ًمق يمؾػقين كؼؾ ضمبؾ مـ اجلبال ما يمان أثؼؾ قمكم مما أمرين سمف مـ »اًمؼرآن ومامجعف، 

واهلل ظمػم، ، ىمال: هق ش؟يمقػ شمػعؾقن ؿمقئا مل يػعؾف رؾمقل اهلل»، ىمؾت: شمجع اًمؼرآن

" ومؾؿ يزل أبق سمؽر يراضمعـل طمتك ذح اهلل صدري ًمؾذي ذح ًمف صدر أيب سمؽر 

سب واًمؾخاف، وصدور اًمرضمال، وقمؿر ريض اهلل قمـفام، ومتتبعت اًمؼرآن أمجعف مـ اًمعُ 

طمتك وضمدت آظمر ؾمقرة اًمتقسمة مع أيب ظمزيؿة إنصاري مل أضمدها مع أطمد همػمه، }ًمؼد 

[ طمتك ظمامتة سمراءة، 128ف ما قمـتؿ{ ]اًمتقسمة: ضماءيمؿ رؾمقل مـ أنػسؽؿ قمزيز قمؾق

ومؽاكت اًمصحػ قمـد أيب سمؽر طمتك شمقوماه اهلل، صمؿ قمـد قمؿر طمقاشمف، صمؿ قمـد طمػصة سمـت 

 . "1قمؿر

                                                 
 (.4986أظمرضمف اًمبخاري)رىمؿ:  - 1
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ا ومقام خيص مجع اًمسـة ومقؼقل  "يمتب قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز إمم  قمبد اهلل سمـ ديـار:وأمَّ

روس دُ  ُت ػْ ظِم  ، ومنينِّ ومايمتبف أيب سمؽر سمـ طمزم: اكظر ما يمان مـ طمديث رؾمقل اهلل

، وًمتػشقا اًمعؾؿ، وًمتجؾسقا طمتك بلِّ وذهاب اًمعؾامء، وٓ شمؼبؾ إٓ طمديث اًمـَّ  اًمعؾؿ

ا"ه   ؽ طمتك يؽقنَ ؾَ هَيْ  اًمعؾؿ ٓ يعؾؿ مـ ٓ يعؾؿ، ومننَّ 
 ارمل سمسـده أنَّ اًمدَّ ، وروى 1

 ومنينِّ  قه،بُ تُ ومايمْ  "اكظروا طمديث رؾمقل اهلل قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز يمتب إمم أهؾ اعمديـة:

 .2دروس اًمعؾؿ وذهاب أهؾف" ُت ػْ ظِم  ىمد

اًمؼرآن هل كػسفا اًمتل أمر قمؿر سمـ  وملنت شمرى أنَّ اًمعؾة اًمتل ٕضمؾفا مجع أبق سمؽر 

وصدر  قمبد اًمعزيز رمحف اهلل ٕضمؾفا سمجؿع اًمسـَّة، وًمئـ يمان اًمؼرآن ذم قمفد اًمـبل

ظمرى يمؾخاف حمػقفما ذم اًمصدور وذم سمعض اًمقؾمائؾ إ مـ ظمالومة أيب سمؽر

وزمـ اخلؾػاء  إؿمجار واجلؾقد واًمعظام، ومؽذًمؽ اًمسـة يماكت ذم قمفد اًمـبل

حائػ اًمتل  اًمراؿمديـ وصدرا مـ ظمالومة سمـل أمقة حمػقفمة ذم اًمصدور وذم سمعض اًمصَّ

 واًمصحاسمة واًمتاسمعلم.   يمتبت ذم قمفد اًمـَّبلِّ 

اعمشتغؾلم سمعؾقم  وإذا أردت اًمبقان أيمثر ومقام خيص شمدويـ اًمسـة، ومؿـ اعمعؾقم قمـد

يعة قُمؿقًما وسمعؾقم احلديث قمغم وضمف اخلصقص أنَّ اًمتَّصـقػ ذم احلديث وقمؾقمف  اًمنمَّ

ا  ـَِّة قمالىمة وـمقدة ضمد  َمرَّ سمؿراطمؾ قمديدة، يمحال مجع اًمؼرآن، ويمان ًمظفقر يُمُتِب اًمسُّ

ة، سمحاضمة اًمُسـَّة ًمذًمؽ اًمـَّقع مـ اًمتَّصـقػ ذم أيِّ مرطمؾة مـ مراطمؾ شماريخ هذه إ مَّ

وكؼدها ومتحقصفا  ومؿـ اعمعؾقم أنَّ قمؾامء احلديث ىمد سمذًمقا ذم ؾمبقؾ مجع ؾُمـَِّة اًمـَّبلِّ 

واًمذبِّ قمـفا ضمفقًدا وماىمت يمؾَّ اجلفقد اعمبذوًمة ذم اًمعؾقم إظمرى، ويماكت يمؾُّ مرطمؾة 

ة اًمتَّؾقد ىمد اطمتاضمت ظمدمًة ًمُِسـَّة اًمـَّبلِّ  ختتؾػ قمـ مرطمؾة  مـ مراطمؾ جمد إُمَّ

                                                 
 (.99صحقح اًمبخاري)يمتاب اًمعؾؿ، سماب: يمقػ يؼبض اًمعؾؿ، رىمؿ  - 1

 (.527رىمؿ  189ؾمــ اًمدارمل)ص  - 2



                 

 - رؤية ىقذية  -لعلوو اإلسالمية لامللتقى الذولي الجالح: القراءات احلذاثية                                                                          

 و1402ديسنرب  02و  01  / هـ0334ربيع اآلخر  44و 43                                                                                                

 ●نور الديو تومي............... د/ .................الطعوى املوجَّهة لصحيح البخاري واجلواب عهها ●   

787 

ـَّة ًمذًمؽ اًمـَّقع مـ اًمتَّصـقػ ذم  أظمرى، ومؽان فمفقر شمؾؽ اعمصـَّػات احلديثقة حلاضمة اًمسُّ

شمؾؽ اعمرطمؾة، وسمذًمؽ كستطقع أْن ُكَػنِّ حاذا يمان فمفقر شمؾؽ اعمصـَّػات ذم احلديث 

قما ومل يؽـ مجؾة واطمدة وذم وىمت واطمد.  ُمَتَتاًمقا ُمَتَتاسمًعا وُمتـقِّ

ذم هذا إمر، ومننَّ مـ اعمعؾقم واعمؼطقع سمف أنَّ سمعَض  وإذا أردَت اًمتَّػصقؾ أيمثر

وىمد شمؼدمت اإلؿمارة إمم ذًمؽ، صمؿَّ يمان قمٍم   إطماديث ىمد يُمتَِبْت ذم قمٍم اًمـَّبلِّ 

حائػ؛ وهل اعمذيمقرة آكػا ىمبؾ صػحتلم. حاسمة، ومظفرت سمعض اًمصَّ  اًمصَّ

حاسمة وذم صدر قمٍم     حائػ ذم قمٍم اًمصَّ اًمتَّاسمعلم إٓ ًمؽـ ورهمؿ فمفقر شمؾؽ اًمصَّ

 ، سمؾ ومل يظفر طمتك جمرد اجلؿع، حاذا؟ مل يظفر سمعدُ أنَّ اًمتَّصـقػ قمغم إبقاب 

ا سمَِبَساـمة حمػقفمٌة  ـَّة ذم ذًمؽ اًمقىمت ًمقست سمَِحاضمة إمم اجلؿع وٓ اًمتَّصـقػ ٕهنَّ ٕنَّ اًمسُّ

حاسمة واًمتَّاسمعلم، ومفؿ وقماؤها اعمحػقظ اًمذي ٓ ظمقف قمؾقف مـ اًم ، 1ضقاعذم صدور اًمصَّ

حاسمة سمؾ شمؼريبا يمؾُّفؿ ويمذا أيمثُر اًمتَّاسمعلم وىمؾَّ مع ذًمؽ احلػظ، مع  ًمؽـ حَّا مات أهمؾُب اًمصَّ

ـَّة مـ هذا اجلاكب أن شَمَتَلثَّر أو أن يضقع رٌء  بِفا، ظِمقَػ قمغم اًمسُّ سمداية ـمقل إؾماكقد وشمشعُّ

ا جلؿع أطماديث اًمـَّبلِّ  ة ضمد   ، وسماًمػعؾ ومؼد وومََّؼ اهللمـفا، ومؽاكت احلَاضَمة وىمتئٍذ ماؾمَّ

اؿمد اخلامس قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز عمحاوًمة مجع ؾُمـَِّة اًمـَّبلِّ  قمغم ؾمبقؾ  اخلؾقػة اًمرَّ

آؾمتؼصاء وإن يمان كاىمصا، وىمد سمعث ٓسمـ ظماًمتف أيب سمؽر سمـ قمؿرو سمـ طمزم وًمإلمام 

 سمـ ديـار ىمال: قمـ قمبد اهلل أظمرج اًمبخاري، ومؼد اًمزهري وأمرمها سمَِؽْتِب أطماديث اًمـَّبلِّ 

 "يمتب قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز إمم أيب سمؽر سمـ طمزم: اكظر ما يمان مـ طمديث رؾمقل اهلل

، وًمتػشقا بلِّ وذهاب اًمعؾامء، وٓ شمؼبؾ إٓ طمديث اًمـَّ  روس اًمعؾؿدُ  ُت ػْ ظِم  ومايمتبف، ومنينِّ 

ا"ه   طمتك يؽقنَ  ؽؾَ هَيْ  اًمعؾؿ ٓ اًمعؾؿ، وًمتجؾسقا طمتك يعؾؿ مـ ٓ يعؾؿ، ومننَّ 
أظمرج و، 2

                                                 
ء اًمؽاؿمػة ًمؾؿ - 1  (.34-33عؾِّؿل)ص يـظر: إوقا
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"يمتب قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز إمم أوماق: اكظروا  سمؾػظ:إصبفاين  أبق كعقؿهذا إثر 

سمـ قمبد  "أمركا قمؿرُ  هري ىمال:وقمـ اسمـ ؿمفاب اًمزُّ ، 1قه"عُ مْجَ اوم طمديث رؾمقل اهلل

أرٍض ًمف قمؾقفا ؾمؾطان  ـ ومؽتبـاها دومؽماً دومؽماً، ومبعث إمم يمؾِّ ـَ اًمعزيز سمجؿع اًمسُّ 

"اكظروا  قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز يمتب إمم أهؾ اعمديـة: ارمل سمسـده أنَّ اًمدَّ ، وروى 2دومؽماً"

 .3دروس اًمعؾؿ وذهاب أهؾف" ُت ػْ ظِم  ىمد ومنينِّ  قه،بُ تُ ومايمْ  طمديث رؾمقل اهلل

مثؾ ما ومعؾف أبق سمؽر  وهذا اًمذي ومعؾف قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز مع ؾُمـَِّة اًمـَّبلِّ    

ء، ومؽان ؾمبب مجع قمؿر سمـ قمب اًمصديؼ د اًمعزيز ًمؾحديث هق اخلقف سماًمؼرآن ؾمقا

ـَّة ذم شمؾؽ اعمرطمؾة ذم أطمقج  اظ احلديث، ومؽاكت اًمسُّ قمؾقف مـ اًمضقاع سمسبب مقت طُمػَّ

ما شمؽقن ًمؾجؿع، ومظفر هذا اًمـَّقع مـ اًمتَّلخقػ وهق اجلؿع اعمجرد سمدون شمصـقػ وٓ 

 شمبقيب وٓ شمرشمقب.

هري  ًمقست يماًمؼرآن ومنكَّف ورهمؿ حماوًمة ومع أنَّ أطماديث اًمـَّبلِّ  مجع اإلمام اًمزُّ

إٓ أنَّ ذًمؽ ُيَعدُّ مستحقال، ومؿـ اعمحال أن شمؽقن  وأيب سمؽر اسمـ طمزم ٕطماديث اًمـَّبلِّ 

ـَُّة حمػقفمٌة،  أطماديث اًمـَّبلِّ  ـُ حمػقٌظ واًمسُّ ي يمؾُّفا ذم يمتاٍب واطمد، ومع ذًمؽ وماًمدِّ

وماشمر سَمِؼَل هـ اك ذم هذه اعمرطمؾة مـ وماإلواومة إمم اجلؿع اًمذي مجعف اإلمامان ذم شمؾؽ اًمدَّ

ف اجلؿع، ومع ذًمؽ سَمَؼَل مـ حيػظ إطماديث ذم صدره، ويمان  إطماديث مما مل يؿسُّ

ذًمؽ احلػظ متػاوشما؛ ومؿـفؿ مـ حيػظ اًمعدد اًمقسػم مـ إطماديث، وهـاك مـ حيػظ 

 اعمئات وهـاك مـ حيػظ أٓف مـ احلديث.

دور قمـد قمؾامء وسمعد مرطمؾة مجع اإلماملم ًمؾحديث مع ما هق حمػقٌظ  ذم اًمصُّ

                                                 
 (.1/366شماريخ أصبفان) - 1
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شمقب،  ة إمصار ضماءت مرطمؾٌة أظمرى هل مرطمؾُة اًمتَّصـقػ واًمؽمَّ احلديث وأئؿَّ

هري مـ أمثال اإلمام ماًمؽ ومعؿر سمـ راؿمد واسمـ قمققـة  ومظفرت ذم ـمبؼة شمالمقذ اًمزُّ

ك سمُِؽُتِب إبقاب، ومصـَّػ سمقع سمـ َصبِقح وهمػمهؿ ما ُيَسؿَّ  واًمثَّقري واسمـ اعمبارك واًمرَّ

ل فمفقٍر  َبًة قمغم إبقاب، ويمان هذا أوَّ يمثػٌم مـ قمؾامء هذه اعمرطمؾة يمتًبا ُمصـَّػًة ُمَرشمَّ

ـَّة هلذا اًمـَّقع مـ  ة اإلؾمالم، ويمان ذًمؽ حلاضمة اًمسُّ شمقب ذم شماريخ أمَّ ًمؾتَّصـقػ واًمؽمَّ

، يماعمقـمل حاًمؽ، واجلامع ًمسػقان اًمثقري، واجلامع عمعؿر سمـ راؿمد يمذًمؽ، 1اًمتَّلخقػ

تب اسمـ اعمبارك ومحَّاد سمـ ؾمؾؿة، وُمَصـَّػ قمبد اًمرزاق، وهمػمها مـ اعمصـَّػات، ويم

شمقب كػسف واعمؼصد ذاشمف وإن اظمتؾػت اًمتَّسؿقات، وهق مجع إطماديث  يمؾُّفا يمان هلا اًمؽمَّ

 اعمرومققمة وأصمار اعمقىمقومة ذم اًمػؼف ًمقتػؼف مـ أراد مـ أهؾ احلديث.

اكقد، واًمتل يمان مؼصد أصحاهبا هق حماوًمة وسُمَعقَد هذه اعمرطمؾة سمؼؾقؾ فمفرت  يمتب اعمسَّ

اؾمتؼصاء إطماديث اعمرومققمة ومؼط وقمدم ظمؾطفا سماعمقىمقف واعمؼطقع يمام ذم اعمرطمؾة 

عػ وسمغض  حة واًمضَّ اسمؼة، ومجع شمؾؽ إطماديث ذم مقؾمققمات سمغض اًمـَّظر قمـ اًمصِّ اًمسَّ

ـَّة ذم شمؾؽ اعمرطمؾة مجع اًمؼدر إيمؼم مـ  اًمـَّظر قمغم اًمتَّبقيب، وإكَّام يمان طماضمة اًمسُّ

إطماديث اعمرومققمة ذم يمتب مستؼؾة، ومظفرت يمتب اعمساكقد، يؼقل احلاومظ اسمـ 

ة، وذًمؽ قمغم رأس ظماصَّ  بلِّ طمديث اًمـَّ  دَ رِ ػْ ة أن يُ إمم أن رأى سمعُض إئؿَّ ..."طمجر:

نهد د سمـ مػ مسدَّ اهلل سمـ مقؾمك اًمعبز اًمؽقذم مسـدًا، وصـَّ  بقدػ قمُ ومصـَّ ، احائتلم

زاقمل كزيؾ عقؿ سمـ محاد اخلُ ػ كُ ػ أؾمد سمـ مقؾمك مسـدًا، وصـَّ اًمبٍمي مسـدًا، وصـَّ 

ُة سمعد ذًمؽ أثرهؿ، ومؼؾَّ إماٌم مـ احلػاِظ إٓ وصـّػ طمديثف اىمتػك إئؿَّ  ؿَّ صمُ  ،مٍم مسـدا

قمغم اعمساكقد، يماإلمام أمحد، وإؾمحاق سمـ راهقيف، وقمثامن سمـ أيب ؿمقبة، وهمػمهؿ مـ 

                                                 
قد حمؿقد)ص (، واعمدرؾمة اًمػؼفقة ًمؾؿحدصملم ًمعبد اعمج5-3يـظر: شمؼدمة اعمعرومة ٓسمـ أيب طماشمؿ)ص  - 1
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 . 1ـفؿ مـ صـّػ قمغم إبقاب واعمساكقد معًا يمليب سمؽر سمـ أيب ؿمقبة"اًمـبالء، وم

اكتفت مرطمؾة اعمساكقد وىمد وُمرغ واحلؿد هلل مـ مجع أيمثر إطماديث اعمرومققمة،      

حقح  حة سمؾ مجعت اًمصَّ ا أقمـل يمتب اعمساكقد مل يؾتزم أصحاهبا اًمصِّ م أهنَّ وىمد شمؼدَّ

اذ، سمؾ وطمتك ا عقػ واعمـؽر واًمشَّ عمقوقع، ومؽاكت إطماديث ًمقست صاومقة، واًمضَّ

قفا وخُيرج ًمـا  اطمتاضمت اعمرطمؾة اًمتل سمعدها إمم مـ ُيغرسمؾ هذه إطماديث وُيـَؼِّ

حقح، وهذا اإلمام إؾمحاق سمـ  حقح صاومقا كؼق ا، ومجاء دور اعمَُصـِّػلم ذم اًمصَّ اًمصَّ

ر ًمـ ا يمقػ ضماءت راهقية وهق أطمد قمؾامء احلديث اًمؽبار وأطمد أصحاب اعمساكقد ُيَصقِّ

حاح، ومفق أطمد اعمصـِّػلم ذم اعمساكقد ويمان ذات يقم ذم طمؾؼتف وملؿمار  مرطمؾة يمتب اًمصِّ

حقح، ومؼال: مجعتؿ يمتاسما خمتٍما ًمصحقح  قًم "قمغم ـمالسمف أن جيؿع أطمدهؿ احلديث اًمصَّ

، ويمان اإلمام اًمبخاري أطمد شمالمقذه ذم اعمجؾس ومقىمع ذًمؽ ذم "2اهلل ة رؾمقلِ ـَّ ؾُم 

حقح، ومػعؾ وشمبعف قمغم ذًمؽ شمؾؿقذه مسؾؿ، ومؽان  ىمؾبف، ومعزم قمغم شمصـقػ اجلامع اًمصَّ

ة ًمذًمؽ اًمـَّقع مـ اًمتَّصـقػ. حاح حلاضمة إمَّ  سمذًمؽ ؾمبب فمفقر اًمتَّصـقػ قمغم اًمصِّ

وىمد صـَّػ ذم هذه  "اًمســ"وذم هذه اعمرطمؾة كػسفا سمدء فمفقر اًمتَّصـقػ ذم      

ه: اعمرطمؾة اإلمام قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمدَّ  ، واًمـَّافمر "اعمسـد اجلامع"ارمل يمتاسما ؾمامَّ

ذم يمتاب اًمدارمل يؾحظ أمريـ؛ أوهلام: أنَّف ُمَرشمٌَّب قمغم إبقاب، ومتسؿقتف سماعمسـد يراد 

حاسمة واًمتل  سمف إطماديث اعمتَّصؾة اعمرومققمة وًمقس معـاه اًمتَّصـقػ قمغم مساكقد اًمصَّ

مت ذم اعمرطمؾة ىمبؾفا، وإمر اًمثَّاين: يمث حاسمة شمؼدَّ رة إطماديث اعمقىمقومة قمـ اًمصَّ

واعمؼطققمة قمـ اًمتَّاسمعلم، وهذا ما جيعؾف ُيشبف يمتب اعمصـَّػات واعمقـمآت، وسمذًمؽ 

ارمل امتدادا عمرطمؾة اعمصـَّػات، وسمعده ُصـَِّػْت اًمســ  كستطقع أن كجعؾ يمتاب اًمدَّ

                                                 
اري)ص  - 1  (.5-4هدي اًمسَّ
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 ـة.اًمثالصمة واجلامع ًمؾؽممذي، وشمتاسمع اًمعؾامء ذم اًمتصـقػ قمغم طمسب طماضمة اًمس

َن احلديث قمغم رأس احائة إومم، وحاذا شملظمر      ومنذا قمرومت هذا قمؾؿت حاذا ُدوِّ

قاب.  شمصـقػ صحقح اًمبخاري إمم ذًمؽ اًمقىمت، واهلل أقمؾؿ سماًمصَّ

 املبخح الجاىي: شبوات تتعلق ِبُيَسِخ اجلامع الصَّخيح ورواياتى.

ل:  ط صاطمبف.قمدم وضمقد كسخ ظمطقة ًمؽتاب اًمبخاري سمخ ؿمبفة اعمطؾب إوَّ

ؽ يمثػٌم مـ احلداصمقلم هبذه اًمشبفة ذم اًمطعـ ذم صحقح اإلمام اًمبخاري،  متسَّ

ومضؿقن هذه اًمشبفة أنَّف ٓ يقضمد كسخة صحقحة ًمصحقح اًمبخاري سمخط اعممًمػ 

وهذا يعـل أنَّ هذا اًمؽتاب همػم صحقح اًمـسبة ًمؾبخاري، سمؾ هق مقوقٌع مؽذوب 

دى همٓء احلداصمققن أن شمقضمد كسخة قمؾقف مـسقب إًمقف، وهق ًمرضمؾ جمفقل، وىمد حت

ًمؾبخاري سمخط اعممًمػ زيادة ذم اًمتؾبقس قمغم وعاف اًمـػقس، ويملهنؿ ىمد أتقا 

سماًمؼاصؿة وسماًمؼمهان اًمؼاـمع قمغم أن صحقح اًمبخاري ٓ يثبت أصال ومـ سملم أيمؼم 

إدًمة سمؾ واًمؼماهلم اًمؼاـمعة أنف ٓ شمقضمد كسخة سمخط اعممًمػ، يؼقل رؿمقد أجالل: 

ل طم جة ذم مقاضمفتفا سمعد هذا يمؾف يؽقن مـ طمؼـا أن كتساءل، وكسائؾ همٓء "وأوَّ

اًمشققخ طمقل اًمـسخة إصؾقة ًمصحقح اًمبخاري يمام ظمطَّفا اًمشقخ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ 

اًمبخاري، ومنذا يمان ًمديـا أن هذا اًمؽتاب اًمذي يطؾؼ قمؾقف "اجلامع اًمصحقح 

ح اعمختٍم مـ أور رؾمقل ًمؾبخاري" اظمتار ٓؾمؿف إصكم: "اجلامع اعمسـد اًمصحق

وؾمــف وأجامف" وهق يمام أثبتـا مكمء سماًمطقام اًمؽؼمى...ومؿـ طمؼـا كحـ أن كؼػ  اهلل

قمغم مدى أصاًمة هذا اًمؽتاب، ًمـعرف ما هل اًمعالىمة اًمتل دمؿع سملم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ 

اًمبخاري وهذا اًمؽتاب اًمذي حيؿؾ اؾمؿف؟ مـ طمؼـا أن كسائؾ همٓء اًمذيـ يشبعقن 

اري مدحيا وصمـاًء سمشؽؾ يرومعف إمم أقمغم قمؾقلم ويرومع اًمشقخ اًمبخاري معف صحقح اًمبخ

إمم أقمغم مـ ذًمؽ وأؾمـك، ًمذًمؽ كحـ كريد اعمخطقـمة إصؾقة ًمصحقح اًمبخاري يمام 
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ظمطتفا يؿلم اًمشقخ اًمبخاري، وهذا حتد رومعـاه مرات قمدة ىمبؾ مخس ؾمـقات وٓ زًمـا 

اطملم  أن يؼدمقا ًمـا اعمخطقـمة إصؾقة اًمتل كرومعف إمم أن كتحدى همٓء اًمشققخ اعمدَّ

 .1ظمطفا اًمشقخ اًمبخاري قمـدما يمان يمًمػ يمتاسمف اجلامع اًمصحقح..."

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

ل: كؼقل مـ طمقث اًمعؿقم: ٓ إهل إٓ اهلل! ياهلل اًمعجب! ما أضمفؾ همٓء  إوَّ

مـ اًمعؾامء أنَّف ُيشؽمط ذم سماحلؼائؼ اًمعؾؿقة وسملؾماًمقب حتؼقؼ اًمؽماث، وإٓ ومؿـ ىمال 

صمبقت اًمؽتاب إمم ممًمػف أن شمقضمد كسخة سمخط اعممًمػ؟ مل يؼؾ هبذا أطمد اًمبتة ٓ مـ 

اًمعرب وٓ مـ اًمعجؿ، سمؾ مل يؼؾ سمف طمتك مـ يزقمؿقن أهنؿ يتحايمقا إمم احلؼائؼ 

اًمعؾؿقة، ٕنَّف ًمق اؿمؽمـمـا هذا اًمنمط مل يصح ًمـا أيمثر اًمؽتب اعمشفقرة، سمؾ ومل يصح 

ا طمتك اًمؼرآن اًمؽريؿ، وهذا إمر مـ سملم أفمفر إدًمة أنَّ همٓء أرادوا اًمطعـ ذم ًمـ

ديـ اإلؾمالم واًمتؾبقس قمغم قمقام اعمسؾؿلم ووعاف اًمـػقس سمؿثؾ هذه اًمشبفات 

اًمقاهقة وهاء ظمققط اًمعـؽبقت، وإٓ ومفؾ "ًمؾؿقـمل" قمغم ؾمبقؾ اعمثال كسخة سمخط 

وهؾ ًمؽتاب ؾمقبقيف كسخة سمقد ؾمقبقسمف،  اإلمام ماًمؽ، وهؾ ًمؾؿسـد كسخة سمخط أمحد،

وهؾ ًمؾؽتب اًمتل يـؼؾ مـفا همٓء احلداصمققن ما يقاومؼ هقاهؿ وىمـاقماهتؿ كسخا ظمطقة 

سمقد ممًمػقفا، وهؾ ًمؽتب اًمـحق واًمؾغة يمؾفا كسخا سمخط ممًمػقفا، سمؾ وهؾ ًمؾؿعؾؼات 

اًمسبع وهمػمها مـ أؿمعار اًمشعراء اعمشفقريـ يمجرير واًمػرزدق واعمتـبل وهمػمهؿ 

أو ممـ يمتبف ذم زمـ  كسخا سمخط ممًمػقفا، سمؾ وهؾ ًمؾؼرآن كسخة سمقد زيد سمـ صماسمت

؟ ومنذا يمان اجلقاب سمـعؿ وملفمفروا ًمـا هذه اًمـسخ، وكحـ كتحدى يمام قمثامن سمـ قمػان

حتديتؿ أنتؿ سمقضمقد كسخة ًمصحقح اًمبخاري سمقد ممًمػف كحـ كتحدى أن شملتقكا سمـسخٍة 

أمحد أو كسخة ًمؾؼرآن اًمعظقؿ سمقد زيد سمـ صماسمت  ًمؾؿقـمل سمقد ماًمؽ أو كسخة ًمؾؿسـد سمقد
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أو همػمه مـ اًمصحاسمة، وإذا يمان اجلقاب سمال وهق اعمتحتؿ ىمطعا، ومؾامذا هذا اًمتدًمقس 

قمغم اًمـاس وهذا اًمتضؾقؾ قمغم اًمعقام هبذا اًمتحدي سمعدم وضمقد كسخة ظمطقة ًمصحقح 

قة قمغم مجقع اًمبخاري سمقد اًمبخاري ًمؾطعـ ومقف، ويملن اًمبخاري ىمد اكػرد هبذه اًمسؾب

 ؟اًمؽتب، ويملنَّ يمؾَّ اًمؽتب هلا كسخا ظمطقة سمقد ممًمػقفا إٓ صحقح اًمبخاري

حقحة وسمام كؼؾ ذم اًمؽتب اعمعتؿدة أنَّ اإلمام اًمثَّاين:  أنَّف ىمد صمبت ىمطعا سمإؾماكقد اًمصَّ

اًمبخاري ىمد صـػ يمتاسمف "اجلامع اًمصحقح" وهمػمه مـ يمتبف ويمتبف سمقده وسمقَّضف، وهذا 

وضمقد كسٍخ ًمؽتاسمف "اجلامع" سمخط يده ذم وىمتف، يؼقل اإلمام اًمبخاري:  يدل ىمطعا قمغم

، ومـ اعمعؾقم أنَّ أضمؾَّ يمتب اًمبخاري "اجلامع 1"صـػت مجقع يمتبل صمالث مرات"

ل شمراضمؿ  اًمصحقح" ومقؽقن آهتامم سمف أيمثر مـ همػمه، وًمذًمؽ ضماء قمـ اًمبخاري أنَّف طمقَّ

، ًمشدة آهتامم سمجامعف، 2ؾ شمرمجة ريمعتلمومـؼمه ويمان يصكم ًمؽ يمتاسمف سملم ىمؼم اًمـبل

ما وىمد ومن اسمـ طمجر ذًمؽ سمتبقض يمتاسمف، ومؼد كؼؾ يمالم اسمـ قمدي وومنه، ومؼال: "

 :مشايخ يؼقًمقن ةَ دَّ قمِ  ؿمفدُت  :ام ىمالسمـ قمدي قمـ قمبد اًمؼدوس سمـ مهَّ ارواه أبق أمحد 

  ًمؽؾِّ يمان يصكمِّ و ،ومـؼمه بلِّ سملم ىمؼم اًمـَّ  ضفايعـل سمقَّ ل اًمبخاري شمراضمؿ ضمامعف طمقَّ 

 . 3"شمرمجة ريمعتلم

أنَّ شمالمقذ اًمبخاري وظمصقصا اًمػرسمري ىمد وىمػ قمغم أصِؾ صحقح اًمثاًمث: 

اًمبخاري سمخط ؿمقخف اًمبخاري، واكتسخ مـفا ًمـػسف مـ شمؾؽ اًمـسخ اًمتل اؿمتفرت ومقام 

سمعد، ومؼد ىمرر يمثػم مـ أئؿة احلديث وممـ هلؿ قمـاية ظماصة سمصحقح اًمبخاري أنَّ 

ًمف أصؾ صحقح اًمبخاري اًمذي يمتبف اًمبخاري سمقده، يؼقل أبق إؾمحاق اًمػرسمري يمان 

                                                 
 (.12/403ؾمػم أقمالم اًمـبالء) - 1

(، وهدي اًمساري ٓسمـ 51أؾمامل مـ روى قمـفؿ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري مـ مشاخيف ٓسمـ قمدي)ص  - 2

 (.683وص  16طمجر)ص 

 (.16)ص هدي اًمساري - 3
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اكتسخت يمتاب اًمبخاري مـ أصؾف اًمذي يمان قمـد صاطمبف حمؿد سمـ يقؾمػ اعمستؿكم: "

أصؾ اًمبخاري،  -يعـل اًمػرسمري-، ويؼقل اسمـ ُرؿمقد اًمػفري: "يمان قمـده1"اًمػرسمري

، ويؼقل 2ؿماهدة"ومـف كؼؾ أصحاب اًمػرسمري، ومؽان ذًمؽ طمجة ًمف قماودة، وسمصدىمف 

كسخة إصؾ مـ اًمبخارّي يماكت قمـد اًمػرسمري، ويماكت ومقفا  وطماصؾف أنَّ اسمـ طمجر: "

َّٓ ززا ضمإحلاىمات و ات، ومقوع سمعض مـ كسخ اًمؽتاب، ووؿ سمعضف قمغم سمعض شمؾؽ إِ

حلاضمة أن ذم اعمؽان اًمذي يظـ أنّف صقاب، ومؿـ صمّؿ كشل اظمتالف سملم اًمشققخ اًمّثالصمة 

 .3"لم قمـ اًمػرسمريكؽمؼر وطمدصمقه سماًمؽتاب ماًمذيـ ؾمؿع مـفؿ أبق ذ

وهذا يمؾف يعـل أنَّ كسخة اًمػرسمري هل كسخة أصؾقة مـسقظمة مـ أصؾ ؿمقخف، ومؼؾ 

يمتاب مـ اًمؽتب ؾمقاء ذم احلديث أو اًمتػسػم أو اًمػؼف أو اًمؾغة شمقومر ومقف ما شمقومر هلذا 

 اًمؽتاب.

سمع: ا ضمقد كسخة ظمطقة أن ـمرق إصمبات كسبة اًمؽتاب إمم ممًمػة ٓ شمؼتٍم قمغم و اًمرَّ

سمخط اعممًمػ، ومؼد شمؼدم اًمتـبقف أن أيمثر اًمؽتب ٓ شمتقومر قمغم هذا اًمنمط وإٓ ًمذهب 

يمؾ شمراث إمة وحلؽؿـا قمغم ضمؾ اًمؽتب سملهنا خمتؾؼة مـسقسمة ٕصحاهبا ٓ شمصح 

قمـفؿ، ًمؽـ ـمرق إصمبات كسبة اًمؽتب إمم ممًمػقفا يمثػمة وهل شمدرس وؿـ مؼايقس 

 حتؼقؼ اعمخطقـمات.

ومل هتتؿ -، ومؼد اؿمتفر قمـد اعمحدصملم ظماصة حقحةسمإؾماكقد اًمصَّ اًمرواية ومؿـ أمها 

أن يمتب احلديث يماكت شمروى سمإؾماكقد -ـمائػة سمذًمؽ يمام اهتؿت سمف هذه اًمطائػة

ويعطقن اإلضمازات ذم ذًمؽ، ومام مـ يمتاب مـ يمتب احلديث وظمصقصا اعمشفقرة مـفا 

                                                 
 (.10(، وهدي اًمساري ٓسمـ طمجر)ص 1/310اًمتعديؾ واًمتجريح ًمؾباضمل) - 1

 (.61( كؼال قمـ إقمالء اًمبخاري)ص 18إومادة اًمـصقح ذم اًمتعريػ سمسـد اجلامع اًمصحقح)ص  - 2

 (. 2/368اكتؼاض آقمؽماض ذم اًمرد قمغم اًمعقـل ذم ذح اًمبخاري) - 3
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وًمذًمؽ صـػت يمتب اًمسامقمات  إٓ وشمقارصمفا اًمعؾامء سمإؾماكقد مـفؿ إمم ممًمػقفا،

يمختؿ اًمبخاري وظمتؿ اعمسـد وهمػمها، وهذا وطمده يؽػل ذم إصمبات كسبة اًمبخاري 

اهتؿ اًمعؾامء واًمـاس سملؾماكقده  عممًمػف، إذ ًمقس هـاك يمتاسما ومقام كعؾؿ سمعد يمتاب اهلل

 .1ورواياشمف يمصحقح اًمبخاري

قذ أو شمالمقذ ومـ ـمرق إصمبات كسبة اًمؽتب إمم ممًمػقفا يمذًمؽ وضمقد كسخ ًمتالم

اعممًمػ مؼاسمؾة قمغم إصؾ، ويمؾ ـمرق إصمبات كسبة اًمؽتب إمم ممًمػقفا متقومرة شمؼريبا ذم 

 صحقح اإلمام اًمبخاري. 

أنَّ أطماديث صحقح اًمبخاري مشفقرٌة ومعروومة ومتداوًمة قمرومفا اًمعؾامء،  اخلامس:

ود ومل يـػرد هبا اًمبخاري سمؾ ؿماريمف ومقفا أيمثر اعمصـػلم يمؿسؾؿ وأمحد وأيب دا

واًمؽممذي واًمـسائل وهمػمهؿ، سمؾ إنَّ مجقع متقن أطماديث اًمبخاري مقضمقدة ذم مسـد 

، وهذا يدلُّ قمغم أنَّ اًمبخاري مل يـػرد سمتؾؽ إطماديث، 2أمحد إٓ طمديثا واطمدا ومؼط

 ومؾامذا إًذا اًمبخاري؟!

ادس: ة أنَّ يمؾَّ قمؾامء اإلؾمالم مـ ًمدن اًمبخاري إمم اًمققم ُمتَِّػُؼقن قمغم كسب اًمسَّ

شمر اًمذي يػقد اًمعؾؿ اًمرضوري، ومؿع يمثرة  اًمؽتاب إًمقف، سمؾ إنَّ ذًمؽ مـ سماب اعمتقا

اًمؽتب اعمصـػة قمغم صحقح اًمبخاري ما سملم ؿمارح ومـتؼد ٕطماديثف ومداومع قمؾقفا 

وجمرد ٕـمراومفا ومؽمضمؿ ًمرواهتا مل يتعرض أطمٌد مـ همٓء ًمؾطعـ ذم كسبة شمؾؽ 

سبتفا إًمقف، وهذا وطمده يؽػل دًمقؾ قمغم إطماديث ًمؾبخاري، سمؾ هؿ جمؿعقن قمغم ك

 صحة كسبة شمؾؽ إطماديث اعمجؿققمة عممًمػفا اإلمام حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري.

شمٌر قمـف، -رمحف اهلل شمعامم-ىمال اًمـَّقوي رمحف اهلل: "اقمؾؿ أنَّ صحقَح اًمبخاري متقا

                                                 
 (.686يـظر: هدي اًمساري ٓسمـ طمجر)ص  - 1

 هق طمديث قمائشة اعمعروف سمحديث أم زرع، وىمد أظمرضمف مع اًمبخاري مسؾؿ وهمػمه. - 2
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 .1واؿمتفر قمـف مـ رواية اًمػرسمري"

 ووضمقد آظمتالومات سمقـفا.ة شمعدد روايات اًمبخاري ؿمبفطؾب اًمثاين: اعم

شماسمعة حا ىمبؾفا وهلا وهذه اًمشبفة ىمد دكدن طمقهلا يمذًمؽ يمثػم مـ احلداصمقلم، وهل 

شمعؾؼ هبا، ومضؿقن هذه اًمشبفة أن شمعدد روايات اًمبخاري ووضمقد آظمتالف سمقـفا 

دًمقؾ قمغم قمدم وضمقد كسخة هلذا اًمؽتاب أصقؾة وهذا يؽػل ذم إصمبات أنَّ يمتاب 

اًمبخاري مـسقب إًمقف، يؼقل رؿمقد أجالل: "مـ اًمرضسمات اًمؼاصؿة اعمقضمفة ًمؽتاب 

ـسخ...إن اظمتالف كسخ أو روايات صحقح اًمبخاري عمـ صحقح اًمبخاري اظمتالف اًم

إمقر اًمتل ٓ شمؼبؾ اجلدل وٓ يؿؽـ أن يـؽرها أي سماطمث، واظمتالف هاشمف اًمروايات 

اظمتالوما يمبػما سمشؽؾ ٓ يؿؽـ دماهؾف وإن طماول اسمـ طمجر وهمػمه اًمتؼؾقؾ مـ ؿملن 

اري اًمذي سملم هاشمف اعمسلخة، ًمؽـ اظمتالف اًمـسخ ًمف دًٓمة ىمقية قمغم أن صحقح اًمبخ

د سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري، سمؾ آظمتالف ذم هاشمف  أجديـا ٓ يؿؽـ اجلزم سمـسبتف ًمؾشقخ حمؿَّ

ءة اًمبخاري مـ هذا اًمؽتاب"  .2اًمـسخ عمـ اًمشقاهد اًمؼقية اًمتل شمؼمهـ ًمـا قمـ سمرا

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

ل: ل مـ ، ومؽام ؾمبؼ ذم اًمبخاريصحقح ا سمهذا ًمقس ظماص   أنَّ  إوَّ اًمقضمف إوَّ

اجلقاب قمغم ؿمبفة قمدم وضمقد كسخة أصؾقة ًمصحقح اًمبخاري سمخط يده وىمؾـا إنَّ هذا 

وايات  ا سماًمبخاري، كؼقل يمذًمؽ ذم اجلقاب قمغم هذه اًمشبفة إنَّ شمعدد اًمرِّ ًمقس ظماص 

وآظمتالف سمقـفا ًمقس ظماصا سمصحقح اًمبخاري سمؾ هق مقضمقد ذم مجقع يمتب احلديث 

ًدا شمؼريبا وظمصقصا اعمشف قرة مـفا قمغم شمػاوت سمقـفا ذم ذًمؽ، ومفـاك ما هق أيمثر شَمَعدُّ

                                                 
حقح)ص  - 1  (. 65( كؼال قمـ إقمالء اًمبخاري)ص 190اًمتؾخقص ذح اجلامع اًمصَّ

(، ويـظر يمذًمؽ: أوقاء قمغم اًمسـة اعمحؿدية ٕيب رية)ص 269صحقح اًمبخاري هناية أؾمطقرة)ص  - 2

307.) 
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واظمتالوما مـ صحقح اًمبخاري، وهـاك ما هق أىمؾ مـف، ومؿثال يمتاب "اعمقـمل" ًمإلمام 

ماًمؽ ًمف أيمثر مـ صمالصملم رواية سمقـفا مـ آظمتالف ما هق معؾقم ًمدى اعمتخصصلم ذم 

ـفا اظمتالومات يمثػمة، ويمذًمؽ احلال قمؾقم اًمنميعة، وًمســ أيب داود روايات متعددة سمق

سماًمـسبة ًمؾجامع ًمؾؽممذي، وؾمــ اًمـسائل واسمـ ماضمة وهمػمها مـ يمتب احلديث، ومؾامذا 

 اًمبخاري ومؼط؟!       

ل،  اًمثَّاين: ، وٓ يؼدح هذا أمرا ـمبقعقا ضمدا سماًمـسبة ًمؽتب احلديث أنَّ وهق شماسمٌع ًمألوَّ

أنَّ اعمصـِّػلم مـ قمؾامء احلديث يمان  ذًمؽ ذم هذه اًمؽتب وٓ ذم كسبتفا، ومؿـ اعمعؾقم

ًمؾقاطمد مـفؿ اًمعدد اًمؽثػم مـ اًمطالب، ويمان جمؾس اًمتحديث يعجُّ هبؿ، وما مـ أطمٍد 

إٓ وحيرص قمغم ؾمامع ويمتاسمة ممًمػ ؿمقخف، صمؿَّ يؽقن سمعد ذًمؽ اًمعرض واعمؼاسمؾة قمغم 

عددا أصؾ اًمشقخ ًمتؽقن سمعد ذًمؽ كسخة ذًمؽ اًمؽتاب، ومؿـ اًمطبقعل أن يؽقن هـاك شم

ًمؾـسخ، وحا يمان ذًمؽ قمؿؾ اًمبنم ومؿـ اًمطبقعل يمذًمؽ وضمقد آظمتالف سمقـفؿ، وىمد 

سمؾغ مـ ؿمفرة صحقح اًمبخاري ذم ذًمؽ اًمقىمت وذم طمقاة ممًمػف ما رطمؾ إًمقف اًمطؾبة مـ 

إمصار ًمسامع صحقحف ومؼاسمؾتف قمؾقف، طمتك سمؾغ مـ ؾمؿع صحقحف مـف شمسعقن 

  . 1أخػا

وايات وآظمتالف سمقـفا ومننَّ ذًمؽ ٓ يمصمر أبدا قمغم أنَّ مع وضمقد شمؾؽ اًماًمثَّاًمث:  رِّ

اسمؼلم، وأنَّ شمؾؽ آظمتالومات ٓ خترج قمـ يمقهنا  م ذم اًمقضمفلم اًمسَّ صحة كسبتفا يمام شمؼدَّ

شمٍمومات يسػمة أو زيادات ىمؾقؾة يماًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم سمعض إبقاب أو اظمتالف 

قنة ذم صقغ اًمتحؿؾ وإداء يسػم ذم سمعض إؾماكقد واعمتقن أو سمعض آظمتالومات اًم

أو زيادة سمعض إطماديث ذم سمعض اًمروايات، وىمد أضماب قمغم ذًمؽ يمؾف اًمعؾامء 

ح اًمبخاري وىمرروا أن ذًمؽ ٓ يؼدح ذم صحقح اًمبخاري وأن أيمثر ذًمؽ صماسمٌت  وذا

                                                 
 (.2/322شماريخ سمغداد) - 1



   - رؤية ىقذية  -لعلوو اإلسالمية ة لامللتقى الذولي الجالح: القراءات احلذاثي  

و1402ديسنرب  02و  01هـ / 0334ربيع اآلخر  44و 43 

 ● جامعة الوادي ........................................................ معهد العلوم اإلسالمية ●

888 

ذم أصؾ اجلامع اًمصحقح، وما ومقف مـ سمعض إوهام ومؼد ؾمخر اهلل هلا مـ اًمـؼاد 

، سمؾ إنَّ ذم ذًمؽ مـ 1ها، يمؾ ذًمؽ طمػظا ًمؾديـ وؾمـة ؾمقد اعمرؾمؾلمواًمعؾامء ما سمقَّـق

ئد حلػظ طمديث اًمـَّبلِّ  ًمػظا ومعـًا ما يعؾؿف يمؾُّ مـ هماص ذم شمؾؽ آظمتالومات،  اًمػقا

يماًمقىمقف قمغم شمٍميح اعمدًمس سماًمسامع وسمقان اعمفؿؾ مـ إؾمامء ووصؾ اعمـؼطع 

آت يمثػمة ذم صحة احلديث وومفؿ وهمػمها مـ إمقر اًمتل إمقر اًمتل حتؾ هبا إؿمؽ

معـاه، وًمذًمؽ وماق ومتقَّز ذح اسمـ طمجر ًمصحقح اًمبخاري قمغم همػمه مـ اًمنموح 

خاوي: " وايات مع اًمعـاية سماظمتالف اًمرِّ  واقمؾؿ أنَّ ٓهتاممف هبذا اجلاكب، يؼقل اًمسَّ

ذح اًمبخاري ًمشقخـا قمغم  اًمطرق مـ اعمفامت، وهق أطمد إؾمباب اعمؼتضقة ٓمتقاز

 . 2"ئر اًمنموحؾما

 املبخح الجَّالح: شبوات تتعلق بصخة أحاديح كتاب البخاري.

ل: قمدم صحة وىمقع اإلمجاع اعمزقمقم قمغم صحة أطماديث ؿمبفة  اعمطؾب إوَّ

 اًمبخاري.

أنَّ ذم اًمطعـ ذم "اجلامع اًمصحقح"، وهق -زقمؿقا -وهذه اًمشبفة مـ أىمقى اًمشبف 

ويؽػل ذم  ،ف ما ومقف صحقح ٓ يصحاإلمجاع اعمزقمقم قمغم صحة أطماديث اًمبخاري وأنَّ 

اد ىمد ـمعـ ذم أطماديث ذم صحقح اًمبخاري ظمرمف و قمدم صحتف أنَّ يمثػما مـ اًمـُّؼَّ

واحلؼقؼة اًمتل ٓ شمؼبؾ اجلدل يمام ؾمـبقـفا سمعد ىمؾقؾ هل يؼقل رؿمقد أجالل: "، ووعػفا

 أن رواية اإلمجاع طمقل صحقح اًمبخاري ًمقست إٓ يمذسمة مـ اًمؽذب اًمؽثػم اًمذي شمعج

ومة مـ اخلراومات اعممؾمسة هلاشمف إؾمطقرة اًمتل وضمب  سمف يمتب اًمؽماث، وًمقس إٓ ظمرا

                                                 
 (.71-65(، وإقمالء اًمبخاري)ص 508-506يـظر: هدي اًمساري)ص  - 1

 (.3/106سمنمح أخػقة احلديث) ومتح اعمغقث - 2
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 .1"أن كـسػفا كسػا

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

طمقا أنَّ آمجاع واىمٌع قمغم أطماديث  ل:إوَّ  ة احلديث واحلؿد هلل سَّ أنَّ أئؿَّ

َة شمؾؼت ما ومقفام مـ احلديث سماًمؼ حقحلم وأنَّ إمَّ بقل إٓ أطمروما يسػمة مما اكتؼدها اًمصَّ

طمقا سماؾمتثـاء شمؾؽ إطماديث ويبؼك همػم  اد ذم قمٍممها ومـ سمعدمها سمؼؾقؾ، ومفؿ سَّ اًمـُّؼَّ

: "ًمق اعمستثـك جمؿٌع قمؾقف، وهذا مـ يمامل قمؾؿفؿ وقمظقؿ كصحفؿ، يؼقل اجلقيـل

تف أنَّ ما ذم يمتايب اًمبخاري ومسؾؿ مما طمؽام سمصحتف  مـ ىمقل طمؾػ إكساٌن سمطالق امرأ

يؼقل و ،2حا أخزمُتف اًمطالق، وٓ طمـَّتُثف، إلمجاع قمؾامء اعمسؾؿلم قمغم صحتفام" اًمـَّبلِّ 

، 3اًمـقوي: "وأمجعت إمة قمغم صحة هذيـ اًمؽتاسملم، ووضمقب اًمعؿؾ سملطماديثفام"

إِذا قمرومت َهَذا وَماَم َأظمذ قَمَؾْقِفاَم مـ َذًمِؽ وىمدح وِمقِف ُمْعَتؿد مـ ويؼقل اسمـ اًمصالح: "

َّٓ ذِم َمَقاِوع ا مْجَاع قمغم شمؾؼقف سمِاًْمؼُبقِل َوَما َذًمِؽ إِ حْلػاظ وَمُفَق ُمْسَتْثـك مِمَّا َذيمْرَكاُه ًمعدم اإْلِ

، كؼؾ اسمـ 4"ىَمؾقَؾة ؾمــبف قمغم َما َوىمع ِمـَْفا ذِم َهَذا اًْمؽتاب إِن ؿَماَء اهلل اًْمَعظِقؿ َوُهَق أقمؾؿ

، ويؼقل اسمـ طمجر ذم 5"از طمسـوهق اطمؽمطمجر يمالم اسمـ اًمصالح هذا صمؿ ىمال: "

ئـ أنقاعمقوع آظمر: " مـفا: ما أظمرضمف اًمشقخان ذم ؛ واخلؼم اعمحتػ سماًمؼرا

ئـ، مـفا صحقحقفام، مما مل يبؾغ شمر، ومنكف اطمتػت سمف ىمرا ، ضمالًمتفام ذم هذا اًمشلن؛ اًمتقا

 وشمؾؼل اًمعؾامء ًمؽتاسمقفام سماًمؼبقل، وهذا اًمتؾؼل، وشمؼدمفام ذم متققز اًمصحقح قمغم همػممها

شمر  إٓ أن هذا، وطمده أىمقى ذم إومادة اًمعؾؿ مـ جمرد يمثرة اًمطرق اًمؼاسة قمـ اًمتقا

                                                 
 (.130صحقح اًمبخاري هناية أؾمطقرة)ص  - 1

 (.86صقاكة صحقح مسؾؿ ٓسمـ اًمصالح)ص - 2

 (.1/74هتذيب إؾمامء واًمؾغات) - 3

 (.87صقاكة صحقح مسؾؿ ٓسمـ اًمصالح)ص - 4

 (.505ًمساري)ص هدي ا - 5
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سملم مدًمقًمقف مما  وسمام مل يؼع اًمتخاًمػ، خيتص سمام مل يـتؼده أطمد مـ احلػاظ مما ذم اًمؽتاسملم

وىمع ذم اًمؽتاسملم، طمقث ٓ شمرضمقح؛ ٓؾمتحاًمة أن يػقد اعمتـاىمضان اًمعؾؿ سمصدىمفام مـ 

 .1"وما قمدا ذًمؽ وماإلمجاع طماصؾ قمغم شمسؾقؿ صحتفقمغم أظمر،  همػم شمرضمقح ٕطمدمها

ا إطماديث همػم اعمـتؼدة ومفل اًمتل  وماإلمجاع إكَّام وىمع قمغم إطماديث اًمتل مل شُمـَْتَؼد، أمَّ

قَمـَْقها سماإلمجاع، وهذا مـ قمدهلؿ وإكصاومفؿ رمحفؿ اهلل، ومؾؿ مل يباًمغقا سمـؼؾ اإلمجاع 

اد، قمغم صحة يمؾِّ ما ذم اًمصحقحلم، سم ؾ ذيمروا اإلمجاع قمغم ما مل يـتؼده قمؾقفام اًمـُّؼَّ

اد  وسمقان ذًمؽ أنَّ أطماديث اًمبخاري ومسؾؿ يماكت ىمد اؿمتفرت وقُمروت قمغم يمبار اًمـُّؼَّ

ذم ذًمؽ اًمعٍم يملمحد واسمـ معلم وأيب زرقمة وأيب طماشمؿ وهمػمهؿ، وملىمرومها قمغم ذًمؽ 

ؿ ممـ هؿ مـ أىمراهنؿ أو مـ ضماء إٓ أطماديث يسػمة اكتؼدومها قمؾقفام، صمؿَّ ضماء مـ شمعؼبف

سمعدهؿ يماًمدارىمطـل ذم أطماديث، ومتتبعقا أطماديث اًمؽتاسملم طمديثا طمديثا واكتؼدوا ما 

اكتؼدوا، وهذا يعـل أن ما مل يـتؼدوه ومفق صحقح قمـد اجلؿقع، ومقجتؿع مـ ذًمؽ أن ما 

قف سماًمصحة، مل يـتؼده اًمـؼاد ذم قمٍمها وٓ مـ ضماء سمعدمها مـ احلػاظ هق ُمَسؾٌَّؿ هلام وم

ومقؽقن إمجاع مـ اجلؿقع قمغم صحة شمؾؽ إطماديث، وهذا هق اًمذي كؼؾف مـ كؼؾف 

 يمنمجاع قمغم صحتف، واهلل أقمؾؿ.

احلديث ومقف  ةُ د أئؿَّ ؾِّ ؼَ مل يُ  ،صحقحويمذًمؽ اًمتَّ يؼقل ؿمقخ اإلؾمالم رمحف اهلل: "

متؾؼك حاه يمان ىمبؾفام قمـد أئؿة احلديث صحقحا اًمبخاري ومسؾام، سمؾ مجفقر ما صحَّ 

أئؿة هذا اًمػـ ذم يمتاسمقفام،  ىمد كظر ،سماًمؼبقل، ويمذًمؽ ذم قمٍممها ويمذًمؽ سمعدمها

ما صححاه، إٓ مقاوع يسػمة، كحق قمنميـ طمديثا، هماًمبفا  قمغم شمصحقح وواومؼقمها

اعمقاوع اعمـتؼدة هماًمبفا ذم مسؾؿ،  ذم مسؾؿ، اكتؼدها قمؾقفام ـمائػة مـ احلػاظ، وهذه

                                                 
 ت اًمرطمقكم(. 61-60كزهة اًمـظر)ص  - 1
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 . 1"وـمائػة ىمررت ىمقل اعمـتؼدةوىمد اكتٍم ـمائػة هلام ومقفا، 

ة هلام إكَّام يمان ذم إؾماكقد ٓ ذم اعمتقن، وماًمؽثرة اًمؽاصمرة  اين:اًمثَّ  أنَّ أيمثر اكتؼادات إئؿَّ

مـ اعمتقن مل شمـتؼد أصال، وإكَّام اًمذي اكتؼد سمعض اظمتقارات اًمبخاري ومسؾؿ مـ 

أؾماكقد أظمرى شمصح  إؾماكقد، ومؼد شمؽقن شمؾؽ إؾماكقد مـتؼدة ومعال ًمؽـ شمقضمد هـاك

َوَهَذا هبا متقن إطماديث، واحلؼ ذم أيمثرها مع اًمبخاري، يؼقل اسمـ اًمصالح: "

قَْخلْمِ ىمدح ذِم أؾماكقدمها همػم  اَرىُمْطـِّل َمَع َأيمثر اؾمتدرايماشمف قمغم اًمشَّ ؾْمتِْدَراك مـ اًمدَّ ِٓ ا

ة خمرٍج  حَّ رىمطـل وهمػمه قمغم أن اًمدا، ويؼقل اسمـ طمجر: "2"عمتقن احلَِديث مـ طمقّز اًمصِّ

مـ اًمؽتاسملم يمام شمعروقا -أي كؼد اعمتقن-ذًمؽاًمـؼد مل يتعروقا ٓؾمتقػاء أئؿة  مـ

 .3"ًمذًمؽ ذم اإلؾمـاد

وظمصقصا ذم مما شمػردا سمف اعمتقن اعمـتؼدة ومقفام أنَّ وهق شماسمٌع ًمؾذي ىمبؾف:  اًمث:اًمثَّ 

يؼقل اسمـ  ٓ شمؽاد شمؽقن، وهذا يؽػل ذم قمؾق مـزًمة هذيـ اًمؽتاسملم، اًمبخاري ىمؾقؾة ضمدا

ة ما اكػرد سمف اًمبخاري أو مسؾؿ مـدرج ذم ىمبقؾ ما يؼطع سمصحتف ًمتؾؼل إمَّ اًمصالح: "

مـ يمتاسمقفام سماًمؼبقل قمغم اًمقضمف اًمذي ومصؾـاه مـ طماهلام ومقام ؾمبؼ، ؾمقى  واطمدٍ  يمؾَّ 

أطمرف يسػمة شمؽؾؿ قمؾقفا سمعض أهؾ اًمـؼد مـ احلػاظ، يماًمدارىمطـل وهمػمه، وهل 

وومقفا ، ويؼقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة: "4"شلن، واهلل أقمؾؿمعروومة قمـد أهؾ هذا اًم

ف أبعد اًمؽتاسملم قمـ آكتؼاد، وٓ يؽاد يروي مقاوع ٓ اكتؼاد ومقفا ذم اًمبخاري، ومنكَّ 

ًمػظا ومقف اكتؼاد، إٓ ويروي اًمؾػظ أظمر اًمذي يبلم أنف مـتؼد، ومام ذم يمتاسمف ًمػظ مـتؼد، 

 اجلؿؾة مـ كؼد ؾمبعة آٓف درهؿ، ومؾؿ يرج قمؾقف وذم، إٓ وذم يمتاسمف ما يبلم أنف مـتؼد

                                                 
 (.216-7/215مـفاج اًمسـة اًمـبقية ذم كؼض يمالم اًمشقعة اًمؼدرية) - 1

 (.177صقاكة صحقح مسؾؿ)ص  - 2

 (.508-507هدي اًمساري)ص  - 3

 (.22معرومة أنقاع قمؾقم احلديث اعمعروف سمؿؼدمة اسمـ اًمصالح)ص  - 4
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ذم  ومقفا إٓ دراهؿ يسػمة، ومع هذا ومفل مغػمة ًمقست مغشقؿمة حمضة، ومفذا إمامٌ 

 .1"صـعتف

يمبعض وضمقد أطماديث ذم اجلامع اًمصحقح ختاًمػ فماهر اًمؼرآن طؾب اًمثاين: ؿمبفة اعم

وىمد يؽقن ، يثواًمعؼؾ واًمعؾؿ احلدأطماديث اًمغقبقات، واًمسـة اًمصحقحة اًمٍمحية، 

ئقؾقات وروايات أهؾ اًمؽتابسمعضفا مـ اإل ، وطمؽؿقا قمؾقفا سماًمقوع سمسبب ذًمؽ، ها

ومفذه اًمشبفة هل أيمثر ؿمبف اًمعؾامكقلم واحلداصمقلم دوراكا واكتشارا، وأيمثرها شملثػما ذم 

قمؼقل اًمـاس وظمصقصا اًمطبؼة اعمثؼػة مـفؿ، ومليمثر مـ شمؽؾَّؿ وـمعـ ذم "اجلامع 

حقح" إكام شمعؾؼ ، ومفل قمؿدهتؿ اًمؽؼمى 2هبذه اًمشبفة وظمصقصا اعمعاسيـ مـفؿ اًمصَّ

َـّ اًمغارة  وريمقزهتؿ إؾماس ذم اًمطعـ ذم "صحقح اًمبخاري"، وما مـفؿ أطمد إٓ وؿم

د ؿمحرور يٍمح أن يمؾ أطماديث اًمغقبقات اًمتل  حقح سمسببفا، ومفذا حمؿَّ قمغم اجلامع اًمصَّ

أن حيؽؿ قمؾقفا سماًمضعػ جيب  -ـمبعا ذم زقمؿف وقمؼؾف وأمثاًمف-شمتـاىمض مع اًمؼرآن

واًمقوع، ومقؼقل: "وقمؾقـا أجضا اقمتبار يمؾ أطماديث اًمغقبقات اًمتل ٓ شمـطبؼ مع اًمؼرآن، 

مثؾ قمذاب اًمؼؼم واًمروح قمغم أهنا ه احلقاة، قمغم أنف أطماديث وعقػة أو مقوققمة 

، وهذا اًمعشاموي يؼقل: "ومـ إطماديث اًمثاسمتة ذم صحقح 3وقمدم إظمذ هبا"

وشمتـارم مع اًمعؼؾ وشمتجارم مع اعمـطؼ  -أنف أصح يمتب احلديث اعمعتؼم-اًمبخاري

، صمؿ ذيمر مجؾة مـ إطماديث اًمتل زقمؿ أنف شمـاذم اًمعؼؾ 4أطماديث يمثػمة كذيمر مـفا..."

                                                 
 (.7/216ؼض يمالم اًمشقعة اًمؼدرية)مـفاج اًمسـة اًمـبقية ذم ك - 1

ري)ص  - 2  (.495-491يـظر: وآدماه اًمعؾامين اعمعاس ذم دراؾمة اًمسـة اًمـبقية ًمغازي اًمشؿَّ

(، كؼال قمـ يمتب: آدماه اًمعؾامين اعمعاس ذم دراؾمة اًمسـة اًمـبقية ًمغازي 572اًمؽتاب واًمؼرآن)ص  - 3

ري)ص   (. 475اًمشؿَّ

( كؼال قمـ يمتب: آدماه اًمعؾامين اعمعاس ذم دراؾمة اًمسـة 106يث)ص طمؼقؼة احلجاب وطمجقة احلد - 4

ري)ص   (.491اًمـبقية ًمغازي اًمشؿَّ
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مـفا طمديث وىمقع اًمذسماب، صمؿ قمؾؼ قمؾقف سمؼقًمف: "وهق طمديث واوح اعمخاًمػة ًمؾعؼؾ 

 .1واعمجاكبة ًمؾذوق"

ئقؾقات وروايات اصمقلم احلد أثاره سمعُض ما  ومـ هذا يمذًمؽ مـ وضمقد سمعض اإلها

يملنؿقذج ًمتلثر يمتاب اًمبخاري سمعؾقم أهؾ اًمؽتاب وأنف مسؾؿة أهؾ اًمؽتاب وهذا 

أدظمؾ ومقف ما ًمقس مـ قمؾقم اعمسؾؿلم أصال ًمغػؾتف وؾمذاضمتف، متعؾؼلم هبذه اًمشبفة ذم 

 .إؾمؼاط اجلامع اًمصحقح

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

ظاهر اًمؼرآن يمبعض ًمخماًمػة أطماديث ذم اًمبخاري ادِّقماء  قام خيصُّ ا ومأمَّ  ل:إوَّ 

 :قمؾقف ذم كؼاط أطماديث اًمغقبقات، وماجلقاب

أنَّ اًمؼرآن أوضمب اًمرضمقع إمم اًمسـة واًمتحايمؿ إًمقفا وـماقمة اًمرؾمقل  إومم:

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َومَ وٓىمتداء سمف واًمتحذير مـ خماًمػتف، يؼقل شمعامم: } ا هَنَايُمْؿ َوَما آشَمايُمْؿ اًمرَّ

َ ؿَمِديُد اًْمِعَؼاِب  َ إِنَّ اَّللَّ ُؼقا اَّللَّ َا [، ويؼقل ؾمبحاكف:} يا 7{]احلنم: قَمـُْف وَماْكَتُفقا َواشمَّ َأهيُّ

 وَمُردُّ 
ٍ
ء ؾُمقَل َوُأْوزِم إَْمِر ِمـُْؽْؿ وَمِنْن شَمـَاَزقْمُتْؿ ذِم َرْ قُعقا اًمرَّ

َ َوَأـمِ قُعقا اَّللَّ
ـَ آَمـُقا َأـمِ ِذي وُه اًمَّ

ـُ إمَِم   َواًْمقَْقِم أظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْمَس
ِ
ؾُمقِل إِْن يُمـُتْؿ شُمْمِمـُقَن سمِاَّللَّ  َواًمرَّ

ِ
 اَّللَّ

ُ [، ويؼقل ؾمبحاكف}59{]اًمـساء: شَمْلِويالً  بِْبُؽْؿ اَّللَّ بُِعقيِن حُيْ َ وَماشمَّ بُّقَن اَّللَّ
ىُمْؾ إِْن يُمـُْتْؿ حُتِ

ُ همَ  [، ويؼقل مبقـا وضمقب 31{]آل قمؿران: ُػقٌر َرطِمقؿٌ َوَيْغِػْر ًَمُؽْؿ ُذُكقسَمُؽْؿ َواَّللَّ

ُؿقَك وِمقاَم ؿَمَجَر يمنمط ًمإليامن: } اًمتسؾقؿ ًمؾرؾمقل وَمال َوَرسمَِّؽ ٓ ُيْمِمـُقَن طَمتَّك حُيَؽِّ

[، ويؼقل 65{]اًمـساء: سَمْقـَُفْؿ صُمؿَّ ٓ جَيُِدوا ذِم َأنُػِسِفْؿ طَمَرضمًا مِمَّا ىَمَضْقَت َوُيَسؾُِّؿقا شَمْسؾِقؿ

ـْ َأْمِرِه َأْن شُمِصقَبُفْؿ وِمْتـٌَة َأْو ُيِصقَبُفْؿ قَمَذاٌب ذرا مـ خماًمػتف: }حم ـَ خُيَاًمُِػقَن قَم ِذي وَمْؾَقْحَذِر اًمَّ
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 [.63{]اًمـقر: َأخِقؿٌ 

وهذا يمؾف ومقف اًمدًٓمة اًمقاوحة قمغم شمليمقد اًمؼرآن قمغم مـزًمة اًمسـة ووضمقب آهتداء 

سمطاقمتف وـماقمة  وملمر شمعامماًمـساء إومم: " هبا، يؼقل اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل مػنا آية

ًٓ مـ همػم قَمْرِض ما أمر سمف  رؾمقًمف، وأقماد اًمػعؾ إقمالًما سملن ـماقمة اًمرؾمقل دمب اؾمتؼال

ء ذم اًمؽتاب أو مل  يمان ما أمر سمف  قمغم اًمؽتاب، سمؾ إذا أمر وضَمَبْت ـماقمُتف مطؾًؼا، ؾمقا

، سمؾ طمذف  ومقف، ومنكف أويت اًمؽتاب ومثَؾف معف، ومل يلمر سمطاقمة يؽـ ًٓ أوزم إمر اؾمتؼال

اًمػعَؾ، وضمعؾ ـماقَمَتفؿ ذم وؿـ ـماقمة اًمرؾمقل؛ إيذاًكا سملهنؿ إكام ُيَطاقمقن شَمَبًعا ًمطاقمة 

ـْ أَمر ـْ أَمَر مـفؿ سمطاقمة اًمرؾمقل وضمبت ـماقمتف، وَم سمخالف ما ضماء سمف  اًمرؾمقل، وَمَؿ

 .1"وٓ ـماقمة ًمف اًمرؾمقُل ومال ؾَمْؿع

لم اًمؼرآن واًمسـة اًمصحقحة ومـفا أطماديث أنَّف ٓ شمعارض طمؼقؼل سم اًمثاكقة:

 .اًمبخاري، ٕن يمال مـ اًمؼرآن واًمسـة وطمل مـ قمـد اهلل

أنَّ اًمسـَّة ضماءت ًمبقان ما ذم اًمؼرآن، وماًمسـة ؿمارطمة ًمؾؼرآن مقوحة ًمف، ومؿـ  اًمثاًمثة:

اعمعؾقم أن مـ ؿملن اًمؼرآن أن يؽقن جمؿال ومطؾؼا وقماما، ومتليت اًمسـة ذم يمثػم مـ 

ومتبلم اعمجؿؾ وشمؼقد اعمطؾؼ وختصص اًمعام، وىمد ىمسؿ اإلمام اًمشاومعل اًمسـة اعمقاوع، 

ـُ رؾمقل اهلل مع يمتاب اهلل وضمفان: مع اًمؼرآن إمم صمالصمة أىمسام، يؼقل رمحف اهلل: " وؾُمـَ

َ رؾمقل اهلل ومقف  َبَعف رؾمقل اهلل يمام أنزل اهلل، وأظمر: مجؾة، سَملمَّ أطَمُدمها: كص يمتاب، وَماشمَّ

ًا أو ظماصًا، ويمقػ أراد أن قمـ اهلل معـك م ا أراد سماجلؿؾة، وأووح يمقػ ومَرَوفا قمامَّ

 ومؾؿ أقمؾؿ مـ أهؾ اًمعؾؿ خماًمػًا ذم أنَّ ، ىمال: يليت سمف اًمعباد، ويمالمها اشمبع ومقف يمتاب اهلل

واًمقضمفان جْيَتِؿعان ، مـ صمالصمة وضمقه، وماضمتؿعقا مـفا قمغم وضمفلم بلِّ ؾُمــ اًمـَّ 

قمان: أطمدمها: ما أنزل  َ رؾمقل اهلل مثَؾ ما كصَّ اًمؽتاب، ويتػرَّ اهلل ومقف كص يمتاب، ومَبلمَّ
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وأظمر: مما أنزل اهلل ومقف مجؾَة يمتاب، ومبلمَّ قمـ اهلل معـك ما أراد؛ وهذان اًمقضمفان 

َـّ رؾمقل اهلل ومقام ًمقس ومقف كص يمتاب، اًمؾذان مل خيتؾػقا ومقفام  .1"واًمقضمف اًمثاًمث: ما ؾم

ن شمؽقن مقاومؼة وكاـمؼة سمام كطؼ سمف اًمؽتاب، أو ومعـك يمالم اًمشاومعل أنَّ اًمسـة إما أ

شمؽقن مبقـة حا ذم أمجؾ ذم يمتاب اهلل، واًمثاًمث ما اؾمتؼؾت ومقف اًمسـة قمـ اًمؽتاب، وهذه 

إوضمف يمؾفا اشمػؼ اًمعؾامء قمغم منموقمقتفا إٓ أهنؿ اظمتؾػقا ذم اًمقضمف اًمثاًمث هؾ أصؾف 

 . 2اهللذم يمتاب اهلل أو اؾمتؼؾت اًمسـة سمف وًمقس ًمف أصؾ ذم يمتاب 

، وإٓ وملجـ دمد أنَّ قمدد ريمعات اًمصؾقات أرسمع أو صمالث أو اصمـان،  وهذا اًمؽالم طمؼٌّ

وقمدد أؿمقاط اًمطقاف واًمسعل ؾمبع، وأجـ دمد يمقػقة اًمصالة واحلج واًمعؿرة واًمصقام 

وأنصبة اًمزيماة وهمػمها اًمتل ٓ يقضمد رء مـفا ذم اًمؼرآن، وًمذًمؽ ضماء قمـ اسمـ 

اًمقاؿمامت، -ًمعـ رؾمقل اهلل رواية: "وذم-ًمعـ اهلل»، ىمال: مسعقد

ومبؾغ ذًمؽ ش واعمستقؿمامت، واعمتـؿصات، واعمتػؾجات ًمؾحسـ اعمغػمات ظمؾؼ اهلل

امرأة مـ سمـل أؾمد يؼال هلا: أم يعؼقب، ومجاءت ومؼاًمت: سمؾغـل أنؽ ًمعـت يمقت 

، وهق ذم يمتاب اهلل؟ ومؼاًمت: ًمؼد ويمقت؟ ومؼال: وما زم ٓ أخعـ مـ ًمعـ رؾمقل اهلل

تقف، ًمؼد وضمدشمقف،  ،سملم اًمؾقطملم، ومام وضمدت ومقف ما شمؼقل ىمرأت ما ىمال: ًمئـ يمـت ىمرأ

أما ىمرأت }ما آشمايمؿ اًمرؾمقل ومخذوه وما هنايمؿ قمـف وماكتفقا واشمؼقا اهلل إن اهلل ؿمديد 

 قمـ احلسـ اًمبٍمي أنَّ ، و3"[؟ ومؼاًمت: سمغم، ىمال: ومنكف ىمد هنك قمـف7اًمعؼاب{ ]احلنم: 

عف أصحاسمف ومؼال رضمؾ مـ اًمؼقم: ٓ حتدصمقكا إٓ يمان ضماًمسًا وم قمؿران سمـ احلصلم

سماًمؼرآن، ىمال: ومؼال ًمف: أدن ومدكا، ومؼال: "أرأجت ًمق ُويمِؾَت أنت وأصحاسمؽ إمم اًمؼرآن 
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، أيمـت دَمُِد ومقف صالة اًمظفر أرسمعًا، وصالة اًمعٍم أرسمعًا واعمغرب صمالصمًا شمؼرأ ذم اصمـتلم

د اًمطقاف ؾمبعًا، واًمطقاف أرأجت ًمق ُويمِؾت أنت وأصحاسمؽ إمم اًمؼرآن، أيمـت دَم 

 .   1صمؿ ىمال: أي ىمقم ظمذوا قمـَّا، ومنكَّؽؿ واهلل إن ٓ شمػعؾقا ًمتُضؾُّـ" سماًمصػا واعمروة؟

، ظمرىطماديث إإيمبعض  خماًمػة أطماديث ذم اًمبخاريادِّقماء أما ومقام خيص  اين:اًمثَّ 

 :قمؾقف ذم كؼاط وماجلقاب

ومـفا أطماديث  لم صماسمتلمصحقح طمديثلم سملم طمؼقؼلٌّ  شمعارٌض يقضمد أنَّف ٓ  إومم:

مع سمعضفا أو مع همػمها مـ إطماديث اًمصحقحة، ٕنف يمام شمؼدم اًمسـة وطمل  اًمبخاري

مـ قمـد اهلل وًمقس ذم وطمل اهلل شمعارض، وًمذًمؽ يؼقل إمام إئؿة اسمـ ظمزيؿة قمؾقف 

، طمديثان سمنؾمـاديـ صحقحلم متضادان بلِّ وي قمـ اًمـَّ ف رُ أنَّ  ُف ٓ أقمرِ » رمحة اهلل:

: اًمباىمالين سمؽر قاًمؼايض أب ، ويؼقل2شومؿـ يمان قمـده ومؾقلت سمف طمتك أؤًمػ سمقـفام

إما سمرضورة أو ، شمؽؾؿ سمف رؾمقل اهلل مـفا يعؾؿ أنَّ  "إظمبار قمغم رضسملم: رضٌب 

شمؽؾؿ هبام ومال  بلَّ اًمـَّ  أنَّ  ؿَ ؾِ ظمؼميـ قمُ  ومؽؾُّ ، ومـفا ما ٓ يعؾؿ يمقكف متؽؾام سمف، دًمقؾ

ٕن معـك ، وإن يمان فماهرمها متعارولم،  قمغم وضمفيصح دظمقل اًمتعارض ومقفام

اًمتعارض سملم اخلؼميـ واًمؼرآن مـ أمر وهنل وهمػم ذًمؽ، أن يؽقن مقضمب أطمدمها 

أو ، وذًمؽ يبطؾ اًمتؽؾقػ إن يماكا أمرا وهنقا وإسماطمة وطمظرا ، مـاومقا عمقضمب أظمر

قمـ ذًمؽ  هٌ زَّ ـَ مُ  بلُّ واًمـَّ ، يقضمب يمقن أطمدمها صدىما وأظمر يمذسما إن يماكا ظمؼميـ

، وىمال شماج اًمديـ اًمسبؽل: 3"ةقَّ بُ ًمؾـُّ  ٍت بِ ثْ مُ  ة ويمؾِّ ػاق إمَّ سماشمِّ  ،ومعصقم مـف، أمجع

قمؾؿ أن شمعارض إظمبار إكام يؼع سماًمـسبة إمم فمـ اعمجتفد أو سمام حيصؾ مـ ظمؾؾ "ا
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 عارض ذم كػس إمر سملم طمديثلم صح صدورمها قمـ اًمـبلا اًمتَّ وأمَّ  ،سمسبب اًمرواة

معاذ اهلل أن يؼع وٕضمؾ ذًمؽ ىمال اإلمام أبقسمؽر سمـ ظمزيؿة ريض اهلل ومفق أمر 

ٓ شمعارض سمحؿد اهلل ، صمؿ كؼؾ يمالم اسمـ ظمزيؿة اًمساسمؼ، وىمال اسمـ اًمؼقؿ: "1..."قمـف

ا أن يؽقن أطمد احلديثلم ًمقس مـ ومنذا وىمع اًمتعارض، ومنمَّ ، سملم أطماديثف اًمصحقحة

صمبتا، وماًمثؼة يغؾط، أو يؽقن أطمد وىمد همؾط ومقف سمعض اًمرواة مع يمقكف صمؼة ، يمالمف

احلديثلم كاؾمخا ًممظمر، إذا يمان مما يؼبؾ اًمـسخ، أو يؽقن اًمتعارض ذم ومفؿ اًمسامع، ٓ 

وأما طمديثان صحقحان ، ، ومال سمد مـ وضمف مـ هذه اًمقضمقه اًمثالصمةذم كػس يمالمف

سحيان متـاىمضان مـ يمؾ وضمف، ًمقس أطمدمها كاؾمخا ًممظمر، ومفذا ٓ يقضمد أصال، 

ذ اهلل أن يقضمد ذم يمالم اًمصادق اعمصدوق اًمذي ٓ خيرج مـ سملم ؿمػتقف إٓ احلؼ، ومعا

وأومة مـ اًمتؼصػم ذم معرومة اعمـؼقل واًمتؿققز سملم صحقحف ومعؾقًمف، أو مـ اًمؼصقر 

ومحؾ يمالمف قمغم همػم ما قمـاه سمف، أو مـفام معا، ومـ هاهـا وىمع مـ  ذم ومفؿ مراده

 .  2" اًمتقومقؼآظمتالف واًمػساد ما وىمع، وسماهلل

أن ىمد يقضمد شمعارض فماهري سملم طمديثلم صحقحلم، ويؽقن ذًمؽ مـ سماب اًمثاكقة: 

اًمعام واخلاص أو اعمطؾؼ واعمؼقد أو اًمـاؾمخ واعمـسقخ أو اعمجؿؾ واعمبلم، وًمقس هذا 

مـ سماب اًمتعارض احلؼقؼل سمحال، وًمذًمؽ ووع اًمعؾامء ىمقاقمد ذم مسلخة اًمتعارض 

 ثة.اًمظاهري، وهل اًمـؼطة اًمثاًم

أنَّ قمؾامء اًمنميعة ىمد ووعقا ىمقاقمد ًمؾتعامؾ مع إطماديث اًمتل فماهرها  اًمثاًمثة:

اًمتعارض، وهذا سمحؿد اهلل مـ آهتامم اًمشديد سمحػظ اًمسـة واًمديـ ومـ شمسخػم 

هلمٓء اًمعؾامء ًمدومع شمقهؿ اًمتعارض سملم إظمبار، وهذا يبلم ويقوح سمجالء أنَّ  اهلل

                                                 
 (.219-3/218فاج ))مـفاج اًمقصقل إزم قمؾؿ إصقل ًمؾؼايض اًمبقضاوي)اإلهباج ذم ذح اعمـ - 1

 (.138-4/137زاد اعمعاد ذم هدي ظمػم اًمعباد) - 2
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ة مع اقمؽماومفؿ سمقضمقد  إطماديث اًمتل فماهرها اًمتعارض مل يطعـقا ذم شمؾؽ إئؿَّ

دوا إطماديث إذا صحت ٕنَّ يمؾَّفا صماسمتة قمـ اًمـَّبلِّ  ، ًمؽـ ووعقا إصقل وىمعَّ

اًمؼقاقمد ًمؾتعامؾ مع هذا إمر ٓ يمام ومعؾف احلداصمققن أبعد اًمـاس قمـ أصقل اًمعؾؿ ذم 

 :1اعمسارقمة ذم رد إطماديث سماهلقى، وهذه اًمؼقاقمد يمأيت

إذا صمبت اًمـسخ سملطمد ـمرق معرومة اًمـسخ وهل اًمـص وىمقل اًمصحايب واإلمجاع  -

 واًمتاريخ اًمقؼقـل وضمب ذم هذه احلاًمة ىمقٓ واطمدا إظمذ سماًمـاؾمخ وشمرك اعمـسقخ.

إذا مل يثبت اًمـسخ ومل يعرف أن ذم اعمسلخة كاؾمخ ومـسقخ ـمؾب اجلؿع سملم اًمدًمقؾلم،  -

أطمدمها أومم سمإظمذ مـ أظمر، وإقمامل ، ومؾقس ٕن يمال مـفام مـ يمالم اًمـبل

 اًمدًمقؾلم أومم مـ إمهال أطمدمها، وـمرق اجلؿع سملم إدًمة يمثػمة. 

ضمقح، مع ىمؾة هذا اعمسؾؽ، ًمؼؾة  - إذا مل يؿؽـ اجلؿع سملم اًمدًمقؾلم قُمِدَل إمم اًمؽمَّ

 إطماديث اًمتل فماهرها اًمتعارض ومل يثبت اًمـسخ ومقفا أو مل يؿؽـ ومقفا اجلؿع سمقـفا.

 أنَّ اًمتَّعارض اًمظاهري سملم إدًمة يؽقن هماًمبا ذم كظر اعمجتفديـ وًمقس ذم أصؾ قمغم

م مؼدمة ٓ سمد سمعد أن كؼدِّ إدًمة، يؼقل اإلمام اًمشاـمبل ذم سماب اًمتَّعارض واًمؽمضمقح: "

شمتعارض، يمام  يعة؛ وملدًمتفا قمـده ٓ شمؽادؼ سملصقل اًمنمَّ مـ حتؼَّ  مـ ذيمرها، وهل أن يمؾَّ 

ط اعمسائؾ؛ ومال يؽاد يؼػ ذم متشاسمف؛ ٕن اًمنميعة ٓ شمعارض ومقفا مـا أن يمؾ مـ طمؼؼ

إمر؛ ومقؾزم أن ٓ يؽقن قمـده شمعارض، وًمذًمؽ  كػس ًمبتة، وماعمتحؼؼ هبا متحؼؼ سمام ذما

ًمبتة دًمقؾلم أمجع اعمسؾؿقن قمغم شمعاروفام سمحقث وضمب قمؾقفؿ اًمقىمقف؛ ًمؽـ آ دمد 

د اعمجتفديـ همػم معصقملم مـ اخل طل؛ أمؽـ اًمتعارض سملم إدًمة حا يمان أومرا

                                                 
(، وىمد وىمع اخلالف سملم اجلؿفقر 9-1/6يـظر: آقمتبار ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ مـ أصمار ًمؾحازمل) - 1

ح سملم خمتؾػ احلديث ًمعبد اعمجقد واحلـػقة ذم شمرشمقب هذه اعمساًمؽ، ويـطر: مـفج اًمتقومقؼ واًمؽمضمق

 طماؿمقة(. 199(، وهذه اإلطماًمة مـؼقًمة مـ يمتاب: إقمالء اًمبخاري)ص 122-113اًمسقؾمقة)ص 
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 .  1"قمـدهؿ

أما ومقام خيص خماًمػة أطماديث ذم اًمبخاري ًمؾعؼؾ واًمعؾؿ احلديث، وماجلقاب  اًمث:اًمثَّ 

 قمؾقف ذم كؼاط:

أنَّ مؼقاس اًمعؼؾ وطمده ٓ يؽػل ذم احلؽؿ قمغم إطماديث، ٕنَّ قمؼقل  إومم:

قمؼؾ ومالن أو قمؼؾ ومالن؟ ومنذا  اًمـَّاس ختتؾػ ومقام سمقـفا، ومليُّ قمؼٍؾ ُيعتؿد ذم ذًمؽ؟ هؾ

طمايمؿـا احلديث ًمعؼؾ ومالن، ومقليت ومالن وحيؽؿ قمؾقف سمعؼؾف سمام خياًمػ طمؽؿ اًمعؼؾ 

ل، ومبطؾ سمذًمؽ هذا اعمؼقاس مـ أؾماؾمف، ظمصقصا وأنَّ همٓء ٓ قمؾؿ قمـدهؿ  إوَّ

سمؿعايػم كؼد احلديث ؾمـدا ومتـا، وقمؾقف ومنذا وضمد رء مـ إطماديث مما يتقهؿ ومقف 

اًمعؼؾ، ومنن اعمرضمع ذم احلؽؿ قمغم ذًمؽ هؿ أئؿة اًمـؼد ٕهنؿ إقمؾؿ سمقىمقع ذًمؽ خماًمػة 

، وأظمباره وؾمػمشمف وما يـبغل اًمتعارض إن وضمد، ٕهنؿ أقمرف اخلؾؼ سملطماديث اًمـبل

أن يؽقن مـ يمالمف وما ٓ يـبغل عمامرؾمتفؿ اًمشديدة ًمذًمؽ، وًمذًمؽ ومؾؿ خيؾ هذا 

 .   2ديث سمؿجرد اًمـظر ذم متقهناإمر قمؾامء اًمـؼد وردوا يمثػما مـ إطما

أنَّ احلديث إذا صح يستحقؾ أن يعارض اًمعؼؾ، ٕن اإلؾمالم ديـ اًمػطرة  اًمثاكقة:

وماعمعؼقل وصحقح اعمعؼقل ٓ يـاىمض سيح اعمـؼقل، يؼقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة: "

اًمٍميح مقاومؼ ًمؾنمع متاسمع ًمف يمقػ ما أدير إمر، وًمقس ذم سيح اعمعؼقل ما 

وىمد شملمؾت ذًمؽ ذم قمامة ما ، ويؼقل أجضا: "3"صحقح اعمـؼقل، وهق اعمطؾقب يـاىمض

شمـازع اًمـاس ومقف، ومقضمدت ما ظماًمػ اًمـصقص اًمصحقحة اًمٍمحية ؿمبفات وماؾمدة 

وهذا شملمؾتف ذم ، يعؾؿ سماًمعؼؾ سمطالهنا، سمؾ يعؾؿ سماًمعؼؾ صمبقت كؼقضفا اعمقومؼ ًمؾنمع

                                                 
ومؼات) - 1  (.5/341اعمقا

 يـظر: يمتاب: اعمـار اعمـقػ ٓسمـ اًمؼقؿ. - 2

 (.5/379و 2/346(، ويـظر: يمذًمؽ)2/149درء شمعارض اًمعؼؾ واًمـؼؾ) - 3
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مسائؾ اًمؼدر واًمـبقات واعمعاد مسائؾ إصقل اًمؽبار يمؿسائؾ اًمتقطمقد واًمصػات، و

 .1"وهمػم ذًمؽ، ووضمدت ما يعؾؿ سمٍميح اًمعؼؾ مل خياًمػف ؾمؿع ىمط

أنَّ احلديث يمذًمؽ إذا صح مـ اعمحال أن ُيعارض اًمعؾؿ احلديث، سمؾ إنَّ  اًمثَّاًمثة:

اًمعؾؿ احلديث ىمد أثبت صحة يمثػما مـ إطماديث اًمتل ادقمك همٓء مـاىمضتفا ًمؾعؼؾ، 

ذي دكدن طمقًمف يمثػٌم مـفؿ ىمد أثبت اًمعؾؿ احلديث أنَّف صحقٌح، ومفذا طمديث اًمذسماب اًم

وذًمؽ ذم دراؾمٍة ًمعؾامء مـ دول همرسمقة أثبتت اًمدراؾمة أن اًمذسماب حيؿؾ ذم أطمد ضمـاطمقف 

صمقؿ صمقؿ ُمرضه، وذم اجلـاح أظمر سمؽتػميا شمؼيض قمغم شمؾؽ اجلرا   .2ضمرا

 املبخح الرابع: شبوات تتعلق بوثاقة رجال الصخيح، 

 .اج البخاري لرواة متكله فيوهإخرشبوة 

وهذه اًمشبفة ىمديؿة، أثارها سمعُض أهؾ اًمبدع ىمديام، صمؿَّ أطمقاها اعمستنمىمقن طمديثا 

حقحلم، واعمؼصقد هبذه  ػفا احلداصمققن وضمعؾقها مـ ريمائز طمرهبؿ قمغم اًمصَّ وشمؾؼَّ

اًمشبفة أنَّ اإلمام اًمبخاري أظمرج ًمرواة وعػاء مـ ضمفة اًمعداًمة يمبعض مـ رمل 

ورواة وعػاء مـ ضمفة اًمضبط يمسقئل احلػظ، يمام أظمرج رواية سمعض  سمبدقمة،

اعمختؾطلم سمعد آظمتالط وقمـ سمعض اعمدًمسلم، وهذا يؼتيض اًمطعـ ذم أطماديث 

أوئلؽ اًمرواة اًمضعػاء، وٓ يـػع إظمراج اًمبخاري حلديث أوئلؽ ذم "صحقحة" أو 

اًمبخاري وىمقع اإلمجاع قمغم صحة أطماديثف، سمؾ ذهب سمعضفؿ إمم وضمقب حمايمؿة 

ومسؾؿ إمم ىمقاقمد اجلرح واًمتعديؾ ًمؾحؽؿ قمغم أطماديث اًمصحقحلم مثؾفؿ مثؾ 

همػمهؿ مـ يمتب اًمسـة، سمؿعـك أنَّ يمتاب اًمبخارّي ومسؾؿ ٓ ظمصقصة وٓ مقزة هلام 

                                                 
 (.1/147ًمـؼؾ)درء شمعارض اًمعؼؾ وا - 1

ري)ص  - 2  ومام سمعدها( 476يـظر: آدماه اًمعؾامين اعمعاس ذم دراؾمة اًمسـة اًمـبقية ًمغازي اًمشؿَّ
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 .1قمـ سمؼقة اًمؽتب ذم وضمقب اًمـظر ذم رواة إطماديث مـ طمقث اًمعداًمة واًمضبط

 واجلقاب قمغم هذه اًمشبفة مـ وضمقه:

واة متؽؾؿ ومقفؿ وهق إمام اًمصـعة؟ ل: إوَّ  هؾ جيفؾ اإلمام اًمبخاري أنَّ همٓء اًمرُّ

ة احلديث ومـ اًمـؼاد اًمؽبار ومـ اعمؼدملم ذم هذا  يمال وأخػ يمال وماًمبخاري مـ أئؿَّ

ما رأجت حتت أديؿ اًمسامء "سمـ ظمزيؿة: حمؿد سمـ إؾمحاق  ةإمام إئؿَّ اًمشلن، يؼقل 

ما رأجت حتت أديؿ ، وذم رواية: "2"ؾ اًمبخاريأقمؾؿ سماحلديث مـ حمؿد سمـ إؾمامقمق

، 3"وٓ أقمرف سمف مـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري أطمػظ حلديث رؾمقل اهلل اًمسامء

وطمسبؽ سمنمام إئؿة اسمـ ىمال حمؿد سمـ ـماهر اعمؼدد معؾؼا قمغم يمؾؿة اسمـ ظمزيؿة: "

جب ومقف، ومنن وٓ قم، ظمزيؿة يؼقل ومقف هذا اًمؼقل مع ًمؼقف إئؿة واعمشايخ ذىًما وهمرسًما

ُمُقه قمغم أنػسفؿ ذم قمـػقان ؿمباسمف، واسمـ ظمزيؿة  اعمشايخ ىماـمبة أمجعقا قمغم ىمدمف، وىَمدَّ

، وىمال احلازمل: "أما اًمبخاري ومؽان وطمقد 4"هذا اًمشلن إكام رآه قمـد يمؼمه وشمػرده ذم

دهره وىمريع قمٍمه إشمؼاكا واكتؼادا وسمحثا وؾمؼما، وسمعد إطماـمة اًمعؾؿ سمؿؽاكتف مـ هذا 

 .5 ؾمبقؾ إمم آقمؽماض قمؾقف ذم هذا اًمباب"اًمشلن ٓ

وماإلمام اًمبخاري قمغم قمؾؿ سمدرضمة اًمرواة اًمذيـ أظمرج هلؿ ذم اًمصحقح يمقػ ٓ وهق 

مـ أئؿة اًمـؼد، ًمؽـ اًمشلن يمؾف ذم ـمريؼة إظمراج اًمبخاري ٕطماديث همٓء، اًمذي ٓ 

ًمـؼد، يؼقل يؿؽـ هلمٓء احلداصمقلم أن يػفؿقا ذًمؽ جلفؾفؿ اًمتام سمؿـاهج إئؿة ذم ا

مل شمؽـ يمتاسمتل ًمؾحديث يمام يؽتب همٓء. يمـت إذا يمتبت قمـ اًمبخاري قمـ كػسف: "

                                                 
 (.183-153يـظر: إقمالء اًمبخاري)ص  - 1

 (.52/65(، وشماريخ دمشؼ)1/70هتذيب إؾمامء واًمؾغات ًمؾـقوي) - 2

 (.52/65شماريخ دمشؼ) - 3

 (.1/70هتذيب إؾمامء واًمؾغات ًمؾـقوي) - 4

 (.183ذوط إئؿة اخلؿسة وؿـ صمالث رؾمائؾ ذم قمؾؿ مصطؾح احلديث)ص  - 5
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رضمؾ ؾملختف قمـ اؾمؿف ويمـقتف وكسبة وقمؾة احلديث إن يمان ومفام، ومنن مل يؽـ ومفام ؾملختف 

وملما أظمرون ومنهنؿ ٓ يباًمقن ما يؽتبقن ويمقػ ، أصؾف وكسختف أن خيرج إزمَّ 

ػت يمتاب ىمضايا ذم صمامين قمنمة وصـَّ  ُت ـْ عَ  ـمَ ومؾامَّ ذًمؽ: "، ويؼقل اًمبخاري يم1"يؽتبقن

ويمـت أيمتبف ذم  ،بلِّ ذم اعمديـة قمـد ىمؼم اًمـَّ  "اًمتاريخ" صـػُت  اًمصحاسمة واًمتاسمعلم صمؿَّ 

ة إٓ أين يمرهت أن يطقل صَّ ذم اًمتاريخ إٓ وًمف قمـدي ىمِ  اؾمؿٌ  وىمؾَّ  :ىمال ،اًمؾقازم اعمؼؿرة

 .2"اًمؽتاب

اوي اًمثاين:  ا قمـد اًمبخاري أنَّ اًمرَّ اعمتؽؾؿ ومقف ىمد يؽقن يمذًمؽ قمـد همػم اًمبخاري، أمَّ

ومفق حمتج سمف، وهذا مـ سماب اظمتالف اًمـؼاد ذم احلؽؿ قمغم اًمرواة، ومننَّ مـ اعمعؾقم أن 

، ومؼد يمدي اضمتفاد اًمبخاري إمم شمقصمقؼ راو وهمػمه مـ سماب آضمتفاد احلؽؿ قمغم اًمرواة

صملم ضمزم سمذًمؽ، وقمؾقف ومال اكتؼاد قمغم يضعػف أو اًمعؽس، ومـ اـمؾع قمغم قمرف اعمحد

 . 3اًمبخاري ذم مثؾ همٓء

وهق ٓ ؿمؽ أنف مقضمقد ذم -وهق أهؿُّ هاشمف اًمقضمقه، أن ما صمبت أنف متؽؾؿ ومقف اًمثَّاًمث: 

ل أن همٓء مل يػفؿقا ـمريؼة كؼد وإظمراج  م ذم اًمقضمف إوَّ صحقح اًمبخاري، ومنكَّف شمؼدَّ

ٕئؿة احلديث ذم اًمـؼد، ومنن اإلماملم اًمبخاري اًمبخاري حلديث همٓء جلفؾفؿ سمطريؼة ا

اًمبخاري تصُّ سمخيذم طمؼقؼة إمر ٓ مبدأ آكتؼاء وومسؾام أىماما يمتاسمقفام قمغم مبدأ آكتؼاء، 

وايات ومسؾؿ اد قمغم ذًمؽ ذم سماب احلؽؿ قمغم احلديث واًمتَّعامؾ مع اًمرِّ ، سمؾ إنَّ مجقع اًمـُّؼَّ

ؾق ا ذم قمؿؾ اًمبخاري ومسؾؿ ًمؽقهنام اؿمؽمـما ذم شمصحقحا وشمعؾقال، إٓ أنَّ ذًمؽ فمفر ضم

حة، وًمشفرة يمتاسمقفام ويمالم اًمعؾامء قمغم مـفجفام  .يمتاسمقفام اًمصِّ

                                                 
 (.12/406(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء)6/140شماريخ اإلؾمالم) - 1

 (.670هدي اًمساري)ص  - 2

 (.550-548يـظر: هدي اًمساري)ص  - 3
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اوي سمؿعطقات يمثػمة وأطمقال ؾ ًمتَّعاممعـاها امسلخة آكتؼاء و مع أطماديث اًمرَّ

ئـ اعمحتػَّ  هلا واًمؼرا اوي، واقمتبار يمقػقة روايتف، وأطمقا ة هبا، خمتؾػة، قمغم طمسب طمال اًمرَّ

اوي، واقمتبار طمػظف ذم  واعمالسمسات اًمتل ضماءت هبا، وذًمؽ سماًمـَّظر إمم درضمة اًمرَّ

ؿمققظمف، ويمقػقة حتديثف سماحلديث، ومؼاركة ذًمؽ سمؿـ ؿماريمقه ذم رواية احلديث، أو 

ديد ذم يمؾِّ إطمقال  اعمتعؾِّؼة سمؽؾِّ رواية  سمتعبػم آظمر سماًمـَّظر اًمثَّاىمب واًمتَّدىمقؼ اًمشَّ

عـك أنَّ يمؾَّ طمديث ٓ سمدَّ أن كتعامؾ معف وومؼ هذه اًمطريؼة، مـ اًمـَّظر ذم وراوهيا، سمؿ

اوي مـ طمقث درضمتف ذم  أطمقال اًمراوي وروايتف ًمذًمؽ احلديث؛ اًمـَّظر إمم طمال اًمرَّ

واية، ودرضمتف ذم  كػسف، ودرضمتف ذم ؿمققظمف، ودرضمتف مؼاركة سمغػمه ممَـّ ؿماريمف ذم اًمرِّ

ث وم مان اًمذي حيدِّ ُد اعمؽان واًمزَّ قف، واًمـَّظر إمم طمال روايتف ًمؾحديث مـ طمقث اًمتَّػرُّ

ُب، مع إظمذ سمعلم آقمتبار أطمقال هذه إمقر اًمثَّالصمة، يماطمتامل  واعمخاًمػُة وآوطرا

ز اًمزيادة وقمدمفا ذم طمال اعمخاًمػة، وإمؽاكقَّة  اًمتَّػرد مـ قمدمف ذم طماًمة اًمتَّػرد، وضمقا

 .ل آظمتالف قمؾقفرواية احلديث قمغم وضمفلم مـ قمدمف ذم طما

ِرٍد وكامقس واطمد، وذًمؽ  اوي سمؼاكقن مطَّ ومآكتؼاء هق قمدم اًمتَّعامؾ مع روايات اًمرَّ

قمغم طمسب درضمتف اًمتل اؾمتؼرت ذم يمتب ا جلرح واًمتعديؾ ومحسب، وإكَّام آكتؼاء هق 

اًمتَّعامؾ مع يمؾِّ رواية سمـؼد ظماص، وسمحؽؿ خيتؾػ قمغم رواية أظمرى، وذًمؽ أنَّ ًمؽؾِّ 

ِة هبا ما دمعؾفا ختتؾػ قمغم رواية أظمرى وًمق يماكت رواية  ئـ اخلاصَّ مـ إطمقال واًمؼرا

 سمـػس اإلؾمـاد.

اوي وما      واية، ومتققز ما أصاب ومقف اًمرَّ وقمغم مبدأ آكتؼاء واقمتبار أطمقال اًمرِّ

، وما اكػرد سمف وما ظماًمػ، ىمام  أظمطل، وما وهؿ ومقف وما أتؼـ، وما وبط ومقف وما ىمٍمَّ

ة ذم اًمتَّعامؾ مع إطماديث، واحلؽؿ قمغم مؼبقهلا قمؾُؿ اًمـُّ  س وِمْؼُف إئؿَّ اد وشملؾمَّ ؼَّ

ومقعة اًمتل متقَّزوا  رضمة اًمرَّ ِة شمؾؽ اعمـزًمة اًمعؾقَّة واًمدَّ ومردودها، وهذا اًمذي ضمعؾ ًمألئؿَّ

هبا قمـ همػمهؿ، وٓ يؿؽـ ٕطمٍد أن يؾحؼفؿ ومقفا، وذًمؽ ٓـمِّالقمفؿ قمغم أطمقال 
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وايات ودىمائؼفا و همقامضفا، سمحسب اًمقؾمائؾ اًمتل يماكت قمـدهؿ وقُمِدْمت قمـد مـ اًمرِّ

 ضماء سمعدهؿ.

وقمؾقف ومنذا أظمرج اًمبخاري أو مسؾؿ ًمراو متؽؾؿ ومقف ومنكف يـتؼل مـ طمديثف ما قمؾؿ أنف 

ـِ  أصاب ومقف؛ إما سمؿتاسمعة وإما سملمقر أظمرى يعؾؿقهنا، يؼقل اسمـ اًمؼقؿ با شمعؾقاًل ٓسم متعؼِّ

اق، وىمال: يمان ُيْشبُِفُف ذم ؾمقء احلػظ وقمؾَّؾف ا»اًمؼطَّان اًمػاد:  ـُ اًمؼطَّان سمؿطٍر اًمقرَّ سم

َج طمديثف، وٓ قِمقَب قمغم  د سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم، وقِمقَب قمغم مسؾؿ إظمرا حمؿَّ

ب ما يعؾؿ أنَّف طَمِػَظف، يمام  مسؾٍؿ ذم إظمراج طمديثف، ٕنَّف يـتؼل مـ أطماديث هذا اًمرضَّ

أنَّف همؾط ومقف، ومَغَؾَط ذم هذا اعمؼام مـ اؾمتدرك قمؾقف يطرح مـ أطماديث اًمثِّؼة ما يعؾؿ 

إظمراج مجقع طمديث اًمثِّؼة، ومـ وعَّػ مجقع طمديث دء احلػظ، ومإومم: ـمريؼة 

د سمـ طمزم وأؿمؽاًمف، وـمريؼة مسؾؿ هل ـمريؼة  احلايمؿ وأمثاًمف، واًمثَّاكقة: ـمريؼة أيب حمؿَّ

لن، واهلل اعمستعان ة هذا اًمشَّ ضمؾ ٓ ُيْسِؼُط »ل: وىمال اًمزيؾع، (1)شأئؿَّ وجمرد اًمؽالم ذم اًمرَّ

طمديثف، وًمق اقمتؼمكا ذًمؽ ًمذهب معظؿ اًمسـَّة، إذ مل يسؾؿ مـ يمالم اًمـَّاس إٓ مـ 

حقح خلؾؼ ممَـّ شُمِؽؾَّؿ ومقفؿ، ومـفؿ ضمعػر سمـ ؾمؾقامن قمصؿف اهلل  ج ذم اًمصَّ ، سمؾ ظُمرِّ

د سمـ خمؾد اًمضبعل، واحلارث سمـ قمبد اإليادي، وأجؿـ سمـ كاسمؾ احلبٌم، وظماًم

اًمؼطقاين، وؾمقيد سمـ ؾمعقد احلدصماين، ويقكس سمـ أيب إؾمحاق اًمسبقعل، وهمػمهؿ، 

ؿ يـتؼقن مـ طمديثف حقح رمحفام اهلل إذا أظمرضما عمـ شُمُؽؾِّّؿ ومقف، ومنهنَّ ما  وًمؽـ صاطمبا اًمصَّ

د سمف، ؾمقام إذا  شمقسمع قمؾقف، وفمفرت ؿمقاهده، وقمؾؿ أنَّ ًمف أصال، وٓ يروون ما شمػرَّ

 .(2)شت، يمام أظمرج مسؾؿ ٕيب أويس...ظماًمػف اًمثؼا

عقػ أو دء احلػظ، وهذا يعـل أنَّف   حقح حلديث اًمضَّ هذا هق معامؾة صاطمبل اًمصَّ

                                                 
 (.1/353زاد اعمعاد) - (1)

ية) - (2)  (.1/341كصب اًمرا
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ؿ اكتؼقا واظمتاروا هلؿ  ٓ اقمؽماض قمؾقفام ذم ختريج طمديث مجاقمة ممَـّ هذا وصػفؿ، ٕهنَّ

ؿ مل خيطئقا ومقف، وهبذا يمذًمؽ كجقب قمغم ختريج أ طماديث ممَـّ وصػ ما قمؾؿقا يؼقـا أهنَّ

ؿ مل ُيَدًمِّسقا  ؿ اكتؼقا هلؿ ما قمؾؿقا أهنَّ حقحلم، سملهنَّ سماًمتَّدًمقس، أو رمل سمآظمتالط ذم اًمصَّ

ذم شمؾؽ إطماديث سمعقـفا سماًمـِّسبة ًمؾؿدًمِّسلم، وهذا ىمصد اًمعؾامء ذم ىمقهلؿ أطماديث 

حقحلم حتؿؾ قمغم آشمِّصال ؿ وسماًمـسبة ًمؾؿختؾِطلم ما قم، اعمدًمِّسلم ذم اًمصَّ ؾؿقا أهنَّ

صمقا سمف ىمبؾ آظمتالط، أو ممَّا أصاسمقا ومقف وًمق طمال آظمتال اسمـ يؼقل احلاومظ  ،ططمدَّ

ا ما أظمرضمف اًمبخاري مـ طمديثف »طمجر:  قمـ ىمتادة   -يعـل ؾمعقد سمـ أيب قمروسمة-وأمَّ

ـ ؾمؿع مـف سمعد آظمتالط  ومليمثره مـ رواية مـ ؾمؿع مـف ىمبؾ آظمتالط، وأظمرج قمؿَّ

د سمـ  ومنذا أظمرج مـ  ،قمبد اهلل إنصاري وروح سمـ قمبادة واسمـ أيب قمديىمؾقال يمؿحؿَّ

اد إٓ ضماهؾ 1شطمديث همٓء اكتؼك مـف ما شمقاومؼقا قمؾقف ، ومال يستدرك قمغم اًمـُّؼَّ

وهق يردُّ قمغم مـ وعَّػ رواية اعمختؾط طمال اظمتالـمف  سمطريؼتفؿ، وىمال اسمـ اًمؼقؿ

جلَُريري، وىمد روى قمـف سمعد مطؾؼا، مُمَثِّال سمرواية يزيد سمـ هارون، قمـ ؾمعقد ا

قخ صحقحف مـ »آظمتالط:  اوي ممـ ٓ ُيَؿقُِّز طمديث اًمشَّ هذا إكَّام يؽقن قمؾَّة إذا يمان اًمرَّ

ا يزيد سمـ هارون وأمثاًمف إذا رووا قمـ رضمؾ ىمد وىمع ذم طمديثف سمعض  ؾمِؼقؿف، وأمَّ

ؾط طمال ، ومنذا يمان اًمذي يروي قمـ اعمخت2شآظمتالط، ومنهنؿ يؿقزون طمديثف ويـتؼقكف

اد اًمذي يـتؼل ما يعؾؿ أنَّ هذا اعمختؾط أصاب ومقف، ومنكَّف يؼبؾ ذًمؽ  اظمتالـمف مـ اًمـؼَّ

اد، ومؼد ىمال حيقك سمـ معلم ًمإلمام ويمقع سمـ  مـف، ويمذًمؽ مـ قمؾؿ ذًمؽ مـ سمؼقَّة اًمـُّؼَّ

ُث قمـ ؾمعقد سمـ أيب قمروسمة، وإِكَّاَم ؾمؿعت مـف ذم آظمتالط؟ ومؼال ويمقع:  اجلراح: "حُتَدِّ

يمـَّا كدظمؾ »، وىمد ىمال ويمقع ذم مقوع آظمر: 3شجتـل طمدصمت قمـف إٓ سمحديث ُمْسَتقٍ رأ»

                                                 
 (.576هدي اًمساري)ص  - 1

 (.1355-3/1354هتذيب اًمســ) - 2

 (.136اًمؽػاية)ص  - 3
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، ومـسؿع، ومام يمان مـ صحقح طمديثف أظمذكاه وما مل -يعـل اسمـ أيب قمروسمة-قمغم ؾمعقد

ا أن اإلمام ويمقع1شيؽـ صحقحا ـمرطمـاه يعرف احلديث  ا، وهذا دًمقؾ واوح ضمد 

قاب مـ اخلطل ذم طمديث اسمـ أيب قمروسمة  اد، وومقف دًٓمة اًمصَّ اعمختؾط ٕنَّف كاىمد مـ اًمـُّؼَّ

أنَّ اعمختؾط ىمد يصقب وًمق طمال اظمتالـمف، وهذا مـ إدًمة اًمتل شمدلُّ قمغم ِدىمَّة قمؾؿ 

اد  ، واهلل ووضمقب اًمتَّسؾقؿ ًمؽالمفؿ قمغم اًمرواياتومـفؿ اإلمام اًمػذ اًمبخاري اًمـُّؼَّ

  أقمؾؿ.

 اخلامتة وأهه اليتائج.

يع ٕهؿ اًمطعقن واًمشبفات اعمقضمفة ًمصحقح اإلمام مـ ظمالل هذا اًمعرض اًمنَّ 

 اًمبخاري، يؿؽـ شمؾخقص أهؿ كتائج هذا اًمبحث ذم اًمـؼاط أشمقة:

ذًمؽ وؾمخروا  اًمتَّغريبقلممـاهج  وأظمذوا اعمستنمىملمقمؾؿ  ورصمقا  أن احلداصمقلم -

سمتف،  اًمطعـ ذم اًمسـة وذم طمجقتفا وذم صحتفا وذم ومـفا ًمؾطعـ ذم اًمديـ وأصقًمف وصمقا

 ، ومـ ذًمؽ صحقح اًمبخاري.شمدويـفا

 .سملصقل آؾمتدٓل وىمقاقمد قمؾقم اإلؾمالماًمـاس ضمفؾ أن احلداصمقلم مـ أ -

أن ـمعقن احلداصمقلم ذم اًمبخاري وصحقحف ٓ خترج قمـ ـمعقن اعمستنمىملم  -

 واًمعؾامكقلم.

أن اًمطعقن اعمقضمفة ًمؾبخاري وصحقحة ـمعقن واهقة ٓ شمـطكم قمغم أهؾ اًمعؾؿ ًمؽـفا  -

 هبا قمغم ـمائػة مـ اعمجتؿع وظمصقصا اًمطبؼة اعمثؼػة. ىمد ًمبس

مـ ظمالل اجلقاب قمغم اًمطعقن اعمقضمفة ًمؾبخاري فمفر مدى ضمفؾ وشمؾبقس همٓء  -

اًمؼقم قمغم اًمـاس، وفمفرت مؽاكة صحقح اًمبخاري سمؾ وشمميمد أنَّف أصح يمتب اًمسـة 

 قمغم اإلـمالق.

                                                 
 (. 11/10هتذيب اًمؽامل) - 1
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 أغلب املصادر واملراجع.

ادر سمـ حمؿد ضمالل، دار ؾَمَؾػ ًمؾـنم واًمتقزيع، إقمالء اًمبخاري، إقمداد: قمبد اًمؼ -

 م.2018-ه1439اًمطبعة إومم، 

د سمـ أيب سمؽر سمـ أجقب سمـ ؾمعد ؿمؿس  - إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعاعملم، حمؿَّ

اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزية، حتؼقؼ: أيب قمبقدة مشفقر سمـ طمسـ آل ؾمؾامن، دار اسمـ 

ام  ه.1423اًمطبعة إومم، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، -اجلقزي، اًمدمَّ

ري، دار  - آدماه اًمعؾامين اعمعاس ذم دراؾمة اًمسـة اًمـبقية، همازي حمؿقد اًمشؿَّ

 م. 2012-ه1433اًمـقادر، اًمطبعة إومم، 

اإلرؿماد ذم معرومة قمؾامء احلديث، أبق يعغم اخلؾقكم، ظمؾقؾ سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ  -

عقد قمؿر إدريس، مؽتبة اًمرؿمد، اًمرياض، إسمراهقؿ سمـ اخلؾقؾ اًمؼزويـل، حتؼقؼ: حمؿد ؾم

 ه.1409اًمطبعة إومم، 

اًمتعديؾ واًمتجريح عمـ ظمرج ًمف اًمبخاري ذم اجلامع اًمصحقح: أبق اًمقًمقد ؾمؾقامن  -

سمـ ظمؾػ سمـ ؾمعد سمـ أجقب سمـ وارث اًمتجقبل اًمؼرـمبل اًمباضمل إندًمز، حتؼقؼ: د. 

ء ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمرياض،  -ه1406اًمطبعة إومم، أبق ًمباسمة طمسلم، دار اًمؾقا

 م.1986

امع: أبق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت سمـ أمحد  - اجلامع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمسَّ

-سمـ مفدي اخلطقب اًمبغدادي، حتؼقؼ: حمؿقد اًمطحان، مؽتبة اعمعارف، اًمرياض

 م، دط.1983-ه1403اًمسعقدية، 

اعمـذر اًمتؿقؿل، اجلرح واًمتعديؾ، أبق حمؿد قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس سمـ  -

-احلـظكم، اًمرازي اسمـ أيب طماشمؿ، ـمبعة جمؾس دائرة اعمعارف اًمعثامكقة سمحقدر آسماد اًمديمـ
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 م.1952-ه1271ًمبـان، اًمطبعة إومم، -اهلـد ودار إطمقاء اًمؽماث اًمعرسملم سمػموت

اًمســ، أبق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث سمـ إؾمحاق سمـ سمشػم سمـ ؿمداد سمـ قمؿرو  -

ِجْستا ين، اقمتـك سمف ومريؼ سمقت إومؽار اًمدوًمقة، سمقت إومؽار اًمدوًمقة، إزدي اًمسِّ

 إردن، دط ودت.-اًمسعقدية، وقمامن-اًمرياض

اًمســ، أبق حمؿد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمػضؾ سمـ هَبرام سمـ قمبد اًمصؿد  -

ًمبـان، اًمطبعة إومم، -اًمدارمل، اًمتؿقؿل اًمسؿرىمـدي، دار اسمـ طمزم، سمػموت

 م.2002-ه1423

آقمتبار ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث: أبق سمؽر حمؿد سمـ مقؾمك احلازمل  -

اهلؿذاين، حتؼقؼ: أمحد ـمـطاوي ضمقهري مسدد، دار اسمـ طمزم، سمػموت، اًمطبعة إومم، 

 م.2001-ه1422

اًمػروؾمقة، حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أجقب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزية،  -

اًمسعقدية، اًمطبعة -سمـ ؾمؾامن، دار إندًمس، طمائؾحتؼقؼ: مشفقر سمـ طمسـ سمـ حمؿقد 

 م.1993-ه1414إومم، 

اًمؽػاية ذم قمؾؿ اًمرواية، أبق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت سمـ أمحد سمـ مفدي اخلطقب  -

اًمبغدادي، حتؼقؼ: أبق قمبد اهلل اًمسقرىمل وإسمراهقؿ محدي اعمدين، اًمـاذ: اعمؽتبة 

 اًمعؾؿقة، اعمديـة اعمـقرة، دط.

درك قمغم اًمصحقحلم، أبق قمبد اهلل احلايمؿ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ اعمست -

محدويف سمـ ُكعقؿ سمـ احلؽؿ اًمضبل اًمطفامين اًمـقساسمقري اعمعروف سماسمـ اًمبقع، إذاف: 

 ًمبـان، دط.-يقؾمػ قمبد اًمرمحـ اعمرقمشكم، دار اعمعرومة، سمػموت

ان، اًمطبعة إومم، اعمقاومؼات، إلسمراهقؿ سمـ مقؾمك اًمؾخؿل اًمشاـمبل، دار اسمـ قمػ -
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 م، حتؼقؼ مشفقر سمـ طمسـ آل ؾمؾامن.1997

اكتؼاض آقمؽماض ذم اًمرد قمغم اًمعقـل ذم ذح اًمبخاري، أبق اًمػضؾ أمحد سمـ  -

قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمعسؼالين، حتؼقؼ: محدي سمـ قمبد اعمجقد اًمسؾػل 

امرائل، مؽتبة اًمرؿمد، اًمرياض، اعمؿؾؽة اًمع رسمقة اًمسعقدية، وصبحل سمـ ضماؾمؿ اًمسَّ

 م. 1993-ـه1413اًمطبعة إومم، 

شماريخ سمغداد، أبق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت سمـ أمحد سمـ مفدي اخلطقب  -

سمػموت، اًمطبعة:  –اًمبغدادي، حتؼقؼ: سمشار قمقاد معروف، دار اًمغرب اإلؾمالمل 

 م.2002-ـه1422إومم، 

اًمح( اسمـ أمحد سمـ شمقضمقف اًمـظر إمم أصقل إثر، ـماهر سمـ صاًمح )أو حمؿد ص -

ئري، صمؿ اًمدمشؼّل، حتؼقؼ: قمبد اًمػتاح أبق همدة، مؽتبة  مقهب، اًمسؿعقين اجلزا

 م.1995-ـه1416طمؾب، اًمطبعة: إومم،  –اعمطبققمات اإلؾمالمقة 

ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف، أبق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل اسمـ قمبد اًمؼم اًمـَّؿري  -

ر اسمـ اجلقزي، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، اًمؼرـمبل، حتؼقؼ: أيب إؿمبال اًمزهػمي، دا

 ه.1432اًمطبعة اًمتاؾمعة، 

اين،  - درء شمعارض اًمعؼؾ واًمـؼؾ، أبق اًمعباس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقة احلرَّ

د رؿماد ؾمامل، دار اًمؽـقز إدسمقة، اًمرياض،   ه. 1391حتؼقؼ: حمؿَّ

د سمـ أيب سمؽر سمـ أج - قب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ زاد اعمعاد ذم هدي ظمػم اًمعباد، حمؿَّ

اسمـ ىمقؿ اجلقزية، حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط وقمبد اًمؼادر إركموط، ممؾمسة اًمرؾماًمة، 

 م.2000-ه1421سمػموت، اًمطبعة اًمثاًمثة، 

ؾمػم أقمالم اًمـبالء ؿمؿس اًمديـ أبق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَماْيامز  -
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عقب إركاؤوط، ممؾمسة اًمذهبل، حتؼقؼ: جمؿققمة مـ اعمحؼؼلم سمنذاف اًمشقخ ؿم

 م.1985-ه 1405اًمرؾماًمة، اًمطبعة اًمثاًمثة، 

د سمـ مقؾمك احلازمل، وؿـ صمالصمة رؾمائؾ ذم  - ذوط إئؿة اخلؿسة، أبق سمؽر حمؿَّ

قمؾؿ مصطؾح احلديث، اقمتـك هبا: قمبد اًمػتاح أبق همدة، دار اًمبشائر اإلؾمالمقة، 

 م.2005-ه1426سمػموت، اًمطبعة اًمثاكقة، 

هناية أؾمطقرة، رؿمقد أجالل، دار اًمقـمـ ًمؾصحاومة واًمطباقمة صحقح اًمبخاري  -

 م.2017واًمـنم، اعمؿؾؽة اعمغرسمقة، اًمطبعة إومم 

صقاكة صحقح مسؾؿ مـ اإلظمالل واًمغؾط ومحايتف مـ اإلؾمؼاط واًمسؼط، قمثامن  -

سمـ قمبد اًمرمحـ، أبق قمؿرو، شمؼل اًمديـ اعمعروف سماسمـ اًمصالح، حتؼقؼ: مقومؼ قمبد اهلل 

 م.1987-ه1408، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، اًمطبعة اًمثاكقة، اًمؼادر قمبد

ومتح اعمغقث سمنمح أخػقة احلديث، ؿمؿس اًمديـ أبق اخلػم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ  -

حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمثامن سمـ حمؿد اًمسخاوي، حتؼقؼ: قمكم طمسلم قمكم، اًمـاذ: مؽتبة 

 م.2003-ـه1424مٍم، اًمطبعة: إومم،  –اًمسـة 

رومة أنقاع قمؾقم احلديث، اعمعروف سمؿؼدمة اسمـ اًمصالح، قمثامن سمـ قمبد مع -

اًمرمحـ، أبق قمؿرو، شمؼل اًمديـ اعمعروف سماسمـ اًمصالح، حتؼقؼ: إؾمامقمقؾ زرمان، 

 م.2007-ه1428ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، اًمطبعة إومم، 

محد مـفاج اًمسـة اًمـبقية ذم كؼض يمالم اًمشقعة اًمؼدرية، شمؼل اًمديـ أبق اًمعباس أ -

سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقة احلراين 

احلـبكم اًمدمشؼل، حتؼقؼ: حمؿد رؿماد ؾمامل، اًمـاذ: ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد 

 م.1986-ـه1406اإلؾمالمقة، اًمطبعة إومم، 
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ق سمؽر أمحد سمـ مقوح أوهام اجلؿع واًمتػريؼ، مقوح أوهام اجلؿع واًمتػريؼ: أب -

قمكم سمـ صماسمت اخلطقب اًمبغدادي، حتؼقؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل، دار اًمػؽر 

 م. 1985-ه1405اإلؾمالمل، اًمطبعة اًمثاكقة، 

هدي اًمساري مؼدمة ومتح اًمباري، أبق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ  -

-ـه1420اًمثاًمثة، طمجر اًمعسؼالين، دار اًمسالم، اًمرياض، ودار اًمػقحاء، اًمطبعة 

 م.2000
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