
 



 

 

 

  

 يف ظالل صحيح اإلمام البخاري سلسلة 

 ((رضي اهلل عنه))

(1) 

 اإلعالل اإلشاري

 يف تبويبات اإلمام البخاري

 -مناذج منتخبة-

 تأليف

 د. زكريَّا َشْعبان َحَنش الُكبيسي
 

 

 هــ0441

 

 م9102

متاحة بع مالحظة: حقوق الطَّ 
شريطة المحافظة  لكل مسلم

 على نص الكتاب.



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
1 

 .5-1............................................فهرست المحتويات.......... .1
 .6..................................................ء....................إهدا .2
 .8-7...................................................المقدمة:............. .3
 .9...........................اإلمام البخاري وصحيحه:الفصل األول: التعريف ب .4
 .9. ..............صرة لإلمام البخاري رضي اهلل عنهالمبحث األول: ترجمة مخت .5
 .9............................ه وكنيته:............................اسمه ونسب .6
 .11....................................................................مولده: .7
 .8......................................................................والده: .8
 .11......................................................................أمُّه: .9

 .11............................................................ذهاب بصره: .11
 .11..............................................................طلبه للعلم: .11
 .11...................................................:....قوة حفظه وذكائه .12
 .12............................................:.............رحالته العلمية .13
 .13.................................................................:شيوخه .14
 .13......................................................:..........تالمذته .15
 .13.......................................:..................تبجيله للحديث .16
 .13......................................:.................حرصه ومطالعته .17
 .14.......................................:..........................عبادته .18
 .14.....................................:..............................ورعه .19
 .14.........................................:.................صفاته الخلقية .21
 .14...........................................:................مذهبه الفقهي .21



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
2 

 .15......................................:.....................محنته ووفاته .22
 .17......................................:.........................مصنفاته .23
 .18....................................:...................ثناء العلماء عليه .24
 .22................:...... البخاريالثاني: مقدِّمة عن صحيح اإلمام  المبحث .25
 .22................:...تصنيف صحيحهالمدَّة التي قضاها اإلمام البخاري في  .26
 .22..........................................:.عدد أحاديث صحيح البخاري .27
 .23.......................................:.........صحيح البخاري للبخاري .28
 .24.....................................:عدد َمْن سمع الصحيح من البخاري .29
 .24........................:.....تأليف اإلمام البخاريُّ لصحيحه الجامعسبب  .31
 .24...........................................:....مكانة الصحيح عند األمة .31
 .25......................................................:..روايات الصحيح .32
 .26.........................................................:شروح الصحيح .33
 .28..........................................:...............مقدمة الصحيح .34
 .34.........:.المبحث الثالث: داللة اسم صحيح اإلمام البخاري على مضمونه .35
 .34.........................................................قوله: )الجامع(: .36
 .37................................................قوله: )المسند الصحيح(: .37
 .38......................................................قوله: )المختصر(: .38
 .39............قوله: )من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه(: .39
 .44.............بويبات اإلمام البخاري:.شاري في تالفصل الثاني: اإلعالل اإل .41
موضع المبحث األول: اإلشارة إعالل مرويات إلى مرويات النظر إلى  .41

 .44:..................................................................السجود



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
3 

المبحث الثاني: اإلشارة إلى إعالل أحاديث النهي عن تشبيك األصابع في  .42
 .48...................................................................مسجد:

 .51.....المبحث الثالث: اإلشارة إلى إعالل أحاديث الصالة قبل العيد وبعدها: .43
 .55......:المبحث الرابع: اإلشارة إلى إعالل أحاديث جواز ترك القراءة للمأموم .44
 .59 :يث الجهر بالبسملة في الصالةالمبحث الخامس: اإلشارة إلى إعالل أحاد .45
 .62........عالل رواية رفع اليدين في السجود:المبحث السادس: اإلشارة إلى إ .46
المبحث السابع: اإلشارة إلى إعالل ما يروى مرفوًعا في أنَّ التيمم  .47

 .67.................................................................ضربتان:
 .71...............الثامن: اإلشارة إلى إعالل أحاديث الوضوء بالنبيذ:المبحث  .48
 .79.........المبحث التاسع: اإلشارة إلى إعالل أحاديث التسمية عند الوضوء: .49
 .82....المبحث العاشر: اإلشارة إلى إعالل روايات التيامن عند دخول المسجد: .51
في التفرقة بين الرجل والمرأة المبحث الحادي عشر: اإلشارة إلى إعالل ما يروى  .51

 .85..................................................لإلمام في صالة الجنازة:
المبحث الثاني عشر: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في النهي عن الشراء  .52

 .88...................................................................بالدين:
لثالث عشر: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في عدم جواز النقص عن المبحث ا .53

 .92........................................................ثالث في الوضوء:
 .94.........إعالل ما يروى في قبلية الجمعةالمبحث الرابع عشر: اإلشارة إلى  .54
نهي عن قول رمضان المبحث الخامس عشر: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في ال .55

 .96...................................................مقتصًرا لشهر رمضان:
المبحث السادس عشر: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في أنَّ الحجامة والقيء  .56

 .111.........................................................يفسدان الصوم:
 .114......ة:اإلشارة إلى إعالل فضل الموت يوم الجمعالمبحث السابع عشر:  .57



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
4 

 .117  :المبحث الثامن عشر: اإلشارة إلى إعالل حديث فضل صيام يوم عرفة .58
المبحث التاسع عشر: اإلشارة إلى إعالل أحاديث النهي عن تدوين العلم  .59

 .111.............................................................:..والحديث
المبحث العشرون: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في كراهة أو منع الصالة على  .61

 .116...............................................................الحصير:
المبحث الحادي والعشرون: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في كراهة الكالم بغير  .61

 .121..........................................................العربية للعربي:
المبحث الثاني والعشرون: اإلشارة إلى إعالل ما يروى أنَّه صلى اهلل عليه وسلم  .62

 .124...............................................كان ال يصلي في اللحف:
المبحث الثالث والعشرون: اإلشارة إلى تضعيف ما يروى في كراهة قول:  .63

 .128................................................................)زعموا(:
يروى أنَّ االبن وما يملك المبحث الرابع والعشرون: اإلشارة إلى ضعف ما  .64

 .135...............................................................ألبيه:....
لى ضعف ما يروى في عدم قبول الهدية المبحث الخامس والعشرون: اإلشارة إ .65

 .139..............................................................المشركين:
المبحث السادس والعشرون: اإلشارة إلى تضعيف ما يروى مرفوًعا: )زر غًبا  .66

 .145..............................................................تزدد حًبا(:
المبحث السابع والعشرون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى في فضل طلب  .67

 .147...................................................................العلم:
المبحث الثامن والعشرون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى مرفوًعا في تحريم أدبار  .68

 .156.................................................................النساء:
المبحث التاسع والعشرون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى في فضل صدقة  .69

 .159................................................................العالنية:



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
5 

تفرقة بين مكة وغيرها في المبحث الثالثون: اإلشارة إلى إعالل ما يروى في ال .71
 .161.............................................................السترة:.....

: )شر البقاع  .71 المبحث الحادي والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى في أنَّ
 .162...............................................................األسواق(:

روى في كراهة التسمي المبحث الثاني والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما ي .72
 .166.................................................................بالوليد:

المبحث الثالث والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى في كراهة سفر  .73
 .168.................................................................االثنين:

ال أدري الحدود ))المبحث الرابع والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى مرفوًعا:  .74
 .171...................................................:(؟(كفارات ألهل أم ال

المبحث الخامس والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما يروى في الصالة على  .75
 .173.................................................................الشهيد:

المبحث السادس والثالثون: اإلشارة إلى ضعف ما يميز الصائم عن غيره في  .76
 .173................................................................الوضوء:

 األخرى؛ الروايات يخالف بما الحديث على الترجمة: والثالثون السابع المبحث .77
 .185.......................................................إعاللها إلى إشارة

 في غيره عن الصائم يميز ما ضعف إلى اإلشارة: والثالثون ثامنال المبحث .78
 .211.................................................................الوضوء

 .215...............................................................:الخاتمة .79
 .216.....................................:..........ثبت المصادر والمراجع .81

 

 



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
6 

 إهداء  

 ظهر بسمة شافاها اهلل وعافاها.ة التي تئن ألًما وتُ بإلى أمي الحبي

 إلى والدي الغالي متعنا اهلل بعمره.

 

 مدرسة الحديث العراقية التي شرفني اهلل باالنتساب إليها.إلى 

مة المحدثث بهتت أبي إلى شيخ مدرسة الحديث العراقية شيخنا العالَّ 
 الطيب بارك اهلل بعمره .

إلى أستاذنا الدكتور عبد القادر المحمدي، وشيخنا الدكتور أبي الحارث 
 ؛ اللَّذين علقا قلوبنا بالصحيح.لالفح ماهر

 

تهودهم في ل؛ للدراسات والتدريب في تدَّة؛ مركز السنة والتراث النَّبويإلى 
 خاصة. نة عامة، ولعنايتهم بكتابي هذاخدمة السَّ 

 إلى زوتي وولديَّ أسامة ومالك.

 كل مسلم ومسلمة.إلى 

 أهدي لهم عملي... .

 فالمؤلث                                                            
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 المقدثمة

مين، وعلى آله الم على رسوله األَ الة والسَّ الحمد هلل ربِّ العالمين، والصَّ 
 ين.الدِّ ته إلى يوم بع سنَّ واتَّ  ،ن اهتدى بهديهمَ  وأصحابه أجمعين، وعلى كلِّ 

المرجع  يعدُّ  أنَّ كتاب أبي عبد اهلل البخاري فال يخفى على عاقل   أمَّا بعد:
؛ وعلى ذلك وسلَّم ى اهلل عليهفي معرفة الصحيح الثابت عن رسول اهلل صلَّ  األول

طالب  وكثير من بل–اس ذي ال يعلمه كثير من النَّ ة جميًعا، ولكن الَّ كلمة األمَّ 
المتون ة متعددة فضاًل عن قد احتوى على علوم حديثيَّ  هصحيحأنَّ  -العلم

ات الفقهية المليحة، فكتاب أبي عبد اهلل جامع لكثير والتبويب ،الصحيحة األحاديث
 علوم الحديث، كعلم العلل، والجرح والتعديل، ومصطلح الحديث، وغير ذلك. نْ م  

ن ب المبارك م  في ذلك سلسلة جامعة لما احتواه هذا الكتا أكتبَ  فأحببُت أنْ 
اإلمام صحيح في ظالل بــ: ) هذه ، وقد وسمت سلسلتيتلك الفوائد الفرائد

 (.البخاري

ْن  منَّ اهلل عليَّ بإتمام هذا، وقد التي ستنزل تباًعا  هذه السلسلةالجزء األول م 
في هذا  نتخبتُ وقد ا المضمون وتباينه،؛ الختالف ذوات عدد   في أجزاء متفرقة
في رحمه اهلل شير إليها اإلمام البخاري بعًضا من إشارات اإلعالل التي يُ  الجزء  

 هذا البعض ال مستوعبة، ولعلَّ فهي إشارات منتخبة لذا ة، تراجم صحيحه خاصَّ 
 ق.الكل لدى القارئ، واهلل الموفِّ  اًل لفهمخَ دْ يكون مَ  المنتخب

ترجمت  :األول، الفصل بعد مقدمة   نْ على فصلين م   هذا مت كتابيوقد قسَّ 
ْن  فتُ عرَّ ، ثمَّ فيه لإلمام البخاري ترجمة لطيفة مختصرة بصحيحه،  بعد ذلكم 
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كانت  ثمَّ  ،اإلعالل اإلشاري في تراجم الصحيح عن همت فيتكلَّ  :والفصل الثاني
  علم:وينبغي أن يُ  ،الخاتمة

  حيح الصَّ  مطالعتي فيالمباحث، فكنت أبحثها عند  أعتن بترتيبلم أني
  على غير ترتيب أو نسق معيَّن. بعد المرة، فجاء مباحث كتابيالمرة 
  اكتفيت بتخريجه من أشهر مظانه إال إْذ لم أتوسع في تخريج الحديث، و

  إذا كانت ثمة حاجة تدعو إلى التتبع واالستقراء.
  ربما يظنُّ الباحث أنَّ فيَّ شدَّة في األحكام الحديثية، بخالف مسلك

، عاصر يغلب عليهم التساهل نْ ر ومَ تأخَّ  نْ والحق أنَّ مَ  المتأخرين والمعاصرين،
 . يسلك مسلك األوائل يظنَّ فيه الشدَّة نْ ا جعل مَ ممَّ 

  ِّي أكتفي بنقد أمثل شيء في الباب، عند إعالل أحاديث الباب جميًعا فإن
شواهد ليس مذهبي وطريقتي، به ما بعده، والتصحيح بالَّ  فإذا ُأعل األمثل ُأعلَّ 

لى الخطأ، فالحديث التصحيح بضم المتروك إلى المتروك، أو الخطأ إوكذا 
 الضعيف إال في حيِّز ضيق  جًدا. الضعيف ال يقوِّي

اإلعالل : )بـــــ األول في عدِّ سلسلتنا، وقد وسمته ذا الجزء: هوأخيًرا أقول
عموًما، النَّبويِّة لمحبي السُّنة أقدِّمه  (،اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري

 ه غنمه، وعليَّ غرمه،لقارئخصوًصا،  رحمه اهلل وللمعتنين بصحيح اإلمام البخاري
ى اهلل على نبينا محمد  وصلَّ  .وحسبي أنِّي بذلت فيه ما وسعي وال أدعي الكمال

 وعلى آله وصحبه وسلم تسلًما كريًما.

 الكبيسيتب ذلك: د. زكريَّا شعبان ك                                    

 هـ0441/شعبان 62مادي العراقية: الرَّ                                    
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 الفصل األول

 البخاري وصحيحهالتعريف باإلمام 

 المبحث األول

 (1)ترتمة مختصرة لإلمام البخاري رضي اهلل عنه

  :بن د بن إسماعيل بن إبراهيم هو أبو عبد اهلل محمَّ اسمه ونسبه وكنيته
ْزَبه  .(2)عفيالجُ  َبْذُدْزَبه أو المغيرة بن َبْرد 

 اع.الزرَّ  :معناها ةبخاريَّ وبردزبة كلمة  
 
  :ولد محمد بن إسماعيل البخاري بعد صالة الجمعة، في الثالث مولده

للهجرة، وكانت والدته  هـ(194)عشر من شهر شوال عام أربعة وتسعين ومائة
 .دولة أوزبكستانهي اليوم تقع في ، و خارىبمدينة بُ 
 
  :عَ م  سَ  ، وقدوعلم   وورع   كان والد اإلمام البخاري رجاًل تقًيا ذا صالح  والده 

، وصافح هـ أو قبلها(179)اد بن زيد، ورأى حمَّ هـ(179)مالك بن أنساإلمام  نْ م  

                                                           

الهوامش، والستفاضة ذلك وشهرته،  ( وقد أغفلت العزو في ترجمة اإلمام البخاري؛ حتى ال تثقل1)
وقد راجعُت في ذلك مجموعة من الكتب واألبحاث، ومن جملة تلك المصادر التي اعتمدُت 
عليها في ترجمته: الجرح والتعديل، وطبقات الحنابلة، وتأريخ بغداد، وتهذيب األسماء واللغات، 

مة فتح الباري، وغير ذلك من وتهذيب الكمال، وتذكرة الحفاظ، وطبقات الشافعية الكبرى، ومقد
  الكتب، كما وقد استفدت من بعض األبحاث المنشورة على شبكة األلوكة.

نما قيل له: الجعفي؛ ألنَّ أبا جده أسلم12/213( يقول العالمة ابن الجوزي في المنتظم2)  -: )وا 
 على يدي يمان الجعفي، وكان يمان والي بخاري، فنسب إليه(. -وكان مجوسًيا
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 وقدطفاًل،  وما زال البخاريُّ  رحمه اهلل وقد توفي ،بكلتا يديه هـ(181)ابن المبارك
 وسدِّ  على تربية اإلمام البخاري البخاريِّ  مااًل ساعد أمَّ  هذا الوالد المبارك ترك

مالي درهًما من  عن ثروته عند وفاته: ال أعلم في هاحتياجاته، وكان يقول والد
 حرام  وال شبهة !

 
 امرأًة تقيًة صالحًة ال تقل تُقى وورًعا عن  البخاري اإلمام والدة كانت :أمُّه

ته ، وقد كفلت البخاري وربَّ والده، حتى عدَّها المؤرخون من ذوي الكرامة والوالية
 .(1)نياحتى صار إمام الدُّ 

 
  :عيناه في  راجم والسير أنَّ اإلمام البخاري ذهبتْ نقل أهل التَّ ذهاب بصره

عليه - كثيًرا، حتى رأت الخليل إبراهيم تبارك وتعالى ه اهللصغره، فدعت أمُّ 
، قد ردَّ اهلل على ابنك بصرُه بكثرة ُدعائ ك ،في المنام فقال لها: يا هذه -السالم

 فأصبح وقد ردَّ اهلل عليه بصره!
                                                           

ى بعلمه أمًما، وسيبقى كتابه مدرًسا للنَّاس حتى قيام الساعة، فالبخاري نشأ يتيًما، ولكنه ربَّ ( 1)
فلتتخذ األمهات الالتي فقدن أزواجهنَّ من والدة البخاري األسوة الحسنة، وليتخذ األيتام من 

في تربيته البخاري المثل الصالح. ومن هنا أقول: ينبغي على من كفل اليتيَم وتواله، أن يجتهد 
أزيد من اجتهاده في سد جوع بطنه، وأْن يقذف في ُخلده أنَّ اهلل ما ابتاله بالُيتم؛ لهوانه عليه؛ 
نَّما قبض والده لحكمة  بالغة  ال يعلمها إال هو سبحانه وتعالى، وما يدريه فقد يكون الحرمان  وا 

يتيًما، ثم قبض أمَّه وهو بعد  عين العطاء، ولو دلَّ اليتم على الهوان لما جعل اهلل نبيَّه يولد
في السَّادسة من عمره، فال أحد أرحم من اهلل برسوله المصطفى صلى اهلل عليه وسلم. فينبغي 
لليتيم أْن يتَّخذ من النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم القدوة الحسنة له في ُيتمه، وليحمد اهلل على كلِّ 

ْنَساُن ر قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))حال، وليستغفر ألبيه، وليبرَّ أقاربه، وليتذكَّ  ِإَذا َماَت اإلِْ
ِلٍح َيْدُعو اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َتاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصا

 لده.((، فإذا أراد اليتيم أن يعرف صالح نفسه فلينظر في دعائه لواَلهُ 
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  :ا جعل إسناده عالًيا إلى النَّبيِّ طلب العلم وهو حدٌث، ممَّ طلبه للعلم
ألبي  قلتُ : قال، اق البخاريورَّ  أبي حاتممحمد بن عن فم. ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ 

فقلت:  لهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب.قال: أُ  دء أمرك؟عبد اهلل: كيف كان بَ 
خرجت من الكتاب بعد العشر،  فقال: عشر سنين، أو أقل، ثمَّ  ك؟كم كان سنُّ 

سفيان، عن اس: ا فيما كان يقرأ للنَّ وغيره، فقال يومً  (1)فجعلت أختلف إلى الداخلي
فانتهرني،  أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. أبي الزبير، عن إبراهيم، فقلت له: إنَّ 

خرج، فقال لي: كيف هو يا  فدخل فنظر فيه، ثمَّ  ،فقلت له: ارجع إلى األصل
ي، وأحكم كتابه، : هو الزبير بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم منِّ قلتُ  غالم؟

قال: ابن إحدى  عليه؟ ابن كم كنت حين رددتَ  فقيل للبخاري: .وقال: صدقتَ 
في ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن المبارك  عشرة سنة، فلما طعنتُ 

ي وأخي أحمد إلى مكة، فلما خرجت مع أمِّ  ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، ثمَّ 
 .فت في طلب الحديثوتخلَّ  ،رجع أخي بها حججتُ 
 
 صحيح   أحفظ مائة ألف حديث  كان يقول عن نفسه:  ه:قوة حفظه وذكائ ،

وأكثر، عن  . ويقول: كتبُت عن ألف شيخ  غير صحيح   وأحفظ مائتي ألف حديث  
 كلِّ واحد  منهم عشرة آالف وأكثر، ما عندي حديث إال أذكر إسناده.

 محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقوالن:قال و 
ا إلى مشايخ البصرة وهو غالم، فال يكتب، كان أبو عبد اهلل البخاري يختلف معن

 ك تختلف معنا وال تكتب، فما تصنع؟ا نقول له: إنَّ حتى أتى على ذلك أيام، فكنَّ 
                                                           

( لم يوقف على اسم الداخلي وال عن شيء من ترجمته، وللشيخ العالمة أبي غدة رحمه اهلل عناء 1)
طويل ولم يتوصل إلى شيء في تحقيق ذلك. ينظر: تحقيق اسم الصحيحين وجامع الترمذي: 

14 . 
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 وألححتما، فاعرضا عليَّ  كما قد أكثرتما عليَّ ا: إنَّ ا بعد ستة عشر يومً فقال لنا يومً 
  ما كتبتما!

ألف حديث، فقرأها كلها ا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر نَ فأخرجْ 
  حفظه. نْ ى جعلنا نحكم كتبنا م  ، حتَّ ظهر القلب   نْ عَ 

 !مه أحدٌ ه ال يتقدَّ امي؟! فعرفنا أنَّ ا، وأضيع أيَّ ي أختلف هدرً قال: أترون أنِّ  ثمَّ 
ون خلفه في طلب البصريين يعدُّ  نَ قال: وسمعتهما يقوالن: كان أهل المعرفة م  

ى نفسه، ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع الحديث وهو شاب حتى يغلبوه عل
 !ا لم يخرج وجههوكان شابً  ن يكتب عنه.، أكثرهم ممَّ عليه ألوفٌ 

: وقد ذكروا أنَّه كان ينظر في هـ(774)كثير ابنُ  الحافظ مةيقول العالَّ 
 الكتاب مرَّة واحدًة فيحفظه من نظرة  واحدة ، واألخبار عنه في ذلك كثيرة.

حتى قال  ه أحفظ أهل الدنيا في زمانه،له يشهد أنَّ وامتحان أهل بغداد 
ه الخطأ هـ(: قلت: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من ردِّ 852الحافظ ابن حجر)

حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه  نْ بل العجب م   ،فإنَّه كان حافًظا ؛إلى الصواب
 !ة واحدةعليه من مرَّ 

 
 طلب العلم، وكتب بخراسانخاري في : رحل اإلمام البرحالته العلمية ،

يقول الخطيب  ومدن العراق، والحجاز، والشام، ومصر، وورد إلى بغداد دفعات.
 رحل في طلب العلم إلى سائر محدِّثي األمصار.: (هـ463)البغدادي
 
  :عن البخاري أنَّه  محمد بن أبي حاتم البخاري اق اإلمامقال ورَّ شيوخه
ألف  ا، فأمليتُ عنه حديثً  كتبتُ  نْ دخلت بلخ، فسألوني أن أملي عليهم لكل مَ  قال:
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قال: وسمعته قبل موته بشهر يقول: كتبت   عنهم. ن كتبتُ ممَّ  أللف رجل   حديث  
عن ألف وثمانين رجاًل، ليس فيهم إال صاحب حديث، كانوا يقولون: اإليمان قول 

شيخ  إال كان انتفاعه بي أكثر  وكان يقول: ما قدمت على وعمل، يزيد وينقص.
 من انتفاعي به.

 
  :خلٌق ال يحصون، بلغ من روى عنه روى عن اإلمام البخاريتالمذته 

( ألًفا، وكان يجتمع له في بغداد أكثر من 91)أكثر من تسعين الصحيح فقط
 ألًفا يكتبون عنه. (21)عشرين

 
  :يقول:  هـ(321)الفربري سمعتُ  :هـ(389)شميهنيقال الكُ تبتيله للحديث

ا إال اغتسلت قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي )الصحيح( حديثً 
 : سمعت هـ(365)ابن عدي الحافظ قالو   قبل ذلك، وصليت ركعتين.

 ة من المشايخ، يقولون: حول عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدَّ 
ومنبره،  عليه وسلم محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول اهلل صلى اهلل

 .(1)وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين
 
 :محمد بن يوسف البخاري، قال: كنت مع محمد عن  حرصه ومطالعته

بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها 
 في ليلة ثمان عشرة مرة .

                                                           

 .12/412( سير أعالم النبالء1)
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كنت معه في سفر،  وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد اهلل، إذا
ا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة يجمعنا بيت واحد إال في القيظ أحيانً 

يخرج  ا، ويسرج، ثمَّ مرة إلى عشرين مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة، فيوري نارً 
 أحاديث، فيعلم عليها.

 
 :كان مجتهًدا في العبادة، حتى أنَّه صلَّى ذات ليلة، فلسعه الزنبور  عبادته

 !سبع عشرة مرَّة، فلمَّا قضى الصالة، قال: انظروا أيش آذاني
 
 :كان رضي اهلل عنه ورًعا، حتى قال: أرجو أْن ألقى اهلل وال  ورعه

 .(1)يحاسبني أني اغتبُت أحًدا
 
 :ليس بالطويل وال  ،نحيًفا ،كان رحمه اهلل ضعيف البنية صفاته الخلقية
 القصير.
 
 :يختار من أقوال غير مقلد   كان اإلمام البخاري مجتهًدا مذهبه الفقهي ،

األئمة ما يراه راجًحا، وله عناية فائقة بفقه الزهري، وفقه السلف، من الصحابة 
 عمان،ا بالنسبة لألئمة األربعة فكثير المخالفة لمذهب اإلمام النُّ والتابعين، وأمَّ 

                                                           

 -رحمه اهلل-ه هذا: )قلُت: صَدَق معلًقا على كالم 12/443( قال الحافظ الذهبي في السير1)
نصافه فيمن  وَمْن َنَظَر في كالمه في الَجرح والتعديل، َعل َم ورعه في الكالم في الناس، وا 
يضعِّفه، فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا، وقلَّ أْن يقول: 

ذا قلُت: فالٌن في حديثه نظٌر، فهو متَّهٌم فالٌن كذَّاب، أو كان يضُع الحديث، حتى إنَّه قال: إ
 غاية الورع(.  -واهلل-واه ، وهذا معنى قول ه: ال يحاسبني اهلل أني اغتبُت أحًدا، وهذا هو 
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وكثير الموافقة لمذهب اإلمام الشافعي، إال أنَّه وافق الحنفية في مسائل تخالف 
رعية التي يحملها ذلكم النص، كإعطاء القيمة ظاهر النص؛ نظًرا للمقاصد الشَّ 

بدل اإلطعام مثاًل. رضي اهلل عنهم جميًعا وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم في 
 ات نعيم.جنَّ 

 
  اإلمامة في الحديث والفقه و  ةاإلمام البخاري اإلماملما بلغ  فاته:محنته وو
؛ ليغتنموا من علومه، نْ الدين أقبل عليه طالب العلم م  في  وليغتنموا  كل حدب 

 لهأهلها  واستقبالإلى نيسابور شرف السماع منه، والرواية عنه، ويمثل قدومه 
وأقام مجالس  فيها رحمه اهلل لما أقام، وذلك أنَّه بداية المحنة أحسن استقبال  

، هـ(258)هلير على المجالس األخرى، منها مجلس الذُّ قام مجلسه يؤثِّ التحديث 
والعامة حول  ، فقام يوشي به إلى السلطانشيًئا فشيًئا ا ثور الحسد في قلبهممَّ 

مسألة اللفظ، فسعى في الوشاية بالبخاري بكل ما أوتي من قوة، والبخاري رحمه 
هلي مبلًغا ال فبلغ الذُّ  ،والبدعة سليم من العيب والخدش اهلل بريء من التهمة،

 تلك إلى الخروج من نيسابور تارًكاالبخاري اضطر  احسد عليه في الحسد، ممَّ يُ 
من التحريض على البخاري، فكان يكتب  له الذهلي غفر اهلل الفتنة، وما انفكَّ 

ر سلطانها ، فما من مدينة إال وثو ، ويرسل الرسل في التحريض عليهالكتب
 بها عليه!وطال

فاستقبله  ،نيسابور نْ م   خروجه بعد إلى مدينته بخارى عاد البخاريُّ  ثمَّ  
بينه وبين  مسألة َحَدثت أناس، وُنث رت عليه الدَّراهم، وحدَّث بها أيَّاًما إلى النَّ 

اريخ على ، والتَّ الصحيح الجامع منزله، فيقرأ يحضرسأله أْن  هذلك أنَّ ؛ أميرها
أوالده، فامتنع عن الحضور عنده، فراسله بأْن يعقد مجلًسا ألوالده ال يحضره 
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قال للرسول: أنا ال أذل العلم، وال أحمله  غيرهم، فامتنع، وقال: ال أخصُّ أحًدا، ثمَّ 
في مسجدي،  فاحضر، فإْن كانت لَك إلى شيء  منه حاجة، (1)إلى أبواب الّناس

ْن لم يعجبك هذا، فإنَّك سلطان المجلس؛ ليكون لي  نَ فامنعني م   ،أو في داري، وا 
فوجد عليه الوالي، واستعان  ،عذٌر عند اهلل يوم القيامة؛ ألنِّي ال أكتُم العلمَ 

وَصل به األمر إلى أن يأُمر بنْفيه من  بخصومه حتى تكلَّموا في مذهبه، حتى
، وهي على مسافة (َخْرَتْنك) نها واتَّجه إلى بلدة يقال لها، فخَرج م(2)تلك البالد

رأى الفتن، دعا اهلل أن  فرسخين من سمرقند، فنَزل عند أقارب له بها، وبعد أنْ 
، فاستجاَب اهللُ  له، وكان مرض موته، فتوفَّاه اهلل ليلة  َيقبضه إليه غير مفتون 

                                                           

( وهذا حال َمْن تربَّى في مدارس العز، فإنه يأبى مقام الذل أو إهانة العلم، فسلطان العلم فوق 1)
مدارس الذل تخرج عبًدا( كما يقول الشيخ األستاذ سلطان السلطان، وأما: )من تعلم في 

 المحقق محمد خير رمضان يوسف.
: )وهذا الرجل هو الذي أخرج البخاري 14/617( يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية2)

محمد بن إسماعيل من بخارى وطرده عنها، فدعا عليه البخاري فلم يفلح بعدها، ولم يبق في 
من شهر حتى احتيط عليه وعلى أمواله وأركب حماًرا ونودي عليه في بلده، ثمَّ اإلمرة إال أقل 

ُسجن من ذلك الحين، فمكث في السجن حتى مات في هذه السنة، وهذا جزاء من تعرض 
 ألهل الحديث والسنة(.

بالء، قلت: حياة األنبياء دارت بين السِّجن والنَّفي والقتل والتَّكذيب والضَّرب والحرق وكل أوجه ال
واهلل قادٌر على أن يعصم أنبياءه من كل هذه االبتالءات، ولكن ليرفع درجتهم أواًل، وليتأسى 
بهم من يسير على دربهم، وحتى ال يستوحشوا وال يشكوا وهم يسيرون في طريق الدعوة 
ن ُألقي في  ن ُقتل تأسى بيحيى، وا  واإلصالح، فداعية اإلصالح إن ُسجن تأسى بيوسف، وا 

ن تسلط عليه الطغاة تأسى بموسى، النَّار  ن ابتلي بالمرض تأسى بأيوب، وا  تأسى بإبراهيم، وا 
ر وأخرج من دياره وأقبلت عليه كل االبتالءات تأسى بمحمَّد عليه وعلى أنبياء اهلل  ن ُهجِّ وا 
الصالة والسالم، وليكون في ذهنه في ضوء هذه المشاهد كلها أنَّ ما من أحد حمل الدعوة إال 

ا قال ورقة بن نوفل عليه رحمة اهلل، وأنَّ الجزاء وعاقبة الصبر الجنة ال زخرف عودي كم
 الحياة الدنيا الفانية. ولما كان البخاري يسير على درب االنبياء ناله الحظ الواسع من البالء.
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بعد الظهر من سنة ست الفطر عند صالة العشاء، وُصلِّي عليه يوم العيد 
 وخمسين ومائتين، وكان عمره يوم مات: اثنتين وستين سنة.

عن عبد الواحد بن آدم ( 1)افعيةفي طبقات الشَّ  هـ(771)بكيمة السُّ نقل العالَّ و 
الطواويسي قال: رَأيت النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم فى المنام ومعُه جماعة من 

ال: فق قلت ما وقوفك يا رسول اهلل؟فالسَّالم،  سلَّمت عليه، فرد عليَّ فَأصحابه، 
إ ذا فبعد َأيَّام بلغني موته، فنظرنا  كانمَّا فل نتظر محمَّد بن إ سماعيل البخاري.أ

 نَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم فيها!يت الرأي التهو قد مات في السَّاعة 

 

 :ى حتَّ ة، دَّ فات ع  أثرى اإلمام البخاري المكتبة اإلسالمية بمصنَّ  مصنفاته
فاته علًما على موضوعاتها، سيما كتابه الجامع الصحيح، وكتابه غدت مصنَّ 

. وقد ابتدأ اإلمام البخاري همايف مثلصنَّ يُ  ، فهذان الكتابان لم(2)التأريخ الكبير
التصنيف في سنٍّ مبكرة جًدا، روى محمد بن أبي حاتم عنه أنَّه قال: لما طعنت 

قضايا الصحابة والتابعين، ثمَّ صنف التأريخ في  في ثماني عشرة صنَّفت كتاب

                                                           

(1 )2/232. 
فكًرا، وكأنَّ ( لإلمام البخاري في صحيحه وتواريخه أسراٌر ال يدركها إال من أتعبه السهر بحثًا و 2)

البخاري يقول فيها: من لم يعان ال يدرك المعاني، ولما كان ذلك كان بعض العلماء أمنيتهم 
أنَّ أبا سهل محموًدا الشافعي يقول:  12/426النظر في تأريخ البخاري، جاء في السير

خ )سمعت أكثر من ثالثين عالًما من علماء مصر، يقولون: حاجتنا من الدنيا النظر في تاري
 محمد بن إسماعيل(! فتأمل. 

قلت: وللعقيلي في )الضعفاء(، والبن عدي في )الكامل( بيان لبعض مقاصد البخاري وفك لبعض 
 أسرار كالمه في التأريخ.
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المدينة عند قبر النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل 
 اسم في التأريخ إال وله عندي قصة، إال أني كرهت أن يطول الكتاب.

 :ومن مصنفاته 

 التفسير الكبير. -
 القراءة خلف اإلمام. مطبوع. -
 رد. مطبوع.األدب المف -
 رفع اليدين في الصالة. مطبوع. -
 خلق أفعال العباد. مطبوع. -
 القراءة خلف اإلمام. مطبوع. -
 الضعفاء الصغير. مطبوع. -
 كتاب الكنى. مطبوع. -
 التأريخ األوسط. مطبوع -

وغير ذلك من المصنفات. إال أنَّ أعالها مكانة الجامع الصحيح الذي تلقته 
 األمة بالقبول.

 
  :اقه أبو جعفر جزًءا ضخًما سمَّاه: )شمائل جمع ورَّ ثناء العلماء عليه
، وقد أثنى على اإلمام البخاري وشهد له باإلمامة كلُّ إمام، فكان (1)البخاري(

 ثناؤهم عليه كلمة إجماع  لمن أنصف، ولعلي أنقل أبرز من أثنى عليه.

                                                           

 . وكذا أفرد ترجمته جمع من األئمة في القديم والحديث.12/392( سير إعالم النبالء1)
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هـ(: محمد بن إسماعيل فقيه هذه اأُلمة. 228عيم بن حمَّاد)قال الحافظ نُ  -
 هـ(. 252وكذا قال يعقوب ابن إبراهيم الدروقي)

هـ(: سمعُت أبا عبد اهلل يقول: ما استصغرت 321وقال الحافظ الفربري) -
 نفسي عند أحد  إال عند علي ابن المديني، وربما كنت أغرب عليه .

هـ( قوله: ما 234مام علي بن المديني)وقد ُذك َر قول البخاري لشيخه اإل -
استصغرُت نفسي إال بين يدي علي بن المديني فقال علّي: َدُعوا هذا، فإنَّ محمد 

 بن إسماعيل لم يَر مثل نفسه. ا
رأيت أبا مستملي صدقة:  هـ(291)إبراهيم الخواص الحافظ لقا -
علل  بي جالًسا بين يدي محمد بن إسماعيل، يسأله عنكالصَّ  هـ(264)زرعة

 .(1)الحديث
أبا عبد اهلل يقول: ما استصغرت  : سمعتُ هـ(321)الفربري الحافظ قالو  -

 . بن المديني، وربما كنت أغرب عليهاإال عند علي  نفسي عند أحد  

                                                           

كبار المحدثين والنقاد، ومن النصوص التي ( وحسبك بحال أبي زرعة هنا، فأبو زرعة من 1)
تظهر جاللة اإلمام أبي زرعة رحمه اهلل: سأل رجل لإلمام أحمد قائاًل: بالري شابٌّ يقال له: 
؟! كالمنكر عليه! ثمَّ رفع يديه، وجعل يدعو  أبو زرعة، فغضب اإلمام أحمد، وقال: تقول شابٌّ

على من بغي عليه، اللَّهمَّ عافه، اللَّهمَّ ادفع عنه اهلل عز وجل ألبي زرعة، ويقول: اللهمَّ انصره 
البالء، اللَّهمَّ، اللَّهمَّ، في دعاء كثير. قال الحسن أحد الحضور: فلما قدمت، حكيت ذلك ألبي 
زرعة، وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل، وكنت كتبته عنه، فكتبه أبو زرعة، وقال لي أبو 

ُيفرِّج بدعائه  -عزو جل-أحمد، إال ظننت أنَّ اهلل زرعة: ما وقعت في بلية فذكرت دعاء 
عني. ومن األمور التي تظهر مكانة أبي زرعة أنَّ البخاري قد عرض كتابه عليه كما ذكر 

 أهل التراجم.
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قوله: ما  هـ(234)وقد ُذك َر قول البخاري لشيخه اإلمام علي بن المديني -
استصغرُت نفسي إال بين يدي علي بن المديني فقال علّي: َدُعوا هذا، فإنَّ محمد 

 ل نفسه. مثبن إسماعيل لم يَر ا
اهلل بن  هـ( ومحمد بن عبد235وقال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة) -
 هـ(: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل.241ُنمير)

يعني -اكتبوا عن هذا الشاب هـ(: 238وقال اإلمام إسحاق بن راهويه) -
 اس؛ لمعرفته بالحديث وفقهه.فلو كان في زمن الحسن الحتاج إليه النَّ  -البخاري
هـ(: ما أخرجت خراسان مثل 241وقال اإلمام المبجَّل أحمد بن حنبل) -

 محمد بن إسماعيل.
: حديٌث ال يعرفه محمد بن هـ(249)سالفالَّ  عليعمرو بن الحافظ وقال  -

 .(1)حديثبإسماعيل ليس 
هـ( إلى البخاري، فقال: َدْعني ُأقبِّل رجَليك يا 261وجاء اإلمام مسلم) -

 أستاذ األستاذين، وسيِّد المحدِّثين، وطبيب الحديث في علله.
 وقال أيًضا: ال يبغضك إال حاسٌد، وأشهد أنَّه ليس في الدنيا مثلك. -

                                                           

( وهذه األقوال ينبغي أن تأخذ لدى الباحثين بنظر االعتبار، وأن تجعل نصب األعين، فحينما 1)
ويجد أئمة النقد يصرِّحون بالتفرد أو النكارة ينبغي عليه أن ال  يبحث في كتب العلل والتواريخ

يتعجل في االستدراك عليهم، فما يجده من متابعات ما كانت تخفى عليهم أو ولدت بعدهم عن 
طريق الخطأ والوهم، فوجودها كعدمها، فهي إما رواية وهم، أو اختلقت على سبيل الكذب أو 

بالسماع في الكتب المتأخرة في رواية المدلسين التي أعلت الغفلة، وكذا ما يجده من تصريح 
بالتدليس، فهي من قبيل تصرف النساخ أو أوهامهم. الشاهد أنَّ األئمة األوائل كانوا يحفظون 
ماليين األحاديث، وكانوا يعرضون الروايات بعضها على بعض في حاسوب صدورهم ودفاتر 

ني على إياس منك على أحدهم، و سطورهم، فما أعسر االستدرا سناد يصح فيما الظفر بإ ا 
 .المتقدمون بابه من غير خالف أعل
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م أَر بالعراق، وال بخراسان في معنى : لهـ(279)الترمذي اإلمام وقال -
لل، والتاريخ، ومعرفة األسانيد َأْعَلم من محمد بن   إسماعيل.الع 

ما رأيُت تحت أديم السماء أعلم : ه(311)ابن خزيمة إمام األئمة وقال -
 .(1)وأحفظ له من محمد بن إسماعيل -صلى اهلل عليه وسلم - بحديث رسول اهلل

إْذ قال: ولو فتحت باب ثناء األئمة  هـ(852)ورحم اهلل الحافظ ابن حجر -
ن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفذت األنفاس فذاك بحر ال ساحل عليه ممَّ 

 له.
إْذ  ألستاذ المحقق الدكتور بشار عواد معروفلعصرينا اولعلي أختم بكلمة 

 : منزلة البخاري بين المحدثين كمنزلة أبي بكر بين الصحابة. قال

   

 

 

 

 

 

                                                           

: 1/71( يقول الحافظ أبو الفضل المقدسي معلًقا على ذلك كما في تهذيب األسماء واللغات1)
وحسبك بإمام األئمة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه األئمة والمشايخ شرًقا وغرًبا. ثم 

فيه؛ فإنَّ المشايخ قاطبة أجمعوا على تقدمه، وقدَّموه على أنفسهم في عنفوان يقول: وال عجب 
 شبابه، وابن خزيمة إنما رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن.
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 المبحث الثاني

 البخاري اإلمام صحيح عن مقدثمة

فاض الشُّراح وكتَّاب االصطالح وأهل التراجم في بيان الدوافع التي دفعت  
اإلمام البخاري إلى تصنيف صحيحه، والمدة التي قضاها في انتخاب أحاديث 

، لذا أحببتُ  نْ صحيحه إلى غير ذلك م   ل  أن ُألخِّص ما كتبوه ونقلوه على شك أمور 
 ، مع تحريروتناولها نقاط؛ ليعلق في األذهان معرفتها ودرايتها، وليسهل حفظها

 اذة والغريبة، فأقول باهلل مستعين:األقوال الشَّ  لبعض المسائل، متجنًبا

 :ينبغي أن ُيعلم  المدَّة التي قضاها اإلمام البخاري في تصنيف صحيحه
المدَّة  ( سنة، وهذه16صحيحه هي: )في تصنيف أنَّ المدَّة التي قضاها البخاريُّ 

( ألف حديث، والمقصود بالحديث 611انتقى فيها اإلمام البخاري صحيحه من )
الم األئمة هو اإلسناد، فقد يكون للمتن الواحد عشرات األسانيد، وقد في مطلق ك

يبدأ المتن غريًبا ثم يستفيض ذكره، فكل أسناد  من هذه األسانيد تسمَّى في 
 الحديث حديثًا. اصطالح أهل

 ؛أحاديث صحيح البخاري لف في عدِّ تُ اخ البخاري: صحيح عدد أحاديث 
 ،اإلسنادين حديثًا حاديث واحدة، إال أنَّ بعضهم عدختالفهم في طريقة العد، فاألال

وبعضهم يعدها حديثين في مواضع قليلة جًدا، فكان اختالفهم في عدد أحاديث 
 غير المكرر فتباينت وجهات النظر. ا منمع قرب الرقم مع المكرر، أمَّ 

رر، ( حديثًا مع المك7275)هـ(: 676)والنووي هـ(643)فعند ابن الصالح 
 ( حديثًا.4111ومن غير المكرر)
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 ( حديثًا، يقول الحافظ ابنُ 7397) هـ(:852)أما عند الحافظ ابن حجر 
حجر: )فجميع ما في صحيح الُبخاري من المتون الموصولة بال تكرير على 

(، ومن المتون المعلَّقة المرفوعة الَّتي لم يوصلها في موضع  آَخر 2612التَّحرير )
( حديثًا، وبين هذا العدد 2761( حديثًا، فجميع ذلك )159الجامع المذكور ) نَ م  

رُته والعدد الذي ذكره ابُن الصَّالح وغيُره تفاوٌت كثيٌر، وما عرفُت   أينن مالَّذي حرَّ
لتُ أتى الوهم في ذلك،  ل الَّذي قلَّدوه في  هثمَّ تأوَّ على أنَّه يحتمل أن يكون العادُّ األوَّ

ر يظنُّ أنَّ آخذلك كان إذا رأى الحديث مطوَّاًل في موضع  ومختصًرا في موضع  
ناعة، ففي الكتاب  ل؛ إمَّا لبعد العْهد به أو لقلَّة المعرفة بالصِّ المخَتَصَر غير المطوَّ

كثير، وحينئذ  يتبيَّن السَّبب في تفاُوت ما بين العددين، واهلل م ن هذا النَّمط شيء 
 الموفِّق.
 :البخاري؛ للبخاري هو  اإلمام يعدُّ صحيح صحيح البخاري للبخاري

حصاء  نَ م   ،خالصة حصاد ألوف الرِّحالت الطويلة الطلب، والسَّماع، والكتابة، وا 
بهم، وأنسابهم، وبلدانهم، أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرِّجال، وكناهم، وألقا

وتواريخ والدة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد  إلى 
آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان، من سمع في كل بلد؟ ومتى سمع؟ وكيف 
سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي 

هم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التَّحديث، ومعرفة عنهم، وبلدان
مرويَّات النَّاس عن هؤالء الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارها 
بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه، فجاء صحيحه خالصة ما استقر من أحكام 

 حديثية عنده، وهو آخرها عند ورود االختالف عنه.
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  َبلغ عدد َمْن : ذكر العلماء أنَّه قد سمع الصحيح من البخاري نْ عدد م
 ( ألًفا من الرواة.91ي: )سمع الصحيح من البخار 

  افع اختلف في ذكر الدَّ : لصحيحه التامع اإلمام البخاريث سبب تأليف
، أنَّه رأى نفَسه في لرؤيا مناميَّة: قيل، ف(1)الذي دفع البخاري إلى تصنيف صحيحه

المنام وبيده مروحة يذبُّ بها عن وجه النَّبيِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم، فلما عبَّرها 
لبعضهم قيل له: إنَّك  تذب الكذب عنه، فكان ذلك الحامل له على جمع 

 الصحيح. 
سمعها م ْن شيخه إسحاق بن راهويْه، وهي  وقيل: صنَّفه بناء على كلمة  

م كتاًبا مختصًرا لصحيح سنة النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم... فوقع قوله: لو جمعت
 .(2)ذلك في نفس البخاري، فنشط لتصنيف الصحيح

 وقيل غير ذلك.
 

 فقت كلمة األئمة واألمة على تبجيل صحيح : اتَّ مةمكانة الصحيح عند األ
رحمه  هـ(676)البخاري وكذا صحيح مسلم، وتلقتهما بالقبول. يقول اإلمام النَّووي

اهلل: اتَّفق الُعلماء رحمهم الّله تعالى على أنَّ أصحَّ الكتب َبعد القرآن  العزيز 
                                                           

( وذلك أنَّ األئمة قبل البخاري لم يجرِّدوا الصحيح عن غيره، أول من صنع ذلك البخاري رحمه 1)
في هذه الجزئية، نعم يعدُّ موطأ اإلمام مالك من  اهلل، فكان تصنيفه يباين تصانيف األئمة

الكتب الصحاح، فكل حديث مسند فيه فهو صحيح إال أحرف يسيرة جًدا، إال أنَّ اإلمام مالك 
لم يلزم نفسه بإخراج الصحيح، فمن هنا كان أول من أفرد الصحيح وجعله شرط كتابه هو 

 اإلمام البخاري، ثم تبعه تلميذه مسلم بن الحجاج.
( فانظر يا رعاك اهلل، كلمة خير ونصح لهذه األمَّة  خرجت م ن في ابن راهويه ربَّما لم يلق لها 2)

ن شق  بااًل  أورثت صحيح البخاري الذي يعدُّ من حجج اهلل على خلقه! فازرع الخير واسقه، وا 
 عليك السقي فالمعول على فتح اهلل وغيثه.
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هما،  : البخاري ومسلم، وتلقَّتهما األّمُة بالقبول، وكتاب البخاري أصحُّ الصَّحيحان 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صحَّ أنَّ مسلًما كان ممَّن َيستفيد م ن 

لم الحديث، وهذا الَّذي ذكرناه م ن البُ  خاري، وَيعترُف بأنَّه ليس له نظير في ع 
ترجيح كتاب البخاري هو المذهُب المختار الَّذي قاله الجمهور وأهل اإلْتقان 

 والحذق.
ة ما فيه.هـ(774)وقال الحافظ ابن كثير  : أجمَع العلماُء على قبوله وصحَّ

  شاهد يصدق ذلك كله.والنصوص في ذلك كثيرة، والواقع الم
 
  :بلغ عدد من روى الصحيح وسمعه من البخاري تسعين روايات الصحيح

 ألًفا كما نص على ذلك أهل التراجم، وأشهر ما وصلنا من تلك الروايات وأحسنها:
 هـ(.291رواية حماد بن شاكر النسوي) -
 هـ(.294النسفي) أبي إسحاق إبراهيم بن معقل رواية -
هـ(، وهي من أحسن الروايات 321الفربري)رواية محمد بن يوسف  -

ل اليوم إلى صحيح البخاري، وقد رواه عن الفربري خالئٌق، وأصحها، وعليها المعوَّ 
 من أشهرهم: 

 هـ(.353كن)أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السَّ  .1
 هـ(.371أبو زيد المروزي محمد بن أحمد الفاشاني) .2
 هـ(.373الجرجاني)أبو أحمد محمد بن يوسف  .3
 هـ(.376أبو إسحاق إبراهيم المستملي) .4
 هـ(.381أبو محمد عبد اهلل بن أحمد الحمويي) .5
 هـ(.389أبو الهيثم محمد بن المكي الُكشميهني) .6
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 هـ(.391أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد الكشاني) .7

الذين  ستملي، والحمويي، والكشميهني، وهموأشهر هؤالء السبعة رواية الم
هـ( في توثيق نسخته وروايته، ولذلك اعتمدها 371مد عليهم الحافظ أبو ذر)اعت

الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: )فليقع الشروع في الشرح واالقتصار على أتقن 
الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثالثة؛ لضبطه لها، وتمييزه 

 .(1)الختالف سياقها، وعليها نقتصر(

هـ(. وهو آخر 329بن محمد بن علي أبو طلحة البزدوي) رواية منصور -
 من حدَّث بصحيح البخاري.

 

 :زادت شروح البخاري على المئات بال مبالغة، ولمحققي  شروح الصحيح
التوضيح؛ البن الملقن جهود مباركة في تقييد أشهر الشروح، وهي في ازدياد 

 : مطبوعة أعني شروح الصحيح والحمد هلل، ومن أشهر شروحه

ل من شرح صحيح 383شرح الخطابي) .1 هـ(، يعد اإلمام الخطابي أوَّ
البخاري، وكتابه يعدُّ حاشية نفيسة جًدا، فيها لطائف لغويَّة وفقهيَّة. وهو مطبوع 

 قد نهل منه.فوكل من أتى بعده   ،باسم: أعالم الحديث
، وهو شرح نفيٌس جًدا، اعتمد عليه كل من أتى (هـ449)شرح ابن بطال .2
، وشرح هـ(435)وهو قد اعتمد كثيًرا على شرح المهلب بن أبي صفرة بعده،

 ، والمهلب شيٌخ البن بطال.المهلب مفقود لألسف

                                                           

 .1/7( فتح الباري1)
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، وهو كشف مشكل الصحيحينبــــ: هـ(، وقد سماه 597شرح ابن الجوزي) .3
 شرح نفيس وقيم.

 الحافظ ، وقد أكثرالكواكب الدراريبـــــ: هـ(، المسمى 786رماني)شرح الك   .4
حجر من النقل منه، فال تخلو ورقة إال وفيها قال الكرماني، وهو شرح نافع ابن 

، أما الصنعة الحديثية ففيه عجائب وغرائب، وقد قيدُت والفقهية في األمور اللغوية
 فال ينبغي أن يعول عليه.بعضها، الشاهد أنَّ بضاعة الرجل في الحديث مزجاة، 

، التنقيح أللفاظ الجامع الصحيحبـــــ: هـ(، المسمى 794شرح الزركشي) .5
 والزركشي صاحب دراية بعلوم الحديث.

فتح الباري، وهو من بــــ: هـ(، المسمى 995شرح ابن رجب الحنبلي) .6
أحسن الشروح على اإلطالق إال أنَّه لم يكمل؛ لذا قلَّ االعتماد عليه، ولو كمل 

ي الصنعة الحديثية، لكان من عجائب الدُّنيا كما قالوا، وهو يفوق شرح ابن حجر ف
وال عيب وال عجب، -ولكن من حيث الفقه الغالب عليه  فقه مذهب اإلمام أحمد، 

ولكن هذا الفتح لم يكمل، ومع هذا ففيه لطائف وتأصيالت ال  -فالرجل حنبلي
ابن حجر، على  ة معلقات وصلها ابن رجب وفاتتتوجد في غيره، حتى أنَّ ثم

 وفاة.في الالرغم أنَّ ابن رجب متقدم عليه 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ـــ: هـ(، المسمى ب814شرح ابن الملقن) .7

 ابن حجر كثيًرا، وتبعه في كثير من نكاته وفوائده. هوقد استفاد من
، وهذا الشرح يعد فتح الباريهـ(، المسمى بـــــ: 852ابن حجر)شرح  .8

از بالصنعة العمدة في بابه، وكل من أتى بعده فهو عيال عليه، وشرحه ينم
، فجل -سوى شرح ابن رجب-الحديثية سنًدا ومتًنا، بخالف الشروح التي سبقته 
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اعتنائهم هو منصب على المسائل اللغوية، أو الفقهية، أو ضبط الكلمات ونحو 
 ذلك، أما الصناعة الحديثية فقليلة الوجود فيها.

حياة، فقد وللحافظ ابن حجر حياة كاملة مع صحيح البخاري،  وأنعم بها من 
( 17فها عليه سبعة عشر )شغفه الصحيح حًبا، حتى بلغ عدد الكتب التي صنَّ 

 !وربما أزيد كتاًبا

جميٌل، فاق عمدة القاري، وهو شرح ــــــ: هـ(، المسمى ب855شرح العيني) .9
ض فيه البن حجر كثيًرا، ، وقد تعرَّ الترتيب وسهولة التناولشرح ابن حجر في 

تعقب، وليته صانه عن ذلك، ومن اطلع على شرح العيني وبالغ في الحط منه وال
 من الحافظ كثيًرا ولكنه لم ينصفه، واهلل يرحم الجميع.علم أنَّه استفاد 

إرشاد الساري، وهو شرح ال يقل ــــ: هـ( المسمى ب923شرح القسطالني) .11
، وفي (1)أهمية عن فتح الباري وعمدة القاري، ويزيد عليها في ضبط أسماء الرجال

ضبط متن الصحيح؛ فالقسطالني اعتمد في شرحه على نسخة الحافظ اليونيني، 
 وهي من أصح نسخ الصحيح، فكان شرحه أدقها من هذا الوجه.

 
 :لم يقدِّم اإلمام البخاري بمقدِّمة صريحة تبين مقصده من  مقدمة الصحيح

نما ابتدأ اإلمام البخاري صحي حه جمعه لصحيحه، أو شرطه في كتابه، وا 

                                                           

ضبط ابن السكن بكسر السين، )السِّكن(، فتعجبُت، وذلك أنَّا سمعناها من ( مرَّة وجدت أحدهم 1)
أفواه شيوخنا بالفتح، فبقيت ليلة كاملة أبحث عمن ضبط اسم ابن السكن فلم أظفر بشيء، ثم 

فقال: )بفتح السين المهملة  1/51وجدت القسطالني صنع ذلك في كتابه إرشاد الساري
بعد النجعة. الشاهد أني ما وجدت ضبط أسر السين فقد مت أنَّ من ضبطه بكوالكاف(، فعل

 ابن السكن إال في شرح القسطالني.
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بالبسملة، ثم قوله: )باب كيف كان َبْدُء الوحي إلى رسول اهلل صلَّى اهلل عليه 
 وسلَّم؟ 

ا إليك كما أوحينا إلى نوح نإنَّا أوحيثمَّ عقب بقوله: وقول اهلل جلَّ ذكره: }
 {.هوالنبيين من بعد

 ثمَّ أسند حديث إنما األعمال بالنيات من طريق الحميدي.
:وهنا   أمور 

أنَّه ابتدأ بالبسملة، واالبتداء بالبسملة ال يخفى على أحد  فضله من حيث  -
كلُّ أمٍر ذي بال ال وسببه، لذا لن أقف على هذا األمر، مع قول أنَّ حديث: ))

ضعيف ال يصح، ولكن العمل على ما ورد في  (1)((يبدأ فيه بحمد اهلل فهو أقطع
 فضل عموم التسمية، وموافقة للمصحف الشريف.

بتداؤه بأمر الوحي؛ ألنَّ بدء الوحي هو مبدأ الرسالة والتشريع وأمَّا ا -
 والسنن؛ وكتابه مصنٌَّف في ذلك؛ فناسب أن يبتدئ بذلك.

(( عقب اآلية، فاألقرب أنَّه ليس ما األعمال بالنياتإنَّ وأما ذكره لحديث )) -
نما جعله كالمقدِّمة لصحيحه، وكأنه  ثمة وجه  يدل على تعلقه بموضوع الوحي، وا 

 يقول لنا:
أني قصدت في تأليفه وجه اهلل تعالى، على وجه  سيظهر فيه حسن عملي، 
وأنَّ لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلميح عن التصريح، فكان هذا الحديث عوًضا 
عن الخطبة، وقد أحسن العوض من عوض من كالمه كالم رسول اهلل صلى اهلل 

كتابه أن يقصد به وجه اهلل تعالى كما  عليه وسلم، وكذلك أراد أن ينبِّه كل من يقرأ
                                                           

( قد حسَّنه بعض المتأخرين والمعاصرين، والصحيح أنَّه ال يصحُّ إال مرساًل. ينظر: العلل؛ 1)
 (.1391مسألة ) 8/29للدارقطني 
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عليه  صلى اهلل قصده مؤلفه، وأنَّ طالب الحديث بمنزلة المهاجر إلى رسول اهلل
 وسلم.

وقيل: إنَّه يتعلق باآلية، والمعنى الجامع أنَّ اهلل أوحى إلى محمد صلى اهلل 
لى األنبياء من قبله أنَّ األعمال بالنيات، والحجة: } ا ُأِمُروا ِإالَّ َومَ عليه وسلم وا 

 .(1){ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدثيَن ُحَنَفاءَ 
((؛ بالنسبة لعموم األحاديث، كالفاتحة اتبالنيَّ  عمالُ ما األَ إنَّ قلت: وحديث ))

 للقرآن الكريم، فكان تقديمه أمٌر حسٌن.
دعا ح يجد عجائب وغرائب في تعليل السبب الذي والناظر في كالم الشرا

البخاري يقتصر على ما تقدَّم ذكره، وعدم تقديمه للكتاب بخطبة تبين مقصده فيه، 
ت باردة متكلفة ومن تتبع كتب الشروح المتأخرة من حيث العموم يجد فيها تأويال

 يعجُب من إيرادها!

(( فرٌد غريب، تفرد به يحيى بن سعيد ةما األعمال بالنيَّ إنَّ حديث: )) -
إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر  األنصاري، عن محمد بن

 بن الخطاب رضي اهلل عنه، عن النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم.ا
وال يعرف له غير هذا اإلسناد. وقد أجمعت األمة على تلقيه بالقبول، خلًفا 
، وحكموا عليه بالصحة، والحديث المتلقى بالقبول مع الحكم عليه  عن سلف 

ألمور،  في أقوى درجات القوة، فقد يصح الحديث وال ُيتلقى بالقبولبالصحة يكون 
مع القول أنَّ السنة ال يضرب بعضها بعًضا،  ،كوجود معارض له أو نحو ذلك

وقد يتلقى بالقبول وال يكون صحيًحا، وحديث  ولكن قد يكون منسوًخا أو نحو ذلك،
تلقيه بالقبول، وعدَّوه  ((، أجمعت األمة على صحته وعلىما األعمال بالنيةإنَّ ))

                                                           

 .5( سورة البينة، من اآلية: 1)
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. وفي ذلك رد على من رد أخبار اآلحاد في األمور (1)نصف اإلسالم أو ثلثه
االعتقادية، وذلك أنَّ األئمة عدوا هذا الحديث نصف اإلسالم أو ثلثه  أي من 
حيث بناء األحكام الشرعية عليه وهو خبر فرٌد، فكيف يصح لنا رد األخبار في 

 يتعلق بالصفات الخبرية؟! فالحق قبول ذلك، واإلمرار كمااألمور الفرعية فيما 
 جاءت، بال تفسير مع اإليمان بها كما هو مذهب سلفنا الصالح.

وقد روى الحديث عن يحيى مئات الرواة، وقد صنَّف بعضهم في الرواة 
 الذين رووه عن يحيى.

، وا   ال قد وقولنا: )ال يعرف له غير هذا اإلسناد( إي: من وجه  ثابت  صحيح 
عن  ،ادروي من طريق نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّ 

عن النَّبيِّ  ،عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ،عن زيد بن أسلم ،مالك
 صلى اهلل عليه وسلم. 

                                                           

لي تأمل قصير بخصوص حديث النية،  الشيخ وفقه اهلل قائاًل:( كتب لي أخي الشيخ سعد 1)
عن  -وليس بالحافظ -واستخالص فائدة حديثية من إسناده: تفرد يحيى بن سعيد األنصاري 

دليل على أن النقاد األوائل ال  -وهو دون األنصاري في الحفظ -محمد بن إبراهيم التيمي 
المحسوبين على منهج المتقدمين، ولو كان يردون الحديث بمطلق التفرد كما يشيعه بعض 

 كانت مرتبة الراوي المتفرد بمثل حال األنصاري وشيخه التيمي في عدم الضبط واإلتقان!
زد على ذلك: أن علقمة الليثي سمع هذا الحديث عن عمر يوم الجمعة من على منبر مسجد 

نقله؛ فكيف تفوت رواية وهذا مما تتوافر الدواعي على  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 
مثل هذا الحديث عن هذه الجموع ليتفرد بها علقمة عن عمر، والتيمي عن علقمة، واألنصاري 
 عن التيمي؟ وهذا مسلك يعل األئمة بمثله األحاديث بال ريب.
واإلجابة التي يطمئن إليها المتمرس في الصنعة الحديثية: أن لألئمة النقاد ذوًقا في نقد كل 

صه ولو ند عن مثيله ومتشابهاته، وأنهم يبنون أحكامهم النقدية على القرائن حديث بخصو 
والمالبسات المحتفة بالحديث وال يجرون خلف قواعد جامدة، إلى جانب ملكة حديثية عميقة 

 تكشف لبصائرهم ما ال يهتدي إليه تعبير.
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لما سأل عبد الرحمن والده أبا حاتم الرازي عنه هذا اإلسناد أجابه والده 
باطل، ليس له أصٌل، إنما هو عن مالك، عن يحيى، عن محمد بن : هذا (1)بقوله
 ، عن علقمة، عن عمر رضي اهلل عنه، عن النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم.إبراهيم

ومن هنا نعلم ضعف االستدراكات على األئمة حينما يحكمون بالغرابة أو 
 كما صنع المتأخرون، والمعاصرون. التفرد،

، عن سبعة شيوخ  وهذا الحديث قد رواه الب خاري في حديثه في سبعة مواطن 
له، من طريق: )الحميدي، عن سفيان بن عيينة(، ومن طريق: )عبد اهلل بن 
مسلمة، ويحيى بن قزعة، عن مالك(، ومن طريق: )مسدد، وأبو النعمان محمد بن 
الفضل، عن حماد بن زياد(، ومن طريق: )محمد بن كثير، عن سفيان الثوري(، 

)سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومالك، وحماد بن زيد( عن يحيى بن  أربعتهم:
 سعيد األنصاري به.

 ألة إن كان لإلمام مالك فيها خبرومن عادة البخاري أنَّه حينما يبوب لمس
(( كما سبق بيانه يرويه ما األعمال بالنيةإنَّ فإنَّه يقدِّمه على اآلخرين، وحديث: ))

قدَّم رواية الحميدي؛ ولعل تقديمه لرواية الحمدي يرجع إلى  مالٌك، إال أنَّ البخاري
 أمرين، هما:

 أواًل: لجاللة الحميدي على غيره.

  

                                                           

 (.362مسألة)2/264( العلل1)
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ثانًيا: ألنَّ طريق الحميدي فيه التصريح بالسماع من أوله إلى آخره، وقد 
نصَّ على هذه النكتة والتي قبلها الحافظ الذهبي في السير في ترجمة الحميدي، 

 الشرح على األولى ولم يفطنوا للثانية.وقد اقتصر 

(( عند البخاري بصيغة بالنية إنما األعمالقلت: وكذلك جاء حديث ))
عن عبد الوهاب به، فكان  ،السماع من أوله إلى آخره من رواية قتيبة بن سعيد
 تقديم البخاري لرواية الحميدي؛ للعلتين السابقتين مًعا.

((، وفي قدثموا قريًشاوالنَّبيُّ يقول: ))وقال بعضهم: ألنَّ الحميدي قرشي؛ 
، وأقرب شيء هو ما تقدَّم ذكره، ثمَّ إنَّ  ذلك نظٌر؛ فالحديث ضعيٌف ال يصحُّ

 البخاري لم يلزم نفسه بذلك.

ألنَّ  الحميدي مكي، والوحي بدأ في مكة وكأنه بدأه بمكي؛ لهذه وقيل: 
 العلة.

 ى وأعلم.هذا ما تيسر إيراه في هذا المبحث، واهلل أعل
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 المبحث الثالث
 على مضمونه اللة اسم صحيح اإلمام البخاريد

)الجامع المسند  :الثابت أنَّ اسم صحيح البخاري هوفي الَبدء نقول:  
 ،(1)(رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم وسننه وأيَّامه أمور   نْ الصحيح المختصر م  

: عن هذا االسم رحمه اهلل هـ(1417)أبو غدةعبد الفتاح  العالمة يقول الشيخ
وحقُّه أن ُيثبت على وجه كلِّ جزء من أجزائه؛ ليدل على مضمونه باالسم العَلمي )

  (.الذي سمَّاه به مؤلفه اإلمام البخاري رضي اهلل عنه
يخ رحمه اهلل تعالى، فمعرفة العنوان تدفع كثيًرا من قلت: صدق الشَّ 

 المضمون هي كما يأتي:اإلشكاالت وتحررها؛ فداللة 
  :بمعنى أنَّه يجمع جميع أبواب العلوم الشَّرعيَّة، ولمَّا كان  (:التامع)قوله

سيًرا استدرك بقوله: ة عَ استيعاب جميع ما تحت تلك األبواب من المسائل الفرعيَّ 
، (2)حاح؛ لحال الطول(الصِّ  نَ م   : )وتركتُ أنَّه قال)المختصر(، لذا صحَّ عنه 

ألصول أنواع العلوم الشَّرعية المرفوعة إلى النَّبيِّ صلَّى اهلل عليه  فكتابه جامع
فاألصول المرفوعة التي تعدُّ أصاًل في بابها ال يمكن أن يكون تركه لها؛  وسلَّم،

 لحال الطول.
                                                           

صَّ على ذلك كثيٌر من المحققين م ْن أهل الحديث، ( وهذه هي التسمية الصحيحة للكتاب كما ن1)
وقد جاءت هذه التَّسمية على مخطوطات للصحيح قديمة جًدا، وقد فاض في تحقيق المسألة 

جامع يحين و الشيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة اهلل في كتابه: تحقيق اسم الصح
 ، فليرجع إليه.11الترمذي: 

، ومن طريقه 226/ 1عنه، وقد رواه ابن عدي في مقدمة الكامل( وهذا النص مستفيض 2)
، وأبو يعلى الفراء في طبقات الحنابلة 9 - 8/ 2، والخطيب 962/ 3الخليلي في اإلرشاد

 .412/ 12، والذهبي في السير24/442، والمزي في تهذيب الكمال2/253
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ال يصحُّ أن نقول:  ما هو أصل في بابه إذا تجنَّب البخاريُّ ومن هنا نعلم 
نما ، ال يقول ذلك من مارس الصِّ تركه لحال الطول، أبًدا هإنَّ  ناعة الحديثية، وا 

 الخبر ليبحث له عن علة، فتركه لما هو أصٌل في بابه ينبغي أن نضع على
)؟؟( سيما إن لم عالمتان (، فإنِّ وافقه مسلٌم على الترك ينبغي أن نضععالمة )؟

 حمد.يخرِّجه اإلمام أحمد في مسنده، فقلما يصحُّ الحديث خارج مسند اإلمام أ

 تجنبها البخاري ومسلم التي وهذه مسألة مهمَّة جًدا، أعني األحاديث التي
أنَّ كلَّ حديث يعدُّ أصاًل في بابه إذا  على الحذَّاقُ  نصَّ قد ، فتعد أصاًل في بابها

 .تجنَّب البخاريُّ ومسلٌم تخريجه  فهول معلولٌ 

وا : الطريفي مةالعالَّ  الشيخ يقول على أنَّ أعالم المسائل )أنَّ العلماء قد نصُّ
ومشهورها، إذا لم يخرجها البخاريُّ ومسلٌم، فإنَّ هذا دليل على ضعفها، ولهذا مال 
ن كانت قد وردت  فاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة، وا  غيُر واحد  من الح 
في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك؛ ألنَّ البخاريَّ ومسلًما قد تنكبا هذه 

مَّا كانت هذه المسألة من أعالم المسائل ومشهورها، وتنكبها المسألة...، ول
البخاري ومسلم، دلَّ على ضعفها، بل إنَّه كالنص على إعاللها، وقد مال إلى هذه 

، وكذلك الزيلعي في كتابه نصب (1)االستدالل ابن القيم في زاد المعاد
 .(3)وغيرهما((2)الراية

هاب ذة، قال الحافظ  تقرير لما قررههو القول، بل  نَ وكالمه ليس بدًعا م   الج 
: )وقد ُصنَّف في الصحيح مصنفات ُأخر بعد هـ(795)ابن رجب الحنبلي

                                                           

(1)  1/216-217. 
(2)  1/336. 
 .95صفة صالة النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم:   (3)
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صحيحي الشيخين، لكن ال تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من 
استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس 
فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير 

 صحيح. 

ما، بل على شرط والتحقيق: أنَّه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطه
أبي عيسى ونحوه، وأمَّا على شرطهما فال، فَقلَّ حديٌث تركاه، إال وله علَّة خفية، 

كمعرفتهما وينقده، وكونه ال يتهيأ الواحد منهم إال في  لكن لعزة من يعرف العلل
األعصار المتباعدة، صار األمر في ذلك إلى االعتماد على كتابيهما والوثوق 

ما، ثمَّ بعدهما على بقيَّة الكتب المشار إليها، ولم يقبل من أحد  بهما والرجوع إليه
بعد ذلك الصحيح والضعيف، إال عمَّن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفنِّ واطِّالعه 
لون على هذه الكتب المشار  عليه، وهم قليٌل جدًا، وأمَّا سائر النَّاس، فإنَّهم يعوِّ

 .(1)إليها، ويكتفون بالعزو إليها(

: )قلَّما ُيفّوت هـ(344)ل الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب بن األخرموقا
 .(2)البخاريُّ ومسلٌم من األحاديث الصحيحة(

هـ( رحمه اهلل نٌص يعض عليه بالنواجذ، وهو 415)الحاكم ألبي عبد اهلل و 
: )فإذا وجد مثل هذه األحاديث باألسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي قوله

، لزم صاحب الحديث التنقير عن علَّته ومذاكرة أهل اإلمام ين البخاريِّ ومسلم 

                                                           

 .24الرد على من اتبع غير المذاهب األربعة ص  (1)
 .88( معرفة أنواع علم الحديث؛ البن الصالح: 2)
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ره في المستدرك وهذا هو األصل، بخالف ما سطَّ  .(1)المعرفة به؛ لتظهر علته(
 رحمه اهلل.

وال مسلم بن  : )ولم ُيخرِّج البخاريُّ هـ( رحمه اهلل463)وقال ابن عبد البر
 .(2)لها( ضعًفا الحجاج منها حديثًا واحًدا وحسبك بذلك

: )وقد بالغ ابُن عبد البر فقال: ما معناه هـ( رحمه اهلل852)وقال ابن حجر
أنَّ البخاريَّ ومسلًما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من األصول، فإنَّه ال يكون 
ن وجدت فهي معلولة. وقال في موضع آخر: وهذا األصل  له طريق صحيحة، وا 

 .(3)منه، َوَحْسُبك بذلك ضعًفا( لم يخرج البخاري ومسلم شيًئا

: )نعم، إذا كان الحديث الذي هـ( رحمه اهلل643)وقال الحافظ ابُن الصالح
يخرجا له  تركاه، أو أحدهما، مع صحة إسناده أصاًل في معناه عمدة في بابه ولم

. وغير ذلك من (4) لعلة فيه، خفيت واطلعا عليها...(الَّ نظيًرا، فذلك ال يكون إ
 النصوص المنثورة. 

يا لها من قاعدة  عظيمة  تبيِّن لك منزلة أصحاب الصحيحين، وبراعتهما في 
 تصنيف كتابيهما العظيمين، فللَّه درُّهما، وعليه أجرهما إْن شاء اهلل تعالى.

 )ثمة ترابط  بين المسند والصحيح، نعلم من  :وقوله: )المسند الصحيح
ندة، وهي المحكوم عليها بالصحة، ب موضوع لألحاديث المسذلك أنَّ أصل الكتا

                                                           

 . 61( معرفة علوم الحديث ص1)
 11/278( التمهيد2)
 .1/319( النكت3)
 .95( صيانة صحيح مسلم4)
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رسال المسند(:)قوله: ف  وبالغات يخرج بذلك جميع صور االنقطاع، من تعليق وا 
ونحو ذلك، فاألحاديث المحكوم عليها بالصحة في صحيح البخاري هي األحاديث 
المسندة فقط، فإذا تبيَّن هذا علمنا أنَّ المعلقات غير الموصولة في صحيحه ليست 
ن صحت خارج الصحيح، فال يمكن أن يحاكم البخاري عليها، أو أْن  من شرطه وا 

م بالصحة، وكذلك ما يقع فيه من ينتهض عليه بإخراجها بدعوى أنَّ كتابه موسو 
نما أتى بغير ذلك؛ من باب  المرسالت؛ ألنَّ الصحيح عنده المسند وليس غيره، وا 

ًقا؛ إشارة إلى إعالله، وهو كثير، بل ربما يأتي بالحديث معل التكميل والفائدة،
 وليس هذا مجال البسط.

بخاريِّ في هـ(: )يوَجُد في كتاب ال643وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصالح)
ُر به اسُمُه  ْن تراجم األبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي ُيْشع  مواضع م 
الذي سمَّاُه به، وهو)الجامع الُمسنُد الصحيُح المختصُر من ُأمور رسول اهلل  صلى 

 .(1)اهلل عليه وسلم وُسننه وأيَّامه(
نَّما يعمد إلى ذلك  ثمَّ ال بدَّ أْن يعلم أنَّ أسانيد المعلقات ال تخفى عليه،  وا 

ولم  قها البخاري في صحيحهومن هنا أقول: األحاديث التي يعلِّ  لصنعة حديثية،
بعض أفاضل  حمل لواءهاالتي  ةالدعو  نقضفيها  ،وليست على شرطه يصلها،

 أهل عصرنا من ردِّ الحديث الضعيف مطلًقا.
المسند ال فنستخلص مما تقدَّم إنَّ شرط البخاري في صحيحه هو الحديث 

 غيره.
 )يضعِّف االستدراك عليه، فهو لم يقصد استيعاب كل  :وقوله: )المختصر

ومن قبله  ،رحمه اهلل هـ(415)ما صح حتى يقال: فاته كذا وكذا كما صنع الحاكم

                                                           

 .94معرفة أنواع علم الحديث:  (1)
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، وهما يعلمان ذلك، إال أنَّهما قصدا اإللزاماتفي  ه( رحمه اهلل385)الدارقطني
 التذييل على كتابه.

 
 نعلم  :(وسننه وأيامه مى اهلل عليه وسلَّ أمور رسول اهلل صلَّ  وقوله: )من

أنَّ الكتاب صنَّفه البخاري في المرفوعات، وهذا هو األصل، فإن بوَّب البخاري 
على مسألة ولم يخرج فيها من المرفوع شيًئا ينبغي أن ينتبه إلى علَّة إعراض 
البخاري عن ذلك المرفوع؛ وذلك أنَّ البخاري صنَّف كتابه للمرفوعات، فتركه لها 

لتابعين ينبغي أن يؤخذ صنيعه ذلك بنظر ونزوله إلى أقوال الصحابة أو ا
 عتبار، وأْن يفتَّش عن نكتة ذلك.اال

وينبغي أْن يعلم أنه لم يحفظ عن البخاري أنَّه اشترط كذا في رسم الحديث 
الصحيح، وما ُذك ر من أنَّه يشترط كذا وكذا فهي أمور اجتهادية، مبنية على 

 واهلل المستعان. ،قراء المعكوسالظنِّ أو على دعوى االستقراء، وما أكثر االست
ا الصحيح وفيها فما ذكره الشراح وكتاب االصطالح من شروط للبخاري فيه

، والتحقيق: أنَّه ال يثبت للبخاري شرط سوى أْن يكون الحديث صحيًحا دون ذلك
غير معل  مع )ثبوت السماع ولو مرة واحدة(، لذلك تجنب بعض األخبار الثابتة 

حديث من قبله ومن بعده؛ لعدم التصريح بالسماع فيها، على التي صححها نقاد ال
 الرغم من انتفاء شبهة التدليس. 
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مسألة: )صحيح على شرط الشيخين(، أو )على شرط الشيخين(، أو وأما 
)على شرط البخاري(، أو )على شرط مسلم(، أول من أظهرها الحاكم في 
مستدركه، ثم انتشرت قلياًل بين المتأخرين حتى شاعت عنَد بعض عصريينا، 
وعند استخدامهم لهذه الطريقة أو المصطلح يشار به إلى أنَّ شرط الشيخين 

وف لكل الناس، وهو أمر خالف الواقع؛ ألنَّ من حاول هذا لم يحاوله إال عن معر 
 .طريق االستقراء، كما فعل بعض من كتب في شروط األئمة الستة أو الخمسة

نَّ الحق الذي نعتقدُه، وال يتخللُه شك، أنا ال نستطيع الجزم بالطريقة التي   وا 
ث كتابيهما، فنحن ال نعلم كيف انتقى تم بها انتقاء الشيخين البخاريِّ ومسلم أحادي

البخاري من حديث سفيان، أو الزهري، أو يزيد بن زريع، وال ندري كيف انتقى من 
أحاديث سالم أو غيره من الثقات األثبات، ثم إنا نجزم بأنهما لم يريدا استيعاب 

 .جميع ما رواه الثقة

شمولًيا، ونحن إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس 
 .ال نعرف األسس التي عليها انتقى الشيخان أحاديث هؤالء الثقات

 قد سلكا هذا الصنيع في صحيحيهما عندما انتقيا بل إنَّ البخاريَّ ومسلًما
لهم من صحيح حديثهم على  (1)بعض األحاديث ممن ُتكلِّم في حفظهم، انتقيا

                                                           

: )قد يخرَّج في الصحيح لبعض من تكلم فيه، إمَّا 511قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1)
متابعة واستشهادًا وذلك معلوم، وقد يخرَّج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من 
طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إال من طريقه، إمَّا مطلقًا أو 

الحديث معروفًا عن األعمش صحيحًا عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو، فإذا كان 
 بعلو، إال من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه(.

مالحظٌة: )ال يصُح الحكم على إسناد  ما بأنَّه على شرط الشيخين أو أحدهما إذا تطرَّق إليه الخلل 
 =                                                                   من أحد األوجه اآلتية:
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األحاديث، قال ابن حجر: وا تلك حسب قرائن دلت على أنَّهم قد حفظ
ا بجميع رواته على ) ...واحترزت بقولي: أن يكون سالمًا من العلل بما إذا احتجَّ

صورة االجتماع إال أنَّ فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإنَّا 
نعلم في الجملة أنَّ الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إال ما تحققا 

موع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرِّجا من حديث المختلطين عمَّن سمع أنَّه مس
منهم بعد االختالط إال ما تحققا أنَّه من صحيح حديثهم قبل االختالط، فإذا كان 
كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلٌس قد عنعنه، أو شيٌخ سمع ممَّن اختلط 

                                                                                                                                                                          

 أواًل: أْن ال يوجد في اإلسناد راو  أو أكثر لم يخرِّج له الشيخان.= 
ثانيًا: أْن يوجد في اإلسناد راو  قد أخرج له البخاري، عن راو  أخرج له مسلٌم، أو بالعكس، فال يصح 

 أْن يقال عن هذا اإلسناد إنَّه على شرطهما... .
-ًا: أْن يوجد في اإلسناد راو  أخرج له البخاري ومسلم، وشيخه في هذا اإلسناد قد أخرجا لهثالث

 لكن لم يخرِّجا لهما مجتمعين، بل أخرجا لهذا منفردًا عن اآلخر... . -أيضاً 
رابعًا: أْن يوجد في اإلسناد راو  أو أكثر قد أخرج له الشيخان أو أحدهما مقرونًا بغيره، أو في 

، فال يكون اإلسناد الذي المتابعا ت والشواهد ال في األصول، أي أنَّهما لم يعتمدا عليه، وحينئذ 
 -إذا كان الحديث أصاًل في بابه-فيه هذا الراوي على شرطهما، وال على شرط واحد  منهما

 وهذا الضرب من الرواة كثيرون في الصحيحين.
شيخين انتقيا  من حديثه ما علمنا أنَّه ضبطه خامسًا: أْن يوجد في اإلسناد راو  متكلٌم فيه، لكن ال

وأتقنه، دون ما أخطأ فيه، أو وهم فيه؛ كانتقاء مسلم لحديث العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، 
وعدم إخراج جميع ما روَي بتلك السلسلة، وعليه: فال يصح طرد الشرطيَّة فيما كان هذا 

 سبيله.
أي: أنَّه ال يوجد فيه أيُّ -اد ظاهرًا على شرط الشيخينأْن يكون اإلسن -وهو أدق األوجه-سادسًا: 

لكن يتبين بعد التفتيش، وجمع الطرق أنَّ له علًَّة  -وجه  من أوجه الخلل الخمسة التي سبقت
أْن يدَّعى أنَّه على  -والحال هذه-أوجبت للشيخين أو أحدهما ترك إخراجه، فال يصح 

لحافظ العالئي في الحديث وعلومه؛ للدكتور شرطهما، أو على شرط واحد  منهما(، منهج ا
.وهذا التفصيل أصيٌل في بابه، وهو من نفائس القواعد التي 612-611عمر عبد اهلل المقبل: 
 يعضُّ عليها بالنواجذ.



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
42 

ن كانا د أخرجا ذلك اإلسناد بعينه...أن ق بعد اختالطه، بأنَّه على شرطهما، وا 
يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته ال على سبيل االحتجاج بل في 
الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره، ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل 

-)وألنَّ البخاري ومسلمًا يخرجان  ،(1)وتجنبا ما تفرَّد به أو ما خالف فيه...(
عن راو  فيه لين، والحديث ثابت عندهما عن غيره ممن هو أوثق منه،  -َأحياناً 

كما قال اإلمام مسلم عندما انتَقَد عليه أبو زرعة روايته لحديث أسباط بن نصر، 
وَقَطن بن ُنسير، وأحمد بن عيسى المصري وَتْرَكه أناسًا أولى منهم قال: إنما 

نما َأدخلت من حديث أسباط، وقطن ، وأحمد ما قد رواه الثقات قلت: صحيح، وا 
عن شيوخهم، إال أنَّه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية  من هو 
أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وَأْصل الحديث معروف من رواية 

 .(2)الثقات(

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/316النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر،( 1)
 .33( مقدمة محقق كتاب من تكلم فيه وهو موثق؛ للذهبي:(2
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 المبحث األول
 تودمرويات النظر إلى موضع السُّ  إعالل اإلشارة إلى

  ُّاَلة  : )قال اإلمام البخاري َمام  ف ي الصَّ  .(1)(َباُب َرْفع  الَبَصر  إ َلى اإل 

 ثمَّ علَّق عقيبه قائاًل: 

في صالة  عليه وسلَّمصلَّى اهلُل : قال النَّبيُّ رضي اهلل عنها وقالت عائشةُ  -
ْرتُ الكسوف: ))  ((.َفَرَأْيُت َتَهنََّم َيْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا ِحيَن َرَأْيُتُموِني تََأخَّ

 مسندة، وهي: أحاديث  ثمَّ أخرج عقيبه أربعة 

، قال: ُقلنا ل خ - صلَّى اللَّه َأكان رسوُل  رضي اهلل عنه بَّاب  حديث أبي مْعَمر 
؟ اهلُل عليه وسلَّم : َنَعْم، ُقْلَنا: ب َم ُكْنُتْم َتْعر ُفوَن َذاَك؟ قال يقرُأ في الظُّْهر  والعصر 

َراب  ل ْحَيت ه    .(2)َقاَل: ب اْضط 
صلَّى اهلُل عليه حديث الَبَراُء رضي اهلل عنه: َأنَُّهْم َكاُنوا إ َذا َصلَّْوا َمَع النَّب يِّ  -
ُكوع  قَ  وسلَّم َن الرُّ  .(3)اُموا ق َياًما َحتَّى َيَرْوَنُه َقْد َسَجدَ َفَرَفَع َرْأَسُه م 

حديث َعْبد  اللَّه  ْبن  َعبَّاس  رضي اهلل عنهما َقاَل: َخَسَفت  الشَّْمُس َعَلى  -
، َرَأْيَناَك تََناَوْلَت صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَعْهد  َرُسول  اللَّه   ، َفَصلَّى، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّه 

َك، ثُمَّ َرَأْيَناَك َتَكْعَكْعَت، َقاَل: ))َشْيًئا ف ي  ِإنثي ُأِريُت الَتنََّة، َفَتَناَوْلُت ِمْنَها َمَقام 
 .(4)((ُعْنُقوًدا، َوَلْو َأَخْذُتُه أَلََكْلُتْم ِمْنُه َما َبِقَيِت الدُّْنَيا

                                                           

 (.335(، وقد تبع النسائيُّ في الكبرى البخاريَّ في تبويبه هذا ُقبيل)746ُقبيل)( 1)
 (.746)(  صحيح البخاري 2)
 (.747صحيح البخاري )(  3)
 (.748)( صحيح البخاري 4)
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، َقاَل: َصلَّى َلَنا النَّب يُّ  - ، ثُمَّ َرق َي لَّمصلَّى اهلُل عليه وسحديث َأَنس  ْبن  َمال ك 
، ثُمَّ َقاَل: )) د  ْنَبَر، َفَأَشاَر ب َيَدْيه  ق َبَل ق ْبَلة  الَمْسج  َلَقْد َرَأْيُت اآلَن ُمْنُذ َصلَّْيُت َلُكُم الم 

اَلَة الَتنََّة َوالنَّاَر ُمَمثََّلَتْيِن ِفي ِقْبَلِة َهَذا الِتَداِر، َفَلْم َأَر َكالَيْوِم ِفي الَخْيِر  الصَّ
 .(1)(( َثاَلثًاالشَّرث وَ 

 مشروعية النظر إلى  يفيد تبويب اإلمام البخاري :بيان اإلشارة النقدية
مع  اقتصاره على هذه األحاديث اإلمام في الصالة، وهذا ظاهٌر جًدا، إال أنَّ 

إلى إعالل األحاديث التي تلزم أو تندب إلى أنَّ النَّظر يكون إلى  منه شارةتبويبه إ
ال فوَّت علًما  ،في هذا الموطن جود، فلو صحَّت عنده ألخرجهاموضع السُّ  وا 

ي أن ال يحجم عنه في هذا الموضع، وال يصدق هنا التعليل بقولهم: أنَّه ترك ينبغ
 رك، أو يصدق عليه ذلك.الصحاح؛ لحال الطول، فليس هنا ما يستوجب التَّ  نَ م  

 األحاديثاضه عن تلك ر وتتأكد هذه القرينة بأنَّ مسلًما تبعه على ذلك؛ بإع
اتفقا على تخريج ما  إلى موضع السجود، بلأن يكون النظر  التي تندب أو تلزم

ص في التصريح اإلعراض، مع التبويب المخالف يقع كالنَّ  ، ومثل هذاينافيها
 باإلعالل.

 وأحاديث النَّظر إلى موضع السجود ضعَّفها جمٌع من أهل العلم:

عند كالمه عن مسألة النظر  رحمه اهلل هـ(463قال الحافظ ابن عبد البر) 
هذا كلُّه تحديٌد لم يثبت به أثٌر، وليس بواجب في النَّظر، )إلى موضع السجود: 

                                                           

 (.749صحيح البخاري )(  1)
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ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له، وأبعد من االشتغال بغير صالته إن 
 .(1)(شاء اهلل، وباهلل التوفيق

ال  حديث ابن عباس هذا غريبٌ ): رحمه اهلل هـ(676)ويوقال اإلمام النو 
 .(2)(أعرفه، وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه، وكلها ضعيفة

صلَّى اهلُل عليه وكذا ضعَّفها الشَّيخ الطريفي في كتابه صفة صالة النَّبيِّ  
 .(3)وسلَّم

إلى موضع السجود، وقد  يكون النظروقد جاءت عدَّة أحاديث تندب إلى أنَّ 
ة فيها قوَّة فقهيَّ  (5)، ومجموعها مع مرسل محمد بن سيرين(4)أنكرها جهابذة العلماء

 .لمن احتجَّ بها

ورفع البصر إلى اإلمام أو خفضه إلى موضع السجود من المسائل التي  
األمر في ذلك واسٌع،  إال النظر إلى السَّماء؛ لورود و اختلف فيها أهل العلم، 

صلَّى اهلُل  مالك رضي اهلل عنه، عن النَّبيِّ  ؛ لما ورد م ْن حديث أنس بنفيهنَّهي ال

                                                           

 .17/393(  التمهيد1)
 .3/314(  المجموع 2)
 .67وسلَّم: (  صفة صالة النَّبيِّ صلَّى اهلُل عليه 3)
، والعلل؛ البن 1/442، والضعفاء؛ للعقيلي2/381(  ينظر: العلل ومعرفة الرجال؛ لإلمام أحمد4)

 .1/524، وأطراف الغرائب3/311أبي حاتم
(، وأضف إلى علَّة إرساله أنَّ 3539(، والبيهقي في الكبرى)45أخرجه أبو داود في المراسيل)(  5)

 .2/232تح الباري؛ البن حجرالرواة اختلفوا في متنه. وينظر ف
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((، َما َباُل َأْقَواٍم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِإَلى السََّماِء ِفي َصاَلِتِهمْ قال: )) عليه وسلَّم
 .(1)((َأْبَصاُرُهمْ َلَيْنَتُهنَّ َعْن َذِلَك َأْو َلُتْخَطَفنَّ فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: ))

إنَّ ظاهر تبويب اإلمام البخاري هو اإلشارة إلى إعالل تلك  خالصة القول:
األحاديث التي تندب أو توجب أن يكون النظر إلى موضع السجود في الصالة، 

 بأمور: شارةاإلوتتأكد 

 .تبويبه األول:

إلى إخراج األحاديث الدالة على أن النظر يكون نَّه أعرض عن أ الثاني:
 موضع السجود.

 خرَّج ما يضادها، وقد تبعه مسلٌم على ذلك. الثالث: أنَّه

فينبغي للمتصدر للحكم على األحاديث أْن يجعل إعراض الشيخين عن 
وباهلل  الحديث نصب عينيه، وأن يتأمله جيًدا قبل أن يذهب إلى تصحيح الحديث.

 التوفيق.

 

 

 

                                                           

( من حديث جابر بن 428(، وجاء في صحيح مسلم)751(  أخرجه: البخاري في صحيحه)1)
َلَيْنَتِهَينَّ َأْقَوام  َيْرَفُعوَن أَْبَصاَرُهْم ِإَلى السََّماِء سمرة قال: قال رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: ))

اَلِة، َأْو اَل َتْرِتُع إِ   ((. وفيه أيًضا عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.َلْيِهمْ ِفي الصَّ
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 المبحث الثاني

 النهي عن تشبيك األصابع في مستداإلشارة إلى إعالل أحاديث 

 د  َوَغْير ه  ل اإلمام البخاري: )قا  .(1)(َباُب َتْشب يك  اأَلَصاب ع  ف ي الَمْسج 

 ثم أسند عقيبه عدَّة أحاديث:

و: َشَبَك النَّب يُّ  -  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمحديث َعن  اْبن  ُعَمَر، َأْو اْبن  َعْمر 
 .(2)َأَصاب َعهُ 

: َقاَل َرُسوُل اللَّه   اللَّه  بنحديث َعْبُد  -  َيا : ))صلَّى اهلُل عليه وسلَّمعمرو 
 .(3)((َكْيَف ِبَك ِإَذا َبِقيَت ِفي ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاِس ِبَهَذا ،َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمٍرو

ِإنَّ الُمْؤِمَن َقاَل: )) صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَأب ي ُموَسى، َعن  النَّب يِّ حديث  -
 .(4)(( َوَشبََّك َأَصاب َعهُ ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا

إ ْحَدى  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمحديث َأب ي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َصلَّى ب َنا َرُسوُل اللَّه   -
يِّ  يُت َأَنا  -َصاَلَتي  الَعش  ير يَن: َسمَّاَها َأُبو ُهَرْيَرَة َوَلك ْن َنس  َقاَل:  -َقاَل اْبُن س 

، َفاتََّكَأ َعَلْيَها  د  ، ثُمَّ َسلََّم، َفَقاَم إ َلى َخَشَبة  َمْعُروَضة  ف ي الَمْسج  َفَصلَّى ب َنا َرْكَعتَْين 

                                                           

 (.719قبيل) (، وفي المجتبى811(، وقد تبعه على ذلك النسائي في الكبرى ُقبيل)478(  ُقبيل)1)
 (.478(  صحيح البخاري)2)
 (.479(  صحيح البخاري)3)
 (.481(  صحيح البخاري)4)
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ه ، َوَوَضَع َخدَّهُ  َكَأنَُّه َغْضَباُن، َوَوَضعَ  َيَدُه الُيْمَنى َعَلى الُيْسَرى، َوَشبََّك َبْيَن َأَصاب ع 
 ... د  ْن َأْبَواب  الَمْسج   .(1)اأَلْيَمَن َعَلى َظْهر  َكفِّه  الُيْسَرى، َوَخَرَجت  السََّرَعاُن م 

  واضحة على أنَّه يرى إعالل  إشارةيعد تبويبه  اإلشارة النقدية:بيان
 هي عن التشبيك؛ وذلك من وجهين: أحاديث النَّ 

األول: أنَّه بوَّب تبويًبا يدل على جواز التشبيك سواء في المسجد، أو في 
وحديث أبي موسى، وحديث ، غيره، وعزز ذلك بعدة أحاديث، كحديث ابن عمرو

 رضي اهلل عنهم. أبي هريرة

ذكر أحاديث التشبيك، ولم يخرج حديثًا يدل على الثاني: أنَّه اقتصر على 
كانت صحيحة لو ه ال يرى صحة أحاديث النهي؛ فلو النهي، وهذا يدل على أنَّ 

 ألخرجها، ولجمع بينها، أو لم يشر إلى مخالفتها.

وأمثل أحاديث النَّهي حديث َأبي ثُمامة الحنَّاط أنَّ كعب بن ُعجرَة َأْدركه وهو 
َأحدُهما صاحبه قال: فوجدني وَأنا ُمَشبٌِّك ب يديَّ فنهاني عْن ذلك  يريد المسجد َأْدركَ 

َأ َأحُدُكم فَأحسن قال: )) صلَّى اهلُل عليه وسلَّموقال: إ نَّ رسول اللَّه  ِإذا توضَّ
. (2)((وُضوءه ثُمَّ خرج عامًدا ِإلى المستد فال ُيَشبثَكنَّ يديه؛ فِإنَُّه في صالةٍ 

                                                           

 (.482(  صحيح البخاري)1)
(، وابن 386(، والترمذي)562(، وأبو داود )1444(، والدارمي)18113أحمد)أخرجه: (  2)

 (.967ماجه)
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 (1)ه معلول؛ الختالف في إسناده، أعله الترمذيصححه بعضهم، والصواب أنَّ 
 .(3). حتى قال ابن رجب: )في إسناده اختالف كثير واضطراب((2)وغيره

وتتأكد هذه القرينة أّن الشيخين اتفقا على إخراج أحاديث جواز التشبيك، 
 .(4)ألحاديث النهياهلل عنه، فصنيعهما يعد إعالاًل كحديث أبي هريرة رضي 

، وأنَّها (5)تكّلف الجمع، والصواب أّن أحاديث النهي غير صحيحةومنهم من 
ال تقوى على معارضة أحاديث الجواز كما نص على ذلك جمٌع من شرَّاح 

صلَّى اهلُل عليه بطال: )فرويت آثار مرسلة عن الرسول  ابنُ  اإلمام الصحيح، قال
المسيب، ومنها  أنَّه نهى عن تشبيك األصابع فى المسجد، من مراسيل ابن وسلَّم

مسند من طرق غير ثابتة، ...وهذه اآلثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهى غير 
 .(6)مقاومة لهما فى الصحة وال مساوية(

 

 

 

                                                           

 (.368عقب)(1)
 .1/556، وفتح الباري؛ البن حجر(؛ للنووي1635(  ينظر: خالصة األحكام)2)
 .3/423( فتح الباري3)
 (.2173(  وينظر: علل الدارقطني)4)
 .3/422( وينظر: الفتح؛ البن رجب5)
، وشرح سنن ابن ماجه؛ 1/89، وينظر: المتواري على أبواب البخاري2/125ابن بطال(  شرح 6)

 .1/1622لمغلطاي
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 المبحث الثالث

 اإلشارة إلى إعالل أحاديث الصالة قبل العيد وبعدها

  ُّيد  رضي اهلل عنهقال اإلمام البخاري اَلة  َقْبَل الع   .(1)َوَبْعَدَها( : )َباُب الصَّ

 ثمَّ أخرج عقيبه أثًرا عن ابن عبَّاس رضي اهلل عنهما معلًَّقا: 

 وقال أبو المعلى: سمعت سعيًدا، عن ابن عباس: كره الصالة قبل العيد. -

 ثمَّ أسند:

: َأنَّ النَّب يَّ حديث اب - ، َفَصلَّى  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمن  َعبَّاس  َخَرَج َيْوَم الف ْطر 
 .(2)َرْكَعَتْين  َلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َواَل َبْعَدَها َوَمَعُه ب اَللٌ 

  قوله: )باب الصالة قبل العيد وبعدها( أي حكم ذلك  اإلشارة النقدية:بيان
ل ابن ، ثمَّ إنَّه نقل قو صلَّى اهلُل عليه وسلَّمفقهًيا، وهل صحَّ فيه شيء عن النَّبيِّ 

عبَّاس بالكراهة، فيعدُّ اختياره في المسألة هذه؛ إْذ لم يذكر فيها شيًئا إال النفي 
لى هذا  والكراهة، فيكون مذهبه، وهو بهذا يوافق الحنفية على كثرة مخالفته لهم، وا 

 .(3)ذهب جمٌع من العلماء

اهلُل صلَّى ديث التي ُذك رت أنَّ النَّبيَّ إعالل األحا وفي صنيعه إشارة إلى
صلَّى قبل العيد أْو بعدها، فقوله: )باب الصالة قبل العيد وبعدها( أي:  عليه وسلَّم

                                                           

 (.989(  قبيل)1)
 (.989صحيح البخاري)(  2)
 .7/185(  ينظر بحث المسألة فقهًيا في الموسوعة الفقهية الكويتية3)
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وكذا -هل ثبت شيٌء صحيح في ذلك، ثمَّ إنه لم يذكر شيًئا، بل ذكر ضدَّ ذلك، 
، ولو ثبت عنده شيء؛ ألخرجه؛ ألنَّ أصل كتابه مصنَّف -(1)صنع مسلمٌ 

تياجه إليها يكون كالنَّص في إعالل ما روي لألحاديث المرفوعة، فتركه لها مع اح
في ذلك، وتتأكد هذه الصورة أنَّه ال يثبت في الباب شيٌء مرفوع؛ إْذ كل ما ورد 

، ومن أجودها ما رواه ابن ماجه ، (2)في الصالة قبل العيد أو بعدها فهو معلٌّ
وغيره من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد 

ال يصلي قبل العيد شيًئا، فإذا  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالخدري، قال: كان رسول اهلل 
رجع إلى منزله صلى ركعتين. صححه الحاكم وقال عقيبه: )هذه سنة عزيزة، 

، والحافظ ابن (4)لحافظ البوصيري. وحسَّنه ا(3)بإسناد صحيح، ولم يخرِّجاه(
 .(6)، والشيخ األلباني(5)حجر

، فعبد اهلل بن محمد بن عقيل مختلٌف فيه، وال (7)والصواب أنَّ الخبر منكرٌ 
يحتمل تفرُّده، وأنَّى له أْن يتفرَّد بهكذا سنة دون الثقات، فأين أصحاب عطاء 

                                                           

 (.891(  صحيح مسلم)1)
 (.1293)(  سنن ابن ماجه2)
 .1/437(  المستدرك3)
 .1/153في الزوائد(  4)
 .2/476كما في الفتح(  5)
 (.1169في صحيح ابن ماجه)(  6)
الفاضل رمضان عوف كتب لي: )عبد اهلل بن محمد بن عقيل:  وفي حوار ماتع مع الشيخ(  7)

حديثه إنما ُيقبل أو ُيرد بحسب القرائن، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يختلف عليه في 
ن لم  اإلسناد أو المتن، وقد ُأتي من سوء حفظه واضطرابه في األسانيد، وهذا الحديث وا 

  =حتج به إذا تفرد بأصل وسنة، وهو هنا قد تفرديختلف عليه فيه، فإن ابن عقيل ممن ال ي
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! فخبره منكٌر على عزَّته. لذلك المقدَّمين فيه حتى يتفرَّد عبد اهلل بهكذا خبر  عنه؟
قال  الحافظ ابن رجب في الفتح متعقبًّا أبا عبد اهلل الحاكم: )كذا قال؛ وابن عقيل 

 .(1)مختلف فيه(

 لذلك نجد أنَّ أصحاب الكتب الستة تجنَّبوه سوى ابن ماجه، فأنَّى يصح له!

ن، وهي من ومثل هذه العلل ال يتنبَّه لها األئمة المتأخرون وكذلك المعاصرو 
أدقِّ العلل وأصعبها ذوًقا ومهارة، وهي عين اإللهام الذي يأتي عن ممارسة طويلة 

.  في هذا الفنِّ

                                                                                                                                                                          

بإثبات صالة النافلة بعد العيد في البيت، خالفًا لظاهر ما صح في الباب عن ابن عباس = 
وابن عمر وابن عمرو، فإن النفَي الوارَد في هذه األحاديث مطلٌق يدخل فيه البيت والمصلى، 

وابن عقيل ليس ممن يحتج به عند االنفراد أو فال يقيد إال بما دل عليه دليل ثابت صحيح، 
المخالفة. ثم إن هذا الحديث غريب من حديث ابن عقيل بهذا اللفظ؛ فقد تفرد به عنه بهذا 
السياق: عبيد اهلل بن عمرو الجزري الرقي، وهو: ثقة فقيه، كان راويًة لزيد بن أبي أنيسة، 

ديثه عن ابن عقيل مقال، فقد روى وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزري، لكن في ح
أبو حاتم عن علي بن معبد الرقي نزيل مصر، قال: قيل لعبيد اهلل بن عمرو: بلغني أن عندك 
من حديث ابن عقيل كثيرًا؛ لْم تحدث عنه! لَم َألَقيَته؟ قال: ألن ُألق َيه أحبُّ إليَّ من أن ُيلق َيني 

اب مع رجل لم يثق به ]الجرح والتعديل ، وزعم أنه سمع بعض ذلك الكت-عز وجل  -اهلل 
([ وعليه فال يقبل منه ما تفرد به عن ابن 24/ 3(. التهذيب )311/ 8(. السير )329/ 5)

عقيل؛ حتى يتابع عليه. كذلك فإن رواية زكريا بن عدي، وهو: ثقة، كان يحفظ حديث عبيد 
وظاهرها أنه صالهما اهلل بن عمرو، قال في روايته مرة: فإذا قضى صالته صلى ركعتين، 

 بالمصلى، وقيدها غيره بالبيت، فلعل هذا االختالف من عبيد اهلل نفسه، واهلل أعلم(.
 .  9/94( فتح الباري1)
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صلَّى قبل العيد أو  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمفالصواب أنَّه لم يثبت أنَّ النَّبيَّ 
بعدها، وعلى هذا جمٌع من الصحابة، منهم ابن عمر رضي اهلل عنهما، وهو من 

، وغيره بإسناد كالشمس من (1)الناس اتِّباًعا للسنة، فقد روى ابن أبي شيبةأشدِّ 
ن ال يصلِّي قبل أنَّه كا ة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرليَّ حديث ابن عُ 
 .العيد، وال بعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.5742)( المصنَّف 1)
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 المبحث الرابع

 اإلشارة إلى إعالل أحاديث تواز ترك القراءة للمأموم

  :باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات قال اإلمام البخاري(
 .(1)كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت(

ثمَّ أسند عقيبه أربعة أحاديث، منها حديث جابر بن سمرة مرَّتين، وهي على 
 ما يأتي:

َي اللَُّه  - حديث َجاب ر  ْبن  َسُمَرَة، َقاَل: َشَكا َأْهُل الُكوَفة  َسْعًدا إ َلى ُعَمَر َرض 
ُن ُيَصلِّي،  َعْنُه، َفَعَزَلُه، َواْسَتْعَمَل َعَلْيه ْم َعمَّاًرا، َفَشَكْوا َحتَّى َذَكُروا َأنَُّه اَل ُيْحس 

ُن ُتَصلِّي، َقاَل َأُبو  َفَأْرَسَل إ َلْيه ، َفَقاَل: َيا َأَبا إ ْسَحاقَ  إ نَّ َهؤاَُلء  َيْزُعُموَن َأنََّك اَل ُتْحس 
صلَّى اهلُل عليه َفِإنثي ُكْنُت ُأَصلثي ِبِهْم َصاَلَة َرُسوِل اللَِّه )إ ْسَحاَق: َأمَّا َأَنا َواللَّه  

وَلَيْيِن َوُأِخفُّ ِفي َما َأْخِرُم َعْنَها، ُأَصلثي َصاَلَة الِعَشاِء، َفَأْرُكُد ِفي األُ  وسلَّم
 .(2)الحديث (اأُلْخَرَيْينِ 

: َأنَّ َرُسوَل اللَّه  وحديث ُعَباَدَة ب - ام ت  اَل َقاَل: )) صلَّى اهلُل عليه وسلَّمن  الصَّ
 .(3)((َصاَلَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة الِكتَابِ 

َد  عليه وسلَّم صلَّى اهللُ وحديث َأب ي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل اللَّه   - َدَخَل الَمْسج 
اْرِتْع ))، َفَردَّ َوَقاَل: صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَفَدَخَل َرُجٌل، َفَصلَّى، َفَسلََّم َعَلى النَّب يِّ 

                                                           

 (.756(  قبيل)1)
 (.755(  صحيح البخاري)2)
  (.756(  صحيح البخاري)3)
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، َفِإنََّك َلْم ُتَصلث  صلَّى ، َفَرَجَع ُيَصلِّي َكَما َصلَّى، ثُمَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى النَّب يِّ ((َفَصلث
، َفِإنََّك َلْم ُتَصلث ))، َفَقاَل: عليه وسلَّماهلُل  ي َبَعَثَك  ((اْرِتْع َفَصلث َثاَلثًا، َفَقاَل: َوالَّذ 

ُن َغْيَرُه، َفَعلِّْمن ي، َفَقاَل:  اَلِة َفَكبثْر، ثُمَّ اْقَرْأ َما ))ب الَحقِّ َما ُأْحس  ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّ
 .(1)...(َتَيسََّر َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 

ُكْنُت ُأَصلثي ِبِهْم َصاَلَة َرُسوِل )حديث َجاب ر  ْبن  َسُمَرَة، َقاَل: َقاَل َسْعٌد: و  -
، َصاَلَتِي الَعِشيث اَل َأْخِرُم َعْنَها، َأْرُكُد ِفي اأُلوَلَيْيِن، صلَّى اهلُل عليه وسلَّماللَِّه 

َي اللَُّه َعْنُه: َذل َك الظَّنُّ ب كَ  (َوَأْحِذُف ِفي اأُلْخَرَيْينِ   .(2)َفَقاَل ُعَمُر َرض 

 ال تخفى داللة تبويب البخاري، بأنه يرى وجوب قراءة : (3)اإلشارة النقدية
إشارة الفاتحة لإلمام والمأموم، وأنَّه ال يجزئ قراءة اإلمام عن المأموم، وفي ذلك 

َمْن َكاَن َلُه ِإَمام  َفِقرَاَءة حديث: ))إلى إعالل أحاديث جواز ترك القراءة للمأموم، ك
 ((.اإِلَمام َلُه ِقَراَءة

فهذا الحديث أصٌل في جواز ترك القراءة للمأموم، وقد روي عن جمع من 
 ، إال أنَّه ال يثبت؛ ضعَّفه األئمة حتى كّأنهم اتفقوا على تضعيفه.(4)الصحابة

                                                           

 (.757(  صحيح البخاري)1)
 (.758(  صحيح البخاري)2)
أفردها وهذه مسألة خالفية بين الجمهور والحنفية من حيث وجوب القراءة وعدم ذلك، وقد (  3)

اإلمام البخاري بالتصنيف في كتاب أسماه: )القراءة خلف اإلمام(، وهو مطبوع. وكذلك أفردها 
 آخرون، منهم البيهقي.

وأبي هريرة، وأبي  جاء هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة، منهم: جابر بن عبد اهلل،(  4)
 .2/7سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر رضي اهلل عنهم. وينظر: نصب الراية؛ للزيلعي
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، (4)، والدارقطني(3)، وأبو حاتم(2)، والبخاري(1)ن ضعفه: ابن معينوممَّ 
، (9)، وابن القيم(8)، ومغلطاي(7)، وابن الجوزي(6)عبد البر، وابن (5)والبيهقي
وجمع آخرون يضيق المقام بذكرهم، فالحديث ضعيف  (11)، وابن حجر(11)والذهبي
 .(12)ال يثبت

 بما يأتي: يتأكد أنَّ البخاري يشير إلى إعاللهو 

                                                           

 (.397من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال)(  1)
 .8(  في كتابه: القراءة خلف اإلمام: 2)
 (.282(  علل ابن أبي حاتم)3)
 (.1233العلل)(  4)
(، وما بعده، والقراءة خلف 2897( وما بعده، والكبرى)3761معرفة السنن واآلثار) (5)

 (.152اإلمام)
 .11/148، والتمهيد1/469االستذكار (6)
 .1/431( وما بعده، والعلل المتناهية472(  التحقيق في مسائل الخالف)7)
 .1436شرح سنن ابن ماجه: ( 8)
 .1/393تهذيب السنن (9)
 .1/155يقتنقيح التحق (11)
 .1/569التلخيص الحبير( 11)
المعاصرين كالشيخ العالمة أللباني والشيخ  ذهب بعضورغم إعالل األئمة لهذا الحديث،  (12)

تاركين إعالل الحديث؛ بمجموع طرقه؛ ولكثرة شواهده،  تحسين إلى العالمة شعيب وآخرين
تقدم وبين من تأخر؛ أدى األئمة سابق الذكر، ومن هنا نعلم أنَّ ثمة تباين منهجي بين من 

بهم إلى تصحيح كثير من األحاديث التي أعلها النقاد األوائل، ولسنا بذلك نحط من قدر أهل 
 عصرنا ممن جددوا علم الحديث، فهم قد اجتهدوا، واجتهادهم يدور بين األجر واألجرين.
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القراءة لكليهما، أواًل: أنَّ التبويب يوحي إلى ذلك؛ إْذ أنَّه أشار إلى الوجوب 
 .ولو صحَّ عنده لما أوجب القراءة عليهما مًعا

ثانًيا: أنَّه اقتصر على األحاديث المروية في القراءة، فاقتصاره على أحاديث 
تدل على أنَّه  التي توجب القراءة على اإلمام والمأموم وتركه لغيرها قرينة ظاهرة

 يعل ما روي بضد ذلك.

ثالثًا: أنَّه صرَّح خارج الصحيح بإعالل األحاديث التي جعلت قراءة اإلمام 
 قراءة للمأموم.
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 المبحث الخامس

 اإلشارة إلى إعالل أحاديث التهر بالبسملة في الصالة

 )(1)قال اإلمام البخاري: )باب ما يقول بعد التكبير. 

 عقيبه حديثين، وهي:ثم أسند 

َوَأَبا  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: َأنَّ النَّب يَّ رضي اهلل عنه حديث َأَنس  ْبن  َمال ك   -
اَلَة ب  } َي اللَُّه َعْنُهَما َكاُنوا َيْفَتت ُحوَن الصَّ ، َوُعَمَر َرض  { الَحْمُد ِللَِّه َربث الَعاَلِمينَ َبْكر 

 .(2)[2]الفاتحة: 

صلَّى اهلُل عليه ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَّه  رضي اهلل عنه َرةَ وحديث أبي ُهَريْ  -
ُبُه َقاَل: ُهَنيًَّة  -َيْسُكُت َبْيَن التَّْكب ير  َوَبْيَن الق َراَءة  إ ْسَكاَتًة  وسلَّم َفُقْلُت:  -َقاَل َأْحس 

َأُقوُل: ))ق َراَءة  َما َتُقوُل؟ َقاَل: ب َأب ي َوُأمِّي َيا َرُسوَل اللَّه ، إ ْسَكاُتَك َبْيَن التَّْكب ير  َوال
 .(3)((...اللَُّهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَيايَ 

 ه يرى قراءة البسملة تكون سًرا، وأّنه : صنيعه يدل على أنَّ اإلشارة النقدية
بيَّن بالترجمة المقصود من الحديث، وهو عدم الجهر بالبسملة، وليس المراد أنَّه 
كان يقرأ بالحمد أي السورة، وهو بذلك يشير إلى أنَّ ما جاء في قراءة البسملة 

ى اهلُل عليه صلَّ جهًرا ال َيْثُبت، لمخالفتها ما حكاه أنس رضي اهلل عنه عن النَّب ي 
والخلفاء الراشدين، وكذلك بما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه كما هو  وسلَّم

                                                           

 (.743(  قبيل)1)
 (.743(  صحيح البخاري)2)
 (.744(  صحيح البخاري)3)
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الثابت عنه، وهو بذلك يشير إلى ضعف ما رواه ُنعيم المجمر قال: صليت وراء 
َغْيِر قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ } {، ثمَّ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ أبي هريرة فقرأ: }

الثينَ المَ  { فقال: آمين. فقال الناس: آمين، ويقول: كلما سجد ْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
ذا سلم قال: والذي  ذا قام من الجلوس في االثنتين قال: اهلل أكبر، وا  اهلل أكبر، وا 

  .(1)صلَّى اهلُل عليه وسلَّمنفسي بيده إني ألشبهكم صالة برسول اهلل 

الجهر بالبسملة، وقد صححه بعض األئمة، هذا الحديث أمثل حديث في 
كابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم، إال أنَّه ال 

ن ثبت فما فيه من حجة، فقراءته للبسملة ال يلزم منه (2)يثبت على الصحيح ، وا 
ن سمع ذلك بعضهم، وليس هذا مجال البحث، وقد أفردت هذه  الجهر بها وا 

ألة في رسائل خاصة، أفردها بالتصنيف: ابن خزيمة، وابن حبان، المس
والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب، وابن عبد الهادي، وجماعة 

 آخرون.

نَّ ما رواه مسلٌم أشبع مما رواه البخاري وأدلُّ على عدم الجهر:  هذا، وا 

ن غندر، قال ابن قال مسلٌم: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار كالهما، ع
المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، 

                                                           

(، والطحاوي في 688(، و)499(، وابن خزيمة)184(، وابن الجارود)915رجه: النسائي)أخ( 1)
(، 1168(، والدارقطني)1811(، و)1767(، وابن حبان)1185شرح معاني اآلثار)

(، وفي 3173(، وفي معرفة السنن واآلثار؛ له)391، والبيهقي في الصغير)2/187والحاكم
 (.2394الكبرى؛ له)

 .2/181ينظر: تقيح التحقيق؛ البن عبد الهادي (2)
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وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمقال : صليت مع رسول اهلل 
 .(1)أسمع أحدا منهم يقرأ: ب سم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، وينظر ما بعده. 51( ) 399) (1)
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 المبحث السادس

 رواية رفع اليدين في الستوداإلشارة إلى إعالل 

  َّذا رفع(.قال اإلمام البخاري: )باب رفع اليدين إذا كب ذا ركع وا   ر وا 

 وأخرج عقيبه حديثين، وهي: 

َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اللَّه   - صلَّى حديث  َعْبد  اللَّه  ْبن  ُعَمَر َرض 
ة  َرَفَع َيَدْيه  َحتَّى َيُكوَنا َحْذَو َمْنك َبْيه ، َوَكاَن َيْفَعُل إ َذا َقاَم ف ي الصَّالَ  اهلُل عليه وسلَّم

َع اللَُّه  ، َوَيُقوُل: َسم  َن الرُُّكوع  ، َوَيْفَعُل َذل َك إ َذا َرَفَع َرْأَسُه م  يَن ُيَكبُِّر ل لرُُّكوع  َذل َك ح 
َدُه، َواَل َيْفَعُل َذل َك ف ي السُُّجود    .(1)ل َمْن َحم 

ث َأب ي ق اَلَبَة، َأنَُّه َرَأى َمال َك ْبَن الُحَوْير ث  إ َذا َصلَّى َكبََّر َوَرَفَع َيَدْيه ، وحدي -
َن الرُُّكوع  َرَفَع َيَدْيه ، َوَحدََّث َأنَّ َرُسو  َل َوا  َذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َرَفَع َيَدْيه ، َوا  َذا َرَفَع َرْأَسُه م 

 .(2)َصَنَع َهَكَذا مصلَّى اهلُل عليه وسلَّ اللَّه  

 :ذا ركع بّوب اإلمام البخاري لسنيَّ  اإلشارة النقدية ة رفع اليدين إذا كبَّر وا 
نَّ هذا األمر هو السنة عن النَّبيِّ  ذا رفع، وا  ، وقد أثبت صلَّى اهلُل عليه وسلَّموا 

 بذلك أمرين:

األول: سنية الرفع في هذه المواطن خالف من ينفي ذلك، حتى قال 
 من رواية نحو خمسين صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالسيوطي أنَّه: )ثابت عن النَّبيِّ 

 
                                                           

 (.736صحيح البخاري)(  1)
 (.737(  صحيح البخاري)2)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
63 

 ، وقد أفردت في ذلك المصنفات.(1)صحابًيا(

الثاني: تجنَّب اإلمام البخاري رواية ذكر الرفع عند السجود، بل وأثبت نفيها، 
كان يرفع يديه عند  صلَّى اهلُل عليه وسلَّموهو بذلك يعلُّ ما روي مرفوًعا من أنَّه 

ذا َرَفَع ا وقع في حديث مالك بن الحويرث: السجود خفًضا ورفًعا كم ذا سجد وا  وا 
َي ب ه َما ُفُروَع ُأُذَنْيهُيَحاَرْأَسُه من السجود، َحتَّى   . ذ 

صححه بعض المتأخرين وبعض المعاصرين، وهو أمثل شيء جاء في 
أبو عوانة، وحماد بن ) قد رواه جماعة من الرواة، منهم:و الباب، إال أنَّه ال يصح، 

سلمة، وشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن 
شير، وعمران القطان( جميعهم: عن قتادة، عن نصر بن يحيى، وسعيد بن ب

عاصم، عن مالك بن الحويرث، وقد وقع االختالف في زيادة ذكر الرفع من 
السجود على بعض الرواة، وبعضهم ال يختلف عليهم في عدم الذكر، وممن لم 

، وعمران (4)، وسعيد بن بشير(3)وحماد بن سلمة، (2)يختلف عليه فيها: )أبو عوانة
 فهؤالء رووه من غير ذكر الرفع من السجود. وهو الصحيح. ).(5)القطان

ورواه شعبة بن الحجاج، وقد اختلف عليه، فرواه ) يحيى بن سعيد القطان، 
وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث، والطيالسي، وسليمان بن حرب، وعبد 

اصم بن علي، الصمد بن عبد الوارث، وآدم ابن أبي إياس، وحفص بن عمر، وع
                                                           

 .137األشباه والنظائر: ( 1)
 (.391( أخرج روايته: مسلم)2)
 (.53أخرج روايته البخاري في جزء رفع اليدين)( 3)
 .19/285الكبيرأخرج روايته: الطبراني ( 4)
 .19/286أخرج روايته: الطبراني الكبير( 5)
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والنضر بن شميل(، جميعهم رووه عن شعبة، عن قتادة بدون ذكر الزيادة، وخالف 
، فرواه عن شعبة بذكر الزيادة، وال شكَّ أنَّ زيادته (1)في ذلك محمد بن أبي عديٍّ 

 هذه تعدُّ منكرة، وأن الصحيح ما رواه الجماعة عن شعبة.

ًضا، فرواه: )يزيد بن وقد اختلف عليه أية، ورواه سعيد بن أبي عروب
وابن عليَّة( جميعهم  وعبد اهلل بن نمير، وابن زريع، وخالد بن الحارث،  زريع، 

 .من غير الزيادة

وخالفهم جماعة فرواه عن سعيد بذكر الزيادة منهم: )محمد بن أبي عدي، 
كذا رواه   مع من ابن أبي عروبة عند اختالطه.ومحمد بن جعفر( وهما ممن س
 عبد األعلى وسماعه مشتبه. 

قال الحافظ ابن حجر: )وأصح ما وقفت عليه من األحاديث في الرفع في 
السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن 

 .(2)عاصم...(

نعم، هي أصح شيء في الباب، ولكنها غير صحيحة، فالراجح رواية من 
من غير الزيادة، وذلك أنَّهم ممن سمعوا من سعيد قبل االختالط، رواه عن سعيد 

 ورواية يزيد بن زريع عن سعيد من أصح الروايات.

ا، واألرجح من حديث هشام واختلف أصحابه أيضً  يورواه هشام الدستوائ
  .رواية من ذكره بدون الزيادة

                                                           

 (.1185(، والنسائي)15611أخرج روايته: أحمد)( 1)
 .2/223( فتح الباري2)
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 (. 1)ة الجماعةورواه همام بن يحيى، إال أنَّ روايته ال تقوى على مخالفة رواي
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير هذه الزيادة، وقد تجنباها؛ ألنَّها شاذة 

 ال تصح، فال أدري لَم ال ُيفطن لذلك!

ما ومن هنا ال بد من النظر في الزيادات الواقعة خارج الصحيحين، فرب
 تركت إشارة منهما إلى تعليلها.

التي وقعت خارج الصحيحين، وأن ينبغي أن يتشدد في قبول الزيادات ف 
 يبحث عن علة الزيادات التي تقع خارج الكتب المتقدمة سنًدا ومتًنا .

وقد نبَّه على ذلك ابن رجب إْذ قال: )فأما الرفع للسجود وللرفع منه، فلم 
يخرج في الصحيحين منه شيء، وقد خرج البخاري في حديث ابن عمر: وكان ال 

: وكان ال يفعل َذل َك حين يسجد، -أيًضا  -ي رواية لُه يفعل َذل َك في السجود، وف
 .(2)وال حين يرفع من السجود. وقد سبقت الروايتان(

 

 

 

 

                                                           

( وقد كتب األخ أبو حاتم البرنابي مقااًل على ملتقى أهل الحديث، وهو تحت عنوان: )شذوذ 1)
 ه، ففيه غنية.زيادة رفع اليدين من السجود( وقد استفدنا منه، فراجع

 .6/354وينظر: فتح الباري؛ البن رجب (2)
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، وابن (2)وابن عباس، (1)وقد جاء ذكر الرفع أيًضا: من رواية أبي هريرة
وال يثبت في  ، ووائل بن ُحجر، رضي اهلل عنهم،(3)عمر، وأنس، وعمير بن حبيب

ومنهم من تكّلف الجمع وأطال في ذلك، والصواب أّنه ال يصار الباب شيء. 
إليه؛ لضعف ما جاء في الرفع عند السجود، وبمخالفته لما صح في 

 .(4)الصحيحين

 

 

 

 

 

                                                           

(، وقال: )هذا خطأ؛ إنما يروى هذا الحديث: أنه كان يكبر 291أعله أبو حاتم كما في العلل)( 1)
محققو العلل: )وبهذا اللفظ الذي رجحه أبو حاتم أخرجه  ، ليس فيه رفع اليدين(، قالفقط

(، كالهما من طريق الزهري، عن أبي 392(، ومسلم )813و 785البخاري في صحيحه)
سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وفي الحديث 

  ( (.1745اختالف كثير على الزهري، أنظره في العلل للدارقطني )
التفاقهم على ضعف عمر ) (:865( قال البوصيري في الزوائد المطبوعة بحاشية السنن عقيب)2)

 بن رياح(ا
(: )هذا إسناد فيه رفدة بن 861قال البوصيري في الزوائد المطبوعة بحاشية السنن عقيب)( 3)

 قضاعة، وهو ضعيف. وعبد اهلل لم يسمع من أبيه. حكاه العالئي عن ابن جريج(.
 .6/354ينظر: فتح الباري؛ البن رجب( 4)
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 المبحث السابع

 ما يروى مرفوًعا في أنَّ التيمم ضربتان اإلشارة إلى إعالل

 ( :التََّيمُُّم َضْرَبة  قال اإلمام البخاري :  (.َباب 

 :حديثين أسند عقيبهثمَّ 

، َفَقاَل حديث َشق يق - ، َقاَل: ُكْنُت َجال ًسا َمَع َعْبد  اللَّه  َوَأب ي ُموَسى اأَلْشَعر يِّ
د  الَماَء َشْهًرا، َأَما َكاَن َيتََيمَُّم َوُيَصلِّي،  َلُه َأُبو ُموَسى: َلْو َأنَّ َرُجاًل َأْجَنَب َفَلْم َيج 

ه  اآْلَية  ف ي ُسوَرة  الَمائ َدة : }َفَكْيَف َتْصَنُعوَن ب هَ  { َفَلْم َتِتُدوا َماًء َفتََيمَُّموا َصِعيًدا َطيثًباذ 
َص َلُهْم ف ي َهَذا أَلَْوَشُكوا إ َذا َبَرَد َعَلْيه ُم الَماُء 43]النساء:  [ َفَقاَل َعْبُد اللَّه : َلْو ُرخِّ
يَد. ُقْلُت: َوا  نََّما َكر ْهُتْم َهَذا ل َذا؟ َقاَل: َنَعْم، َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َأَلْم  َأْن َيَتَيمَُّموا ع  الصَّ

ف ي َحاَجة ،  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَتْسَمْع َقْوَل َعمَّار  ل ُعَمَر: َبَعثَن ي َرُسوُل اللَّه  
د  الَماَء، َفَتَمرَّْغُت ف ي الصَّ  يد  َكَما َتَمرَُّغ الدَّابَُّة، َفَذَكْرُت َذل َك ل لنَّب يِّ َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأج  ع 

ِإنََّما َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْصَنَع َهَكَذا، َفَضَرَب ِبَكفثِه ، َفَقاَل: ))صلَّى اهلُل عليه وسلَّم
ِه َأْو َظْهَر ِشَماِلِه َضْرَبًة َعَلى اأَلْرِض، ثُمَّ َنَفَضَها، ثُمَّ َمَسَح ِبِهَما َظْهَر َكفثِه ِبِشَمالِ 

؟  ((،ِبَكفثِه، ثُمَّ َمَسَح ِبِهَما َوْتَههُ  : َأَفَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َيْقَنْع ب َقْول  َعمَّار  َفَقاَل َعْبُد اللَّه 
، َعْن َشق يق : ُكْنُت َمَع َعْبد  اللَّه  َوَأب ي ُموَسى، َفَقاَل َأُبو  َوَزاَد َيْعَلى، َعن  اأْلَْعَمش 

َبَعثَن ي َأَنا  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَسى: َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل َعمَّار  ل ُعَمَر: إ نَّ َرُسوَل اللَّه  ُمو 
، َفَأتَْيَنا َرُسوَل اللَّه   يد  ع  َفَأْخَبْرَناُه،  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَوَأْنَت، َفَأْجَنْبُت َفَتَمعَّْكُت ب الصَّ

َدةً ((ْكِفيَك َهَكَذاِإنََّما َكاَن يَ ))َفَقاَل:   .(1). َوَمَسَح َوْجَهُه َوَكفَّْيه  َواح 

                                                           

 (.347(  صحيح البخاري)1)
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يِّ  - ْمَران ْبن  ُحَصْين  الُخَزاع   صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، َأنَّ َرُسوَل اللَّه  حديث ع 
، َفَقاَل:  ِفي َيا ُفاَلُن َما َمَنَعَك َأْن ُتَصلثَي ))َرَأى َرُجاًل ُمْعَتز اًل َلْم ُيَصلِّ ف ي الَقْوم 

ِعيِد َفِإنَُّه ))َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّه : َأَصاَبْتن ي َجَناَبٌة َواَل َماَء، َقاَل:  ((الَقْوِم؟ َعَلْيَك ِبالصَّ
 (1)((َيْكِفيكَ 
 :وهو من الترجمة مذهب اإلمام البخاري الفقهيِّ ظاهرٌ  اإلشارة النقدية ،

وهي مسألة الخالف فيها قوٌي، ولكلٍّ أدلته، وأرى أنَّ التيمم ضربة واحدة،  يرى أنَّه
دّل  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمأقل التيمم ضربة واحدة كما صح مرفوًعا، وأنَّ النَّبيَّ 

 عماًرا على أقل ما يمكن فعله.

وقد ثبت عن ابن عمر أنَّه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثمَّ 
أخرى، ثمَّ مسح بهما يديه إلى المرفقين، وال ينفض  مسح وجهه، ثمَّ ضرب ضربة

سناده عن ابن عمر كالشمس. وابن عمر من أشدِّ الناس (2)يديه من التراب . وا 
 اتباًعا للسنة، وال نريد أن نسترسل في ذلك.

 مُ مُّ يَ التَّ : ))لمصرحة بأنَّ إلى ضعف األحاديث المرفوعة ا وفي صنيعه إشارة
 هويتأكد هذه أنَّه ضعَّف عمر رضي اهلل عنه المرفوع، كحديث ابن((، انتَ بَ رْ ضَ 

  تصريًحا خارج الصحيح.

                                                           

 (.348البخاري) (  صحيح1)
 (.1673(، وما بعده، وابن أبي شيبة)817(، وعبد الرزاق)91مالك)( أخرجه: 2)
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 ، وأبي(2) زرعة وأبي، (1)كبار األئمة، كالبخاري نفسه وقد تكلَّم في الحديث
. ورجَّحوا وقفه عليه كما تقدَّم آخرين وجمع   (5)والدارقطني ،(4)، والعقيلي(3)حاتم

 ذكر الرواية الصحيحة.

وال يصح منها شيء، قال  (8)، واألسلع(7)، وعائشة(6)عن جابروفي الباب، 
ابن المنذر: )أما األخبار الثالثة التي احتج بها من رأى أن التيمم ضربتين ضربة 
للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، ال يجوز أن يحتج بشيء 

                                                           

 .1/51التأريخ الكبير( 1)
 (.136ينظر: العلل؛ البن أبي حاتم) (2)
 (.1211( العلل؛ البن أبي حاتم)3)
 .4/39الضعفاء( 4)
 (.2738العلل)( 5)
(، وقد أعله الدارقطني بالوقف إذ قال 998(، والبيهقي)637(، والحاكم)691أخرجه الدارقطني) (6)

 عقيبه: )رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف(.
. وهو معلول 376/ 3(، وابن عدي في الكامل 313أخرجه: البزار كما في كشف األستار ) (7)

 أعله البزار والهيثمي.
(، والبيهقي 683(، والدارقطني في السنن)875لطبراني في الكبير)(، وا677أخرجه: الطحاوي) (8)

(. قال ابن أبي حاتم في 1192(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة)1111في الكبرى)
(، عقيب حديث ابن عمر: )قلت: وقد روى هذا الحديث الربيع بن بدر، عن أبيه، 137العلل)

هلُل عليه وسلَّم فذكر: التيمم ضربتين. عن جده، عن األسلع؛ قال: كنت أخدم النبي صلَّى ا
 .3/128فسمعت أبي يقول: الربيع بن بدر متروك الحديث(. وأعله به ابن عدي في الكامل



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
71 

وأن األمر فيه  ،. فال يثبت في الباب شيء، مع صحة المذهبين فقهًيا(1)منها(
 .(2)سعة. واهلل تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .167وينظر: تعليقة على العلل؛ البن أبي حاتم:  2/53األوسط( 1)
 .311( وينظر: أثر اختالف األسانيد والمتون؛  للشيخ ماهر: 2)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
71 

 المبحث الثامن

 إعالل أحاديث الوضوء بالنبيذاإلشارة إلى 

 ال يجوز الوضوء بالنبيذ وال المسكر، وكرهه  قال اإلمام البخاري: )باب
 .(1)الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن(

 علَّق قائاًل:ثم 

َن الُوُضوء   ،َوَكر َهُه الَحَسُن، َوَأُبو الَعال َية   َوَقاَل َعَطاٌء: التََّيمُُّم َأَحبُّ إ َليَّ م 
 .(2)ب النَّب يذ  َواللََّبن  

 ثمَّ أسند حديثًا واحًدا:

))ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر  َقاَل: صلَّى اهلُل عليه وسلَّمحديث َعائ َشَة َعن  النَّب يِّ  -
َفُهَو َحَرام ((
(3). 

 :أنَّه يرى حرمة الوضوء بالنبيذ والمسكر،  دل تبويبه على اإلشارة النقدية
إلى ضعف أحاديث جواز الوضوء  منه جزئ، وفي تبويبه إشارةوأنَّ ذلك ال يُ 

رويات قد تتبعت مبالنبيذ، فلو صحَّت عنده ألخرجها، ولما حرَّم الوضوء بالنبيذ. و 
 :(4)نص بحثي فيها فائدة سأذكر، ولتمام الالوضوء بالنبيذ فبان لي ضعفها جميًعا

                                                           

 (.242قبيل)(  صحيح البخاري، 1)
 (.242(  صحيح البخاري، قبيل)2)
 (.242(  صحيح البخاري)3)
 (  وذلك أني بحثتها في أطروحتي الدكتوراه: إعالل الحديث عند الحافظ أبي زرعة الرازي.4)
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المثال الثاني: إعالل أحاديث الباب مع تعدد طرقها؛ ألنَّ أسانيدها قلت: 
دارت بين المجهولين والضعفاء، وأنَّ متنها يخالف المتن الثابت عن الصحابي: 

زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء قال ابن أبي حاتم: )وسألت أبي وأبا 
 بالنبيذ؟

 ، عن أبي زيد. (1)فقاال: هذا حديث ليس بقوي؛ ألنَّه لم يروه غير أبي فزارة

، عن علي بن زيد، عن أبي رافع عن ابن مسعود. وعلي (2)وحماد ابن سلمة
 ، وعلقمة يقول: لم يكن(4)، وأبو زيد شيٌخ مجهوٌل ال ُيعرف(3)بن زيد ليس بقويا

                                                           

(، 264(، وابن أبي شيبة في المصنف)264أخرج روايته: القاسم بن سالم في الطهور)(  1)
(، وابن عدي في 88(، والترمذي)84(، وأبو داود )384ه)(، وابن ماج5231واإلمام أحمد)

 (.26، والبيهقي في الكبرى)1/217(، وابن المنذر في األوسط1289ترجمة ) 9/193الكامل
(، وقال: )ال يثبت من وجهين ونكتة 247(، والدارقطني)4353أخرج روايته: اإلمام أحمد)(  2)

زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من (: )علي بن 248ذكرتها فيه(، وقال أيًضا عقب)
ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة، وقد رواه أيضا عبد العزيز بن 

 أبي رزمة، وليس هو بقوي(.
(: )أبو زيد يروي عن بن مسعود ما لم 1279ترجمة)3/158قال ابن حبان في المجروحين(  3)

بوه وال بلده واإلنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يرو يتابع عليه ليس يدري من هو ال يعرف أ
ا خالف فيه الكتاب والسنة واإلجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ا واحدً إال خبرً 

وال يحتج به روى عن بن مسعود أن النبي صلَّى اهلُل عليه وسلَّم توضأ بالنبيذ(. وينظر: 
 2/818(، والمغني في الضعفاء؛ للذهبي7375ترجمة)33/332تهذيب الكمال؛ للمزي

 (.11219ترجمة)4/526(، وميزان االعتدال؛ له7849ترجمة)
ترجمة 33/321(، وتهذيب الكمال؛ للمزي888ترجمة)5/23ينظر: الكامل؛ البن عدي( 4)

 (.11219ترجمة ) 4/526(، وميزان االعتدال 7357(، وترجمة )7369)
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، فوددت أنَّه كان معه صلَّى اهلُل عليه وسلَّمعبد اهلل مع النَّبيِّ         .(1)ليلة الجنِّ

ُيحدِّث عن أخيه، عن جده، عن ابن  (2)قلت لهما: فإنَّ معاوية بن سالم
 غيالن، عن ابن مسعود ... ؟

، وال َيصحُّ في هذا الباب (3)قاال: وهذا أيضًا ليس بشيء؛ ابن غيالن مجهولٌ 
 .(4)شيء(

حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه في الوضوء بالنبيذ، بأنَّه غير  إًذا أعلَّ 
 ثابت، وأنَّه معلوٌل بعلل عدة ، وهي: 

                                                           

فيه: من طريق محمد بن المثنى: عن عبد األعلى، عن  (، وقد جاء451ينظر: صحيح مسلم)( 1)
داود، ومن طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن داود، ومن طريق أبي بكر 

بن أبي شيبة، عن عبد اهلل بن إدريس، عن داود،  عن عامر، ومن طريق يحيى ابن يحيى، ا
، كالهما)إبراهيم، وداود( عن عن خالد بن عبد اهلل، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم

ليلة  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم–أنَّه لم يكن مع النَّبي  -رضي اهلل عنه–علقمة، عن ابن مسعود 
(، وسنن 1289ترجمة )9/193(، والكامل؛ البن عدي85الجن. وسنن أبي دواد)

(، وقال: )هذا الصحيح عن ابن مسعود(، سنن البيهقي في 245(، و)243الدارقطني)
 (.169(. وينظر: األوسط؛ البن المنذر)7الكبرى)

(، وقال: )الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود 252أخرج حديثه: الدارقطني في السنن)( 2)
 مجهول, قيل: اسمه عمرو وقيل: عبد اهلل بن عمرو بن غيالن(.

(، 11882جمة )تر  4/594(، وميزان االعتدال؛ للذهبي1422الجرح والتعديل؛ البن أبي حاتم)( 3)
 (.1719ترجمة)7/144ولسان الميزان؛ البن حجر

(: 14مسألة)1/419(، وقال في99مسألة) 551-1/549( علل الحديث؛ البن أبي حاتم4)
)وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول. يعني: في الوضوء 

نما اخترت النص السابق؛ للتفصيل الذي ف  يه.بالنبيذ(. وا 
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 : جهالة أبي زيد، فإنَّه مجهول الحال.ىاألول

 : ضعف علي بن زيد، ومثله ال يحتمل تفرده.ةالثاني

ضي اهلل عنه كان مع ر  : إنَّ هذا الحديث والذي فيه أنَّ ابن مسعودةالثالث
ليلة الجن مخالٌف لما هو ثابٌت عن ابن مسعود من  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالنَّبيِّ 

 كما روى ذلك الثقات عنه. صلَّى اهلُل عليه وسلَّمأنَّه لم يكن مع النَّبيِّ 

ابن أبي حاتم،  ماإلى تضعيف المتابعات التي ذكرها له الرازيانثمَّ ذهب 
على تضعيف أحاديث الباب كلها؛ وذلك أنَّ مدار  اصحيحة، ثم نصأنَّها غير ب

 أسانيد أحاديث الوضوء بالنبيذ دارت على الضعفاء والمجهولين كما يأتي:

فقد جاء من طريق  حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي اهلل عنها، عن 
 .(2). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيفٌ (1)ابن مسعود رضي اهلل عنه به

-من طريق أبي معاوية عن األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعودوجاء 
 .(4). وفيه الحسين بن عبيد اهلل العجلي؛ وهو كذابٌ (3)به -رضي اهلل عنه

                                                           

 ترجمة 195 /9(، وابن عدي في الكامل 385(، وابن ماجه)3782أخرجه: اإلمام أحمد) (1)
 (.243(، والدارقطني في السنن)2191)

 (: )وقد رواه ابن لهيعة عن حبيش، عن أبي هبيرة، عنابن2191ترجمة)9/195قال ابن عدي(  2)
 عباس، عن ابن مسعود شبه من هذا المتن، وهو غير محفوظ أيضًا(، وقال الدارقطني

(: )ابن لهيعة ال يحتج بحديثه، وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلَّى اهلُل عليه 243)
وسلَّم ليلة الجن، كذلك رواه علقمة بن قيس، وأبو عبيدة بن عبد اهلل وغيرهما عنه أنه قال: ما 

 ليلة الجن(.شهدت 
 (.251سنن الدارقطني)(  3)
 (: )الحسين بن عبيد اهلل هذا يضع الحديث على الثقات(.251قال الدارقطني بعد أْن أخرجه)(  4)
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وجاء من طريق الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبي 
. وال (1)به -رضي اهلل عنه-وأبي األحوص, عن ابن مسعود ،عن عبيدة ،إسحاق
 .(2)أيضاً يصحُّ 

، فقد جاء من حديث  -رضي اهلل عنهما-وله شاهد من حديث ابن عبَّاس
عن يحيى بن  ،عن األوزاعي ،المسيب بن واضح، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي

قال: قال رسول اهلل  ،-رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس ،عن عكرمة ،أبي كثير
. وهو حديث (3)((يتد الماءالنبيذ وضوء لمن لم : ))-صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-

 .(5)كما بين ذلك الدارقطني (4)باطل، الصواب أنَّه من قول عكرمة

 

وقد ذهب إلى تضعيف أحاديث الوضوء بالنبيذ أئمة الحديث، وحكى 
 بعضهم اإلجماع على القول بتضعيفها كما سيأتي:

ه(: )وأمَّا الذي روي عن ابن مسعود في ليلة 224قال القاسم بن سالم)
الجن، فإنَّا ال نثبته؛ من أجل أنَّ اإلسناد فيه ليس بمعروف، وقد وجدنا مع هذا 

                                                           

 (.1184ترجمة ) 3/694(، والخطيب في تأريخ بغداد251( أخرجه: الدارقطني في السنن)1)
يبة، عن يونس، عن أبي إسحاق، (  قال الدارقطني بعد أن أخرجه: )تفرد به الحسن بن قت2)

 والحسن بن قتيبة، ومحمد بن عيسى ضعيفان(.
 (.31(، والبيهقي من طريق ابن عدي)1235أخرجه: الدارقطني في السنن)(  3)
 (.266(  أخرجه: ابن أبي شيبة )4)
-(. : )والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي 235إْذ قال في السنن عقب)(  5)

وال إلى ابن عباس، والمسيب ضعيف(. وينظر: الخالفات؛  -اهلُل عليه وسلَّمصلَّى 
 .1/71للبيهقي
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أهل الخبرة والمعرفة بابن مسعود، ينكرون أْن يكون حضر في تلك الليلة مع 
أبو عبيدة بن عبد اهلل, وصاحبه علقمة  , منهم: ابنه-صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-النَّبيِّ 

بن قيس, مع هذا كله، أنَّه لو كان له أصل لكان منسوخًا؛ ألنَّ ليلة الجن كانت 
 .(1)بمكة في صدر اإلسالم قبل الهجرة بدهر(

نَّما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن 279وقال اإلمام الترمذي) ه(: )وا 
، وأبو زيد رجٌل مجهوٌل عند أهل -ليه وسلَّمصلَّى اهلُل ع-عبد اهلل، عن النَّبيِّ 

 .(2)الحديث، ال تعرف له رواية غير هذا الحديث(

ه(: )وهذا الحديث مداره على أبي فزارة، عن 365وقال الحافظ ابُن عدي)
أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود، وأبو فزارة مشهوٌر، واسمه راشد 

ريث مجهوٌل، وال يصح هذا الحديث عن بن كيسان، وأبو زيد مولى عمرو بن ح
 .(3)، وهو خالف القرآن(-صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-النَّبيِّ 

ه(: )فقد روي من أوجه كّلها ضعيف، وأشهرها 458وقال الحافظ البيهقي)
رواية أبي زيد، مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود. وقد ضعفها أهل العلم 

 .(4)بالحديث(

 

 
                                                           

 (.266(  الطهور؛ للقاسم بن سالم عقب)1)
 (.88عقب)1/147(  سنن الترمذي2)
 (.2191ترجمة)9/195(  الكامل؛ البن عدي3)
 (.25)1/141(  معرفة السنن واالثار؛ للبيهقي4)
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ه( االتفاق على تضعيف أحاديث النبيذ إْذ قال: 676ي)ونقل اإلمام النوو 
 .(1))وحديث النبيذ ضعيٌف باتفاق المحدثين(

ه(: )وحكى بعضهم اإلجماع على 744وقال الحافظ ابُن عبد الهادي)
 .(2)ضعفه(

ه(: )وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 852وقال الحافظ ابن حجر)
 .(3)تضعيفه(

 -رضي اهلل عنه-فيتلخص من أقول العلماء إلى أنَّ حديث ابن مسعود
 :  معلول بستة علل 

 .(4)-رضي اهلل عنه–أحدهما: إنَّ أبا زيد لم يسمع من ابن مسعود 

 . (5)الثانية: جهالة أبي زيد

                                                           

 .4/169مسلمشرح النووي على (  1)
 .1/61(  تنقيح التحقيق؛ البن عبد الهادي2)
 .1/354(  فتح الباري؛ البن حجر3)
عن أبي زيد مولى عمرو  -رحمه اهلل-(: )سألت أبي 967قال ابن أبي حاتم في المراسيل)(  4)

 بن حريث، عن عبد اهلل بن مسعود في قصة الوضوء بالنبيذ؟ فقال: لم يلق أبو زيد ا
(، وجامع التحصيل؛ 941مسألة ) 5/354وينظر: العلل؛ للدارقطني .(4)عبد اهلل(
 (.964للعالئي)

 5/23(، والكامل؛ البن عدي 99مسألة) 551-1/549ينظر: علل الحديث؛ البن أبي حاتم( 5)
(، وميزان 7357(، وترجمة )7369ترجمة )33/321(، وتهذيب الكمال؛ للمزي888ترجمة)

 (.11219ترجمة ) 4/526االعتدال 
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الثالثة: التردد في أبي فزارة، هل هو راشد بن كيسان أو غيره، والصواب أنَّ 
 ، فانتفت هذه العلة.(1)راشد بن كيسان

ليلة  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-والرابعة: إنَّ ابن مسعود، لم يشهد مع النَّبيِّ 
 .(2)الجن، بخالف هذا الحديث

 .(3)الخامسة: النسخ، لذلك جعله ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه

 .(4)السادسة: مخالفة الحديث لصريح القرآن

مدارها على أنَّ  الوضوء بالنبيذ كلها؛ وذلكضعف أحاديث خالصة القول: 
 شيٌء.على أنَّ الباب ال يصح فيه  الضعفاء والمتروكين، وقد أجمع النقاد

                                                           

 9/14(، وتهذيب الكمال؛ للمزي 2192ترجمة)3/485(  الجرح والتعديل؛ البن أبي حاتم1)
 (.1828ترجمة)

(، والكامل؛ البن عدي 85)1/21(، وسنن أبي داود451)1/332( ينظر: صحيح مسلم2)
(، وسنن البيهقي في 245(، و)243)1/128(، وسنن الدارقطني1289ترجمة )9/193

 (.7)1/9الكبرى
(، وفتح 266(، وينظر: الطهور؛ للقاسم بن سالم)94لحديث ومنسوخه؛ البن شاهين)(  ناسخ ا3)

 .1/354الباري؛ البن حجر
 (؛ وذلك أنَّ اهلل يقول: }فإن لم تجدوا ماء فتيمموا{.2191ترجمة)9/195(  الكامل؛ البن عدي4)

والعلل (، 939مسألة)5/345(، والعلل؛ للدارقطني888ترجمة)5/22وينظر: الكامل؛ البن عدي
بعدها، وما  1/53(، والتحقيق في مسائل الخالف؛ له587)1/257المتناهية؛ البن الجوزي

وما بعدها، وتنقيح  1/55(، وتنقيح التحقيق؛ له99عبد الهادي)وتعليقة على العلل؛ البن 
وما بعدها، ورسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من األبواب؛  1/18التحقيق؛ للذهبي

 .21روز آبادي:لإلمام: للفي
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 المبحث التاسع

 إعالل أحاديث التسمية عند الوضوءاإلشارة إلى 

  قال اإلمام البخاري في كتاب الوضوء: )باب التسمية على كل حال وعند
 .(1)الوقاع(

 حديثًا واحًدا:أسند ثمَّ 

، َيْبُلُغ النَّب يَّ  - َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َقاَل: )) صلَّى اهلُل عليه وسلَّمحديث اْبن  َعبَّاس 
ِإَذا َأَتى َأْهَلُه َقاَل ِباْسِم اللَِّه، اللَُّهمَّ َتنثْبَنا الشَّْيَطاَن َوَتنثِب الشَّْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا، 

 .(2)((َلْم َيُضرُّهُ  َفُقِضَي َبْيَنُهَما َوَلد  
 ب اإلمام البخاري تبويًبا عامًّا على مشروعية التسمية، بوَّ  :اإلشارة النقدية

ه يرى سنية التسمية عند الوضوء، إال أنَّه لم يذكر حديثًا صريًحا يدل على أنَّ و 
نما استدل عليها بالعموم، وهو بذلك يشير إلى  فضل التسمية عند الوضوء، وا 

ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل كحديث: ))إعالل أحاديث الباب الصريحة، 
تسمية موطن، سيما وأن الت ألخرجها في هذا ال((، وأنَّه يضعفها، فلو صحَّ عليه

مع تبويبه عليها مستداًل بما هو عاٌم  ؛ فتجنبه لهامن أعالم المسائل ومشهورها
 .(3)صراحة خارج الصحيحضعفها  إشارة منه إلى ضعفها، ويتأكد ذلك أنَّه

                                                           

 (.141قبيل) (1)
 (.141(  صحيح البخاري)2)
 (.16العلل الكبير؛ للترمذي) (3)
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قال اإلمام أحمد: )ال أعلم في وقد ضعف مرويات التسمية األئمة النقاد،  
وقال مرة: )ال يثبت عندي، إسناده  .(1)جيد( هذا الباب حديثًا له إسناد

 .(2)ضعيف(

 .(3)وقال العقيلي: )األسانيد في هذا الباب فيها ليٌن(

وقد أغرب ابن عبد الهادي إْذ قال: )وقد روي في اشتراط التسمية على 
الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وال يخلو 

مقال، لكن األظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو  كل واحد منها من
، فما عهدنا منه التصحيح هكذا، وال مخالفة النقاد في . وهذه غريبة منه(4)صحيح(

 أحكامهم! 

كيف تصح وقد تجنبها البخاري ومسلم وجاء عن اإلمام أحمد تضعيفها، 
لي وغيرهم من وكذا جاء عن البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والترمذي والعقي

 ؟ (5)األئمة

                                                           

 (.17العلل الكبير؛ للترمذي)( 1)
وم ل. وينظر تتمة أقوال اإلمام أحمد في: الجامع لع73/ 1التلخيص الحبير ( ذكره الحافظ في2)

 .14/111اإلمام أحمد؛ إلبراهيم النحاس
 .1/177للعقيليالضعفاء؛ ( 3)
 .144( تعليقة على العلل: 4)
(، والعلل؛ 17(، و)16( ينظر في إعالل أحاديث التسمية عند الوضوء العلل الكبير؛ للترمذي)5)

(، والعلل المتناهية؛ 678(، و)633(، والعلل؛ للدارقطني)2589(، و)129البن أبي حاتم)
 (.551البن الجوزي)
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فالخبر ال يثبت، وأما تعدد طرقه وشواهده فال يلزم من صحة الحديث وال 
 .(1)حجيته

ثالثًا: من المسائل التي أحببت اإلشارة إليها، قال الحافظ في الفتح: )وفيه 
. لم (2)إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر اهلل في حالين الخالء والوقاع(

خبر مرفوع في ذلك، وفي الباب ما يروى عن بعض الصحابة أقف على 
 .(3)والتابعين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ئمة المتقدمين إال ابن أبي شيبة. ينظر: تعليقة على العلل؛ (  ولم أقف على أحد  صححه من األ1)
 .144البن عبد الهادي: 

 .1/242( فتح الباري2)
 .2/267، وعمدة القاري؛ للعيني1/231( وينظر: شرح ابن بطال3)
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 عاشرالمبحث ال

 اإلشارة إلى إعالل روايات التيامن عند دخول المستد

  :(1)(َباُب التََّيمُِّن ِفي ُدُخوِل الَمْسِتِد َوَغْيرِهِ )قال اإلمام البخاري.  

 : ثمَّ علَّق عقيبه قائاًل 

 .(2)ُعَمَر: َيْبَدُأ ب ر ْجل ه  الُيْمَنى َفإ َذا َخَرَج َبَدَأ ب ر ْجل ه  الُيْسَرىَوَكاَن اْبُن  -

 ثم أسند حديث حديثًا واحًدا:

ُيِحبُّ التََّيمَُّن َما  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَكاَن النَِّبيُّ حديث َعائ َشَة، َقاَلْت: )) -
ِلِه َوَتَنعُِّلهِ   .(3)((اْسَتَطاَع ِفي َشْأِنِه ُكلثِه، ِفي ُطُهورِِه َوَتَرتُّ

 :يرى اإلمام البخاري أنَّه يسن تقديم الرجل اليمنى في  اإلشارة النقدية
األعمال الشريفة، ومنها المسجد، فالدخول إلى المسجد من أشرف األعمال، 

هذا من حيث داللة  ،(4)لرجل اليمنى فيه كتقديمها في االنتعالفينبغي تقديم ا
وقد استدل على ذلك بما يروى ابن عمر رضي اهلل عنهما، ثمَّ  التبويب فقهًيا،

أسند حديثًا عاًما، ولم يخرج ما يدل على الباب صراحة من قبيل المرفوع؛ إشارة 
 أنَّه ال يصح في الباب شيء خاص.منه إلى 

                                                           

 (.426(  صحيح البخاري، قبيل)1)
  (.426(  صحيح البخاري، قبيل)2)
  (.426(  صحيح البخاري)3)
 .3/191الباري؛ البن رجب ( ينظر: فتح4)
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ذلك حديث شداد بن سعيد، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن جاء في وقد 
مالك رضي اهلل عنه قال: )من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، 

ذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى( هذا حديث صحيح صححه الحاكم قائاًل: ) .(1)وا 
 .(2)ه(على شرط مسلم، فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ولم يخرجا

فهذا الحديث من حيث الظاهر إسناده جيد كما قال الحاكم، ولكنه منكٌر 
معلٌّ بالتفرد، وقد أشار البيهقي إلى تفرد شداد به، واإلشارة إلى التفرد هنا تعني 
اإلعالل؛ سيما وأنه عّقب بعد اإلشارة إلى التفرد بقوله عن راويه: )ليس 

، وأنى لشداد أن (4)منكًرا، فالحديث ال يصح ، فتفرد من ليس بالقوي يعدُّ (3)بالقوي(
 يتفرد بهكذا سنة!

 وفي ضوء ما تقدَّم نكتتان:

هكذا حديث في بابه، يتجنَّبه البخاريُّ، ومسلٌم، ثمَّ كل من ألزم نفسه األولى: 
: كابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، والمقدسي، -سوى الحاكم-الصحة

ن أحدث االتفاق على  ويتجنبه أصحاب التسعة جميًعا، ال تطمع بصحته، وا 
ه إال ما أعرض عنه األوائل ال يزيده تصحيح من صححفصحته عقيب هؤالء، 

ن سودت فيه األوراق، وألفت ف كما قال  يه التواليف؛ فالمنكر أبًدا منكروهًنا وا 
 .اإلمام المبجل أحمد بن حنبل

                                                           

 (.4322(، والبيهقي من طريقه)791أخرجه: الحاكم)( 1)
 (.791( المستدرك عقيب)2)
 (.4322( الكبرى عقيب)3)
 .3/192( وينظر: فتح الباري؛ البن رجب4)
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يعرف الثانية: األثر الذي أورده البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنه ال 
، ولعل البخاري علَّقه لهذا األمر، ومن هنا نعلم أنَّ الجزم ال يقتضي إسناده

 .(1)فهنا جزم البخاري واألثر ال يعرف األصحية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ولم أر أحًدا من الشراح قد وصله.(  1)
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 عشر حاديالمبحث ال

اإلشارة إلى إعالل ما يروى في التفرقة بين الرتل والمرأة لإلمام في صالة 
 التنازة

 ( : : َأْيَن َيُقوُم ِمَن الَمْرَأِة َوالرَُّتلِ قال اإلماُم البخاريُّ  .(1)(َباب 

 أسد عقيبه حديث:ثمَّ 

َي اللَُّه َعْنُه، َقالَ  َسُمَرة ْبن  حديث  - صلَّى : ))َصلَّْيُت َورَاَء النَِّبيث ُجْنَدب  َرض 
 .(2)((َعَلى اْمَرَأٍة َماَتْت ِفي ِنَفاِسَها، َفَقاَم َعَلْيَها َوَسَطَها اهلُل عليه وسلَّم

 :التسوية بين الرجل والمرأة في الصالة  ذهب البخاريُّ إلى  اإلشارة النقدية
هو بذلك يشير إلى اإلمام، بأنَّه يقوم بحذاء الوسط، و عليهما من حيث إقامة 

نبَّه الحافظ ابن حجر إلى التفرقة بين الرجل والمرأة، وقد  تضعيف ما ورد في
د عدم وأرا رجمة مورد السؤال؛ف التَّ مقصد اإلمام البخاري بقوله: )أورد المصنِّ 

من  (4)والترمذي (3)وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود لتفرقة بين الرجل والمرأة؛ا
فقام عند رأسه، وصلَّى  عن أنس بن مالك أنَّه صلَّى على رجل   ،طريق أبي غالب

صلَّى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العالء بن زياد: أهكذا كان رسول اهلل 
نعم. وحكى بن رشيد عن بن المرابط أنَّه أبدى؛ لكونها  يفعل؟ قال: اهلُل عليه وسلَّم

                                                           

 (.1332(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.1332(  صحيح البخاري)2)
 (.3194في السنن)(  3)
وقال عقيبه: )حديث أنس هذا حديٌث حسٌن...، واختلفوا في اسم أبي  (.1134(  في السنن)4)

 غالب هذا فقال بعضهم: يقال: اسمه نافع ويقال رافع(.
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ب بأنَّ عاء، وُتعقِّ بركة الدُّ  نْ ة مناسبة؛ وهي استقبال جنينها؛ ليناله م  نفساء علَّ 
منها، ثمَّ هو ال ُيصلَّى عليه إذا انفرد، وكان سقًطا، فأحرى إذا كان  الجنين كعضو  

 .(1)باقًيا في بطنها أْن ال يقصد، واهلل أعلم(

قد أحسن الحافظ ابن حجر في بيان مقصد اإلمام البخاري، فحديث قلت: 
، فأبو غالب مختلف في اسمه ، وحديثه ال (2) وفيه كالمٌ  أبي غالب ال يصحُّ

، وال يقوى حديثه على معارضة (3)سيما فيما تفرَّد به كما نص ابن حبان ،ينهض
 ما هو ثابٌت في الصحيح، وال ُيتكَّلف للجمع بينهما أو نحو هذه األمور. 

في تقويته للحديث بسكوت أبي داود عليه، بل واألعجب  وقد أغرب العينيُّ 
 ! (4)ن ذلك زعمه أنَّ البخاري لم يقف عليه، ولو وقف عليه لربما أخرجهم  

 كثيًرا في شروح الجامع لألسف!تقع ومثل هذه الغرائب 

                                                           

(، 1494(، وابن ماجه)12181(، وأحمد)11544(، وابن أبي شيبة)2263( أخرجه: الطيالسي)1)
(، وفي الكبرى؛ 1191(، والبيهقي في الصغير)2813)والطحاوي في شرح معاني اآلثار

  (.3121(، وابن المنذر في األوسط)7693(، وفي معرفة السنن واآلثار؛ له)6922له)
(: )نافع، أبو غالب الخياط، سمع أنًسا، سمَّاه 2273قال اإلمام البخاري في التأريخ الكبير)(  2)

 دُّ في البصريين(. عبد الوارث، وقال أحمد بن واقد: اسمه رافع ُيع
يحيى بن معين قال فيه: )صالح(، وقال أبو حاتم: ( أنَّ  2186( جاء في الجرح والتعديل)3)

( وقال: )ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد(. 5772)شيخ(، وذكره ابن حبان في الثقات)
يتابع عليه (: )منكر الحديث، يروي عن أنس بن مالك ماال 1124وذكره في المجروحين قائاًل)

 ( مع تعليق الشيخ بشَّار عليه.7561على قلة روايته(. وينظر: تهذيب الكمال)
 .8/137( شرح العيني 4)
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وبهذا يظهر أنَّ مقصد اإلمام البخاري هو إعالل ما روي من التفرقة بين 
 الرجل والمرأة في صالة الجنازة من حيث موقف اإلمام، واهلل أعلم.
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 عشر المبحث الثاني

 اإلشارة إلى إعالل ما يروى في النهي عن الشراء بالدين

  ْنَدُه َثَمُنُه، َأْو َلْيَس البخاري: )قال اإلمام َباُب َمن  اْشَتَرى ب الدَّْين  َوَلْيَس ع 
 .(1)(ب َحْضَرت ه  

 ثم أخرج عقيبه حديثين:

َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َغَزْوُت َمَع النَّب يِّ  - صلَّى حديث َجاب ر  ْبن  َعْبد  اللَّه  َرض 
َم ى َبِعيَرَك َأَتِبيُعِنيِه؟(( ))َكْيَف َترَ  َقاَل: اهلُل عليه وسلَّم ُقْلُت: َنَعْم، َفب ْعتُُه إ يَّاهُ، َفَلمَّا َقد 

، َفَأْعَطان ي َثَمَنهُ  ير  يَنَة، َغَدْوُت إ َلْيه  ب اْلَبع   .(2) الَمد 
َي اللَُّه َعْنَها - اْشَتَرى  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: ))َأنَّ النَِّبيَّ وحديث عائ َشَة َرض 

 .(3)َطَعاًما ِمْن َيُهوِديٍّ ِإَلى َأَتٍل، َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد((
 يرى اإلمام البخاري جواز من اشترى بالدين، سواء كان  :اإلشارة النقدية

مالًكا للثمن وقت الشراء، كما في حديث جابر أو لم يكن مالًكا للثمن كما هو 
 هلل عنه وعن أبيها. ظاهر في حديث أم المؤمنين رضي ا

المنذر: )أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض قال ابن 
الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من 

                                                           

 (.2385(  قبيل)1)
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، قال: غزوت مع النَّبيِّ  ( ونصه:2385(  البخاري)2)

((؟ قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم أتبيعنيهكيف ترى بعيرك صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قال: ))
 المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.

 (.2386(  البخاري)3)
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)وكأنَّه يشير : ابن حجرقال الحافظ ، (1)األطعمة المكيل منها والموزون جائزة(
 (2)((ال أشتري ما ليس عندي ثمنهعباس مرفوًعا: ))إلى ضعف ما جاء عن ابن 
، من طريق سماك، عن عكرمة عنه، (4)، والحاكم(3)وهو حديث أخرجه أبو داود

رساله(  .(5)في أثناء حديث تفرد به شريك، عن سماك، واختلف في وصله وا 

صححه الحاكم قائاًل: )قد احتجَّ البخاري بعكرمة، واحتج قد الحديث وهذا 
 .(6)اك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه(مسلم بسم

ن  وفيما قال نظر، فال أصل لرواية سماك عن عكرمة في الصحيحين، وا 
أخرج البخاري لعكرمة، ومسلٌم لسماك؛ فسماك فيه مقال انتقى له مسلم، وروايته 

 .(7)عن عكرمة مضطربة خاصة

                                                           

 .2/578(  االقناع1)
(، والطحاوي في شرح معاني 2193(، وأحمد)22191( وأخرجه: ابن أبي شيبة)2)

والبيهقي في (، 11743(، وفي الكبير؛ له)5189(، والطبراني في األوسط)2955اآلثار)
 (.11696الكبرى)

 (.3344(  سنن أبي داود)3)
 (.2219(  المستدرك)4)
فراح يقول: )فإن قلت:  12/225. وقد استفاد العيني من ابن حجر كعادته5/53(  فتح الباري5)

ال أشتري ما روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوًعا: ))
رساله، ويحتمل أن ((.  ليس عندي ثمنه قلت: هذا الحديث ضعفوه، واختلف في وصله وا 

 البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور.

 (.2219(  المستدرك عقيب)6)
 .2/797(  ينظر: شرح علل الترمذي؛ البن رجب7)
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 .(1)قال العجلي: )إال أنَّه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء(

قلت البن المديني: رواية سماك عن عكرمة. فقال )قال يعقوب بن شيبة: و 
 .(2)مضطربة(

 .(3)وقال يعقوب: )وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة(

ومن جميل ما قاله الحافظ ابن حجر: )...، َأن ُيروى إسناٌد ملفٌق من 
. فسماٌك على ش رط مسلم  رجالهما، كأن ُيقال: سماٌك، عن عكرمَة، عن ابن عباس 

، والحقُّ َأنَّ هذا ليس على  ، وعكرمُة انفرد به البخاريُّ فقط، لم يخرج له البخاريُّ
، ُضعُِّفوا في أناس   شرط واحد  منهما، وأدقُّ من هذا أن يرويا عن أناس  ثقات 
مخصوصين من غير حديث الذين ُضعُِّفوا فيهم، فيجيُء عنهم حديٌث من طريق 

كلهم في أحد الكتابين، أو فيهما، فنسبته أنَُّه على شرط من  من ُضعُِّفوا فيه برجال  
، عن الزهري، كل من هشيم  والزهريِّ أخرجا له،  خرج له غلٌط، كأْن ُيقال في هشيم 
فهو على شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد  منهما؛ ألنَّهما إنَّما أخرجا 

ُه كان رحل إليه، فأخذ عنه لهشيم  من غير حديث الزهري فإنَُّه ضعِّف فيه؛ ألنَّ 
ن يه ، وكان ثمَّ ريٌح  -وهو راجٌع  -عشرين حديثًا فلقيُه صاحٌب لُه  فسأله: َروِّ

شديدٌة، فذهبْت باألوراق من يد  الرجل فصار هشيٌم ُيحدُِّث بما علق منها بذهنه 
من حفظه، ولم يكن أتقن حفَظها؛ فوهَم في أشياَء منها؛ ُضعِّف في الزهريِّ 

، مع أنَّ كاًل منهما أخرج له، لكن لم بسب بها، وكذا هماٌم  ضعيٌف في ابن جريج 

                                                           

 (.621(  ترجمة)1)
 .12/121(  تهذيب الكمال2)
 المصدر نفسه.(  3)
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يخرجا له عن ابن جريج  شيًئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما، أو شرط أحدهما َأْن 
يسوق ذلك السند بنسق  ما رتبُه به من نسبُه إلى شرطه، ولو في موضع  مْن 

، قد َأمنَّا من وجود عّلة  فيه أو كتابه، فيكون حينئذ  مع أمننا من ضعف رواته  
، ثقة في غيره كما تقّدم،  ؛ فإنَّ الراوي قد يكوُن ضعيًفا في راو  قادح  من القوادح 
ومن إغفال هذا القيد ُأتي الحاكم، وغيُره ممْن خرجوا على شرطهما فهَو مزّلٌة 

 .(1)عظيمٌة، واهلُل الموفُق(

لذلك ال بدَّ من النظر في الطريقة التي أخرج البخاري ومسلم فيها للرواة،  
: )رجاله رجال الصحيح(، أو بحكايةقبل التصحيح على  من قبل الشيوخ والتالميذ

 )على شرطهما(. 

أضف إلى ذلك بأنَّ شريًكا تفرَّد به، وال يصح تفرده، فالحديث منكر ال 
 يصح، مخالف لما هو ثابت.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/165البقاعي في النكت الوفية(  نقله عنه 1)
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 عشر لمبحث الثالثا

 اإلشارة إلى إعالل ما يروى في عدم تواز النقص عن ثالث في الوضوء

 ( :َباُب الُوُضوِء َمرًَّة َمرَّةً قال اإلمام البخاري)(1). 

 حديثًا واحًدا:ثم أخرج عقيبه 

َأ النَّب يُّ  حديث ، َقاَل: َتَوضَّ  .(2) َمرًَّة َمرَّةً  صلَّى اهلُل عليه وسلَّماْبن  َعبَّاس 

 :يرى اإلمام البخاري مشروعية الوضوء مرَّة واحدة؛ مستداًل  اإلشارة النقدية
ثم بوب البخاري عقيب ذلك في الوضوء مرتين  ،صلَّى اهلُل عليه وسلَّمبفعل النَّبيِّ 

وهو  ،صلَّى اهلُل عليه وسلَّموكله ثابت عن النَّبيِّ  وأنَّ األمر في ذلك واسع، وثالثًا،
يشير إلى إعالل رواية موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن بذلك 

توضأ ثالثًا ثمَّ قال:  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمأبيه، عن جده التي جاء فيها أنَّ النَّبي 
 ((.َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَاَد َعَلى َهَذا َأْو َنَقَص َفَقْد َأَساَء َوَظَلَم، َأْو َظَلَم َوَأَساءَ ))

زيادة شاذة ال تصح، وظاهر صنيع اإلمام البخاري  (3)((َص قَ نَ  وْ أَ ))فقوله: 
وعدَّها  ،(4)إعاللها، وليس عليها العمل، بل نقل اإلمام مسلم اإلجماع على خالفها

                                                           

 (.157(  قبيل)1)
 (.157(  صحيح البخاري)2)
(، 135(، وأبو داود)58(، وابن أبي شيبة)284أخرجها: القاسم بن سالم في الطهور)( 3)

 (.131(، والبيهقي في الخالفيات)176والطحاوي في شرح معاني اآلثار)
 .1/113شرح علل الترمذي(  4)
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، (1)في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ ألنَّ ظاهره ذم النقص من الثالث
   وهو مخالف لما هو ثابت.

البعض، إمَّا ألنه لم يفطن لذلك، أو أنَّه سلك مسلك الجمع وقد صححها 
، والحق أنَّ الخبر ال يثبت، قال السندي: )وقد جاء في بعض روايات (2)والتأويل

، والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة ((أو نقص))هذا الحديث 
 .(3)ومرتين مرتين(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/233البن حجر(  فتح الباري؛ 1)
، وكذا جود إسناده الحافظ 3/129( كاإلمام النووي رحمه اهلل تعالى في شرحه على صحيح مسلم2)

 سالًكا التأويل والجمع. 1/233ابن حجر في الفتح
 .88(  حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 3)
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 عشر المبحث الرابع

 إعالل ما يروى في قبلية التمعةاإلشارة إلى 

 )(1)قال اإلمام البخاري: )باب الصالة بعد الجمعة وقبلها. 

ثم أخرج عقيبه حديث مالك، عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل 
كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم

ركعتين، وكان ال يصلي بعد الجمعة حتى  المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء
 .(2)ينصرف، فيصلي ركعتين

 الذي يظهر أنَّ البخاري يرى استواء الظهر والجمعة من نقديةاإلشارة ال :
حيث الرواتب؛ ألنَّ الجمعة بدل الظهر، وأنَّ للجمعة راتبة كراتبة الظهر. وقد قدَّم 

جه العناية و القبل على البعد؛ و البخاري في الترجمة على خالف العادة في تقديم 
أفرغ البخاري التبويب  وقد، (3)في التقديم ورود الخبر في البعد صريًحا دون القبل

من ذكر األحاديث التي فيها الصالة قبل الجمعة؛ وهو بذلك يشير إلى إعاللها، 
 وأنَّ األخبار المرفوعة في ذلك ال تثبت. 

لى الصالة بعد الجمعة وقبلها، قال الحافظ ابن رجب: )قد بوب البخاري ع
كما بوب عليه عبد الرزاق والترمذي في كتابيهما، إال أنَّهما ذكرا في الصالة قبلها 

؛ إمَّا ألنَّ المرفوع فيها ليس على وعة، ولم يذكر البخاري فيهاآثاًرا موقوفة غير مرف
موقوف، شرطه، وفيها أحاديث مرفوعة في أسانيدها نظر، أو ألنَّ الذي فيها كله 

                                                           

 (.937(  قبيل)1)
 (.937(  البخاري)2)
 .2/462(  فتح الباري؛ البن حجر3)
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فلم يذكره لذلك. أو ألنَّه اجتزأ عنه بحديث سلمان الذي خرَّجه فيما تقدَّم في 
موضعين؛ فإن فيه: وصلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم اإلمام؛ فإنَّ هذا يدل 

 على فضل الصالة قبل الجمعة...(.

وقال الحافظ ابن حجر: )في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى 
 ثم استرسل في ذكرها.. (1)ضعيفة(

من  خبر صحيح صريح على الصحيح القبيلية فال يثبت في سنية الجمعة
 واهلل أعلم. ،(2)حيث الصناعة الحديثية

 

 

 
                                                           

 .2/426فتح الباري  (1)
(  أمَّا من حيث العمل فراتبة الجمعة من المسائل الخالفية، وقد بحثها كثير من العلماء، وقد 2)

: )وقد كتبت في هذه 8/335استرسل الحافظ ابن رجب في بيان مشروعيتها في الفتح ثم قال
اعترض عليه بعض المسألة جزًءا مفرًدا، سميته: نفي البدعة عن الصالة  قبل الجمعة، ثمَّ 

الفقهاء المشار إليه في زماننا، فأجبت عمَّا اعترض به في جزء آخر، سميته: إزالة الشنعة 
عن الصالة قبل الجمعة، فمن أحب الزيادة على ما ذكرناه ها هنا، فليقف عليهما إن شاء اهلل 

الباب في  ولشيخ أشياخنا العالمة الدكتور هاشم جميل عبد اهلل بحث لطيف في هذا تعالى(.
،  ترجح لديه سنية الجمعة القبلية، إال 181كتابه مسائل من الفقه المقارن قسم العبادات ص: 

أنَّه قوى وصحح الروايات على طريقة الفقهاء، والحق ال يثبت في الباب شيء، وللعالمة 
المعلمي اليماني رسالة في الموضوع، وهي مطبوعة، وقد ضعف فيها األخبار، وذهب إلى 

 الواردة في ذلك.يتها، ونحن مع ضعف األخبار مشروع عدم
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 عشر المبحث الخامس

اإلشارة إلى إعالل ما يروى في النهي عن قول رمضان مقتصًرا لشهر 
 رمضان

  َُأْو َشْهُر َرَمَضاَن، َوَمْن َرَأى  قال اإلمام البخاري: )َباٌب: َهْل ُيَقاُل َرَمَضان
ًعا(  .(1)ُكلَُّه َواس 

 ثم علَّق البخاري عقيبه قائاًل: 

 ((.))َمْن َصاَم َرَمَضانَ  :صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَوَقاَل النَّب يُّ  -
 ))اَل َتَقدَُّموا َرَمَضاَن((. :صلَّى اهلُل عليه وسلَّم َوَقالَ   -

 ثمَّ أسند عقيبه ثالثة أحاديث:

َي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَّه   األول: صلَّى اهلُل عليه حديث َأب ي ُهَرْيَرَة َرض 
 .(2): ))ِإَذا َتاَء َرَمَضاُن ُفِتَحْت َأْبَواُب الَتنَِّة((، َقالَ وسلَّم

َي اللَُّه َعْنُه، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَّه   الثاني: اهلُل صلَّى وحديث أبي ُهَرْيَرَة َرض 
))ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُفتثَحْت َأْبَواُب السََّماِء، َوُغلثَقْت َأْبَواُب َتَهنََّم،  :عليه وسلَّم

 .(3)َوُسْلِسَلِت الشََّياِطيُن((

، َقاَل:  اهلل عنهما من طريق َيْحَيى ْبن وحديث ابن عمر رضي الثالث: ُبَكْير 
، َقاَل: َأْخَبَرن ي َسال ُم ْبُن َعْبد  اللَّه  ْبن  َحدَّثَن ي اللَّْيُث، َعْن ُعَقيْ  َهاب  ، َعن  اْبن  ش  ل 

                                                           

 (.1893(  قبيل)1)
 (.1898( صحيح البخاري)2)
 (.1899(  صحيح البخاري)3)
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ْعُت َرُسوَل اللَّه   َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َسم  صلَّى اهلُل عليه ُعَمَر، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرض 
َذا رََأْيُتُموُه َفَأْفطِ  َيُقوُل: وسلَّم ُروا، َفِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا ))ِإَذا رََأْيتُُموُه َفُصوُموا، َواِ 
، َحدَّثَن ي ُعَقْيٌل، َوُيوُنُس: ل ه اَلل  َرَمَضاَن((َلُه((  .(1). َوَقاَل َغْيُرُه: َعن  اللَّْيث 

 جواز أن يقال: شهر رمضان، أو يرى اإلمام البخاري  :اإلشارة النقدية
وقد استدل على  ،ذلكوليس ثمة حرج في في ذلك واسع، أنَّ األمر رمضان، و 

، وبصنيعه هذا يتعقب من منع صلَّى اهلُل عليه وسلَّمذلك بما هو ثابت عن النَّبيِّ 
 أو كره أن يقال رمضان مجرًدا من غير ذكر الشهر. 

قال ابن بطَّال: )قال ابن النحاس: كان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقال: 
نَّما نقول ما قال اهلل تعالى: } ألنا ال ندرى لعل  ،(2){َشْهُر َرَمَضانَ رمضان؛ قاال: وا 

صلَّى اهلُل  قول ضعيف؛ ألنَّا وجدنا النَّبيَّ رمضان اسم من أسماء اهلل. قال: وهذا 
وال ((، ))من صام رمضان((، بغير شهر، فقال: ))رمضان، قال: ))عليه وسلَّم
 ((، واألحاديث كثيرة في ذلك(.ضانتقدموا رم

)وأشار البخاري وقد بيَّن الحافظ اإلشارة النقدية في تبويب البخاري إْذ قال:  
، رواه أبو معشر نجيح المدني، عن سعيد  بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف 

ال تقولوا رمضان؛ فإنَّ رمضان اسم من المقبري، عن أبي هريرة مرفوًعا: ))
، وضعفه (3)في الكامل(( أخرجه بن عدي أسماء اهلل، ولكن قولوا شهر رمضان

                                                           

 (.1911صحيح البخاري)(  1)
 .4/19(  شرح ابن بطال2)
 .8/313(  الكامل؛ البن عدي3)
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: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو (1)بأبي معشر. قال البيهقي
أشبه. وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز 

 . (2)ذلك بعدة أحاديث انتهى(

ثمَّ قال الحافظ: )وقد ترجم النسائي لذلك أيًضا فقال: باب الرخصة في أن 
، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوًعا: ال يقولنَّ أحدكم (3)يقال لشهر رمضان رمضان
 .(4)صمت رمضان وال قمته كله(

فال يثبت في النهي حديث مرفوع، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ 
، وقال البيهقي: )وهكذا رواه (5)بالوقف لَّه أبو حاتم في العللمعلول كما قال، أع

                                                           

ه: )وروي ذلك عن مجاهد والحسن7915(  الكبرى؛ للبيهقي عقيب)1) البصري، والطريق  (، ونصُّ
 إليهما ضعيف، وقد احتج محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح في جواز ذلك بالحديث(.

 .4/113(  فتح الباري2)
 (.2431الكبرى قبيل) (، وفي2119(  سنن النسائي قبيل)3)
قائاًل: )وقال بعضهم:  11/265. وقد انتهض العيني في عمدة القاري4/113(  فتح الباري4)

لبخاري بهذه الترجمة إلى دفع حديث ضعيف، ثم ذكر هذا الذي خرَّجه ابن عدي. قلت: أشار ا
نَّما كان البخاري أراد  هذا القائل أخذ هذا الذي قاله من كالم صاحب التلويح؛ فإنَّه قال: وا 
بالتبويب دفع ما رواه أبو معشر نجيح في كامل ابن عدي، وهو الذي ذكرناه، وهل هذا إال 

هذين المذكورين؛ فإنَّ لفظ الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ من  أمر عجيب من
أين يدل على هذا؟ فمن أي قبيل هذه الداللة؟ وأيًضا: من قال: إنَّ البخاري اطلع على هذا 
الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟(. قلت: وهذا انتهاض بارد، كان األجدر به أن 

قوله هذا أنَّه تبع الحافظ في مثل هذه اإلشارات التي  يدفعبأخرة! و ترفع عنه، سيما قوله ي
ذكرناها في كتابنا هذا غير مرة. وقد شان رحمه اهلل شرحه بمثل هذه االعتراضات التي دفعه 

 إليها ما ال نحب ذكره واهلل المستعان.
 (.734( العلل )5)
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الحارث بن عبد اهلل الخازن، عن أبي معشر، وأبو معشر هو: نجيح السندي، 
ضعفه يحيى بن معين، وكان يحيى القطان ال يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن 

، عن محمد بن كعب  من  مهدي يحدث عنه، واهلل أعلم. وقد قيل: عن أبي مْعشر 
 . (1)قوله، وهو أشبه

حتى عدَّه ابن الجوزي في جملة األحاديث الموضوعات قائاًل: )هذا حديٌث 
موضوٌع، ال َأصل له...( ثمَّ قال: ولم يذكر أحد في أسماء اهلل تعالى: رمضان، 

 .(2)وال يجوز أن يسمى به إجماًعا(

سناده  ،(3)يهموقوًفا عل وقد جاء الحديث من رواية عليٍّ رضي اهلل عنه وا 
 مظلٌم، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.8158عقيب) 4/211(  الكبرى1)
(، والفوائد 474(. وينظر: األباطيل والمناكير؛ للجورقاني)1117زي)الموضوعات؛ البن الجو (  2)

 (.2المجموعة؛ للشوكاني: كتاب الصوم)
 (.1355(  كما في ترتيب أمالي الشجيري )3)
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 عشر المبحث السادس

 أنَّ الحتامة والقيء يفسدان الصومفي اإلشارة إلى إعالل ما يروى 

 ( :اِئمِ قال اإلمام البخاري  .(1)(َباُب الِحَتاَمِة َوالَقْيِء ِللصَّ

 قائاًل: عقيبهعلَّق ثم قال 

، َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن  - م  َيُة ْبُن َسالَّ ، َحدَّثََنا ُمَعاو  َوَقاَل ل ي َيْحَيى ْبُن َصال ح 
ُر إ نََّما  َي اللَُّه َعْنُه: إ َذا َقاَء َفاَل ُيْفط  َع َأَبا ُهَرْيَرَة َرض  ُعَمَر ْبن  الَحَكم  ْبن  َثْوَباَن: َسم 

 ُيْخر ُج َواَل ُيول ُج. 
. َوُيْذَكُر َعنْ  - ُل َأَصحُّ ُر، َواأَلوَّ  َأب ي ُهَرْيَرَة: َأنَُّه ُيْفط 
مَّا َخَرَج.  - مَّا َدَخَل َوَلْيَس م  ْوُم م  ْكر َمُة: الصَّ ، َوع   َوَقاَل اْبُن َعبَّاس 
ُم َوُهَو َصائ ٌم، ثُمَّ َتَرَكُه، َفَكاَن  - َي اللَُّه َعْنُهَما، َيْحَتج  َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َرض 
ُم ب   .َيْحَتج   اللَّْيل 
 َواْحَتَجَم َأُبو ُموَسى َلْياًل. -
َياًما. - ، َوَزْيد  ْبن  َأْرَقَم، َوُأمِّ َسَلَمَة: اْحَتَجُموا ص   َوُيْذَكُر َعْن َسْعد 
ْنَد َعائ َشَة َفاَل َتْنَهى. - ُم ع   َوَقاَل ُبَكْيٌر، َعْن ُأمِّ َعْلَقَمَة: ُكنَّا َنْحَتج 
د  َمْرُفوًعا َفَقاَل: ))َوُيْرَوى َعن  الَحَسن  َعْن غَ   - َأْفَطَر الَحاِتُم ْير  َواح 

 ((.َوالَمْحُتومُ 
ْثَلُه، ق يَل  - َوَقاَل ل ي َعيَّاٌش، َحدَّثََنا َعْبُد اأَلْعَلى، َحدَّثََنا ُيوُنُس، َعن  الَحَسن  م 

 .(2)َأْعَلمُ ، َقاَل: َنَعْم، ثُمَّ َقاَل: اللَُّه صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَلُه: َعن  النَّب يِّ 
                                                           

 (.1938(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.1938(  صحيح البخاري، قبيل)2)
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 ثمَّ أسند حديثين:
َي اللَُّه َعْنُهَما: َأنَّ النَّب يَّ  -  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمحديث اْبن  َعبَّاس  َرض 

 .(1)اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحر ٌم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصائ مٌ 
َي اللَُّه َعْنُه أنَّه ُسئل: َأُكْنُتْم  - َجاَمَة حديث َأَنس  ْبن  َمال ك  َرض  َتْكَرُهوَن الح 

؟ َقاَل: الَ  ائ م  ْعف  ل لصَّ ْن َأْجل  الضَّ ، َوَزاَد َشَباَبُة، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعَلى َعْهد  النَّب يِّ ، إ الَّ م 
 .(2)صلَّى اهلُل عليه وسلَّم

 اإلمام البخاري أنَّ الحجامة والقيء ال يفسدان  يرى :نقديةاإلشارة ال
ا خرج، ويستقيم هذا التعليل في غير الصوم؛ ألنَّ الصوم مما دخل وليس ممَّ 

يشير إلى ضعف ما رواه هشام بن حسان، عن  وهو بذلك ،(3)عاإلنزال في الجما
: صلَّى اهلُل عليه وسلَّممحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل 

 .(4)((َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاء ، َوَمْن اْسَتَقاَء َفْلَيْقضِ ))

                                                           

 (.1938(  صحيح البخاري)1)
 (.1941(  صحيح البخاري)2)
ومذهب جمهور الفقهاء أنَّ من استقاء عامًدا فعليه القضاء، ، 4/287ظر: الكوثر الجاري(  ين3)

 ومن ذرعه القىء فال قضاء عليه.
(، 1676(، وابن ماجه)1771الدرامي)(، و 11463(، وأحمد)9189(  أخرجه: ابن أبي شيبة)4)

(، وابن 6614)(، وأبو يعلى3117(، والنسائي في الكبرى)721(، والترمذي)2381وأبو داود)
(، وفي شرح 1681(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)1961(، وابن خزيمة)385الجارود)

(، 2273(، والدار اقطني في السنن)3518(، وابن حبان)3411معاني اآلثار؛ له)
 (.8127(، وفي الكبرى؛ له)8672(، والبيهقي في معرفة السنن واآلثار)1556والحاكم)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
112 

، وقال الدارقطني: )رواته كلهم ، وابن حبان، والحاكمصححه ابن خزيمة
 .(1)ثقات(

 :أنَّ اإلمام البخاري يشير إلى إعالله بما يليتأكد ي 

 بأنَّ الخبر غير محفوظ.بأنَّ البخاري صرَّح خارج الصحيح أواًل: 

 .من األخبار أنَّه اقتصر على ما تقدم ذكرهثانًيا: 

 أخرج عن أبي هريرة رضي اهلل عنه من أنَّ القيء ال يفطر، ثمَّ  أنَّهثالثًا: 
 بضد ذلك.يروى عن أبي هريرة ما  إعالل نص على

وأنَّه رابًعا: أنَّه أخرج الموقوف تارًكا المرفوع، على الرغم من شهرته، سيما 
 من رواية أبي هريرة رضي اهلل عنه.

 معلول بعدة علل، منها: ، فالخبروالصواب وهو

 .(2)الوقف: نص على ذلك النسائياألولى: 

قال الدارمي: )قال عيسى بن يونس: زعم أهل الغرابة والتفرد: الثانية: 
 .(3)البصرة أنَّ هشاًما وهم فيه(

 .(4)قال اإلمام أحمد: )ليس من هذا شيء(

                                                           

 (.2273في السنن عقيب)(  1)
 (.3117(  الكبرى عقيب)2)
 .1/36(  هدي الساري3)
 .292سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: (  4)
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قال الترمذي: )وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد. 
حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، ال نعرفه من حديث هشام، عن ابن 

، إال من حديث عيسى بن صلَّى اهلُل عليه وسلَّمسيرين، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ 
. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن (1)يونس، وقال محمد: ال أراه محفوًظا

 وال يصح إسناده(.  ،صلَّى اهلُل عليه وسلَّمأبي هريرة عن النَّبيِّ 

 .(2)قال البيهقي: )تفرد به هشام بن حسان(و 

 .(3)وقال أيًضا: )وبعض الحفاظ ال يراه محفوًظا(

نما يروي هذا عن الثالثة:   المخالفة: قال اإلمام البخاري: )ولم يصح؛ وا 
 :قال ؛وخالفه يحيى بن صالح ،عبد اللَّه بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه

َع أبا هريرة قال ،ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان :قال ،ثنا معاوية إذا  :َسم 
 .(4)ما يخرج وال يولج(فإنَّ  ؛قاء أحدكم فال يفطر

 واهلل أعلم. ،فالحديث ال يصح، وأنَّ مقصد البخاري اإلشارة إلى ضعفه

 

 

 
                                                           

 (.198وينظر: العلل الكبير؛ للترمذي)(  1)
 (.8284الكبرى، عقيب)(  2)
 .4/219(  الكبرى3)
 (.251ترجمة محمد بن سيرين) 1/92(  التأريخ الكبير4)
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 عشر المبحث السابع

 اإلشارة إلى إعالل فضل الموت يوم التمعة

 ( :َباُب َمْوِت َيْوِم ااِلْثَنْينِ قال اإلمام البخاري)(1). 

 ثم أسند حديثًا واحًدا:

َي اللَُّه حديث  - َي اللَُّه َعْنَها، َقاَلْت: َدَخْلُت َعَلى َأب ي َبْكر  َرض  َعائ َشَة َرض 
؟ َقاَلْت: ف ي َثاَلَثة  َأْثَواب  ب يض  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَعْنُه، َفَقاَل: ف ي َكْم َكفَّْنتُُم النَّب يَّ 
َماَمٌة،َسُحول يَّة ، َلْيَس ف يَها َقم يٌص  اَل َلَها: ف ي َأيِّ َيْوم  ُتُوفَِّي َرُسوُل اللَّه  َوقَ  َواَل ع 

،؟ َقاَلْت: صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ْثَنْين  ،َقاَل: َفَأيُّ َيْوم  َهَذا؟ َقاَلْت:  َيْوَم اال  ْثَنْين   َيْوُم اال 
، َفَنَظَر إ َلى َثْوب  َعَلْيه ، َكاَن ُيَمرَُّض ف يه  ب ه  َرْدٌع  َقاَل: َأْرُجو ف يَما َبْين ي َوَبْيَن اللَّْيل 
، َفَكفُِّنون ي ف يَها، ُقْلُت: إ نَّ  ُلوا َثْوب ي َهَذا َوز يُدوا َعَلْيه  َثْوَبْين  ، َفَقاَل: اْغس  ْن َزْعَفَران  م 

، إ نََّما ُهَو ل ْلُمْهَلة  َفَلْم ُيَتَوفَّ َحتَّى َهَذا َخَلٌق، َقاَل:  َن الَميِّت  يد  م  إ نَّ الَحيَّ َأَحقُّ ب اْلَجد 
، َوُدف َن َقْبَل َأْن ُيْصب حَ  ْن َلْيَلة  الثُّاَلثَاء   .(2)َأْمَسى م 

  :(3)االثنينأشار اإلمام البخاري إلى فضيلة موت يوم اإلشارة النقدية ،
، ولم يخرج أحاديث فضل صلَّى اهلُل عليه وسلَّمموافقة لليوم الذي مات فيه النَّبيُّ 

موت يوم الجمعة أو ليلتها، على الرغم من ورود التصريح بفضلها، وهو بذلك 
                                                           

 (.1387(  قبيل)1)
 (.1387البخاري)(  صحيح 2)
إنَّما سأل أبو بكر الصديق ابنته عن أي يوم توفى فيه رسول اهلل : )3/375(  قال ابن بطال3)

وقال ابن المنير كما في (، صلَّى اهلُل عليه وسلَّم؛ طمًعا أن يوافق ذلك اليوم تبرًكا به
ه مدخل : )تعين وقت الموت ليس ألحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصول3/253الفتح

 كالرغبة إلى اهلل لقصد التبرك، فمن لم تحصل له اإلجابة أثيب على اعتقاده(.
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وكأنَّ الخبر الذي ورد وقد نبَّه إلى هذه اإلشارة ابن المنير: )يشير إلى ضعفها، 
يصحَّ عند البخاري، فاقتصر على ما وافق  في فضل الموت  يوم الجمعة لم

 .(1) (شرطه، وأشار إلى ترجيحه على غيره
والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيُّ م ن ) قال الحافظ ابن حجر: 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُموُت َيْوَم الُتُمَعِة َأْو َلْيَلَة حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوًعا: ))
((، وفي إسناده ضعٌف، وأخرجه أبو يعلى من َوَقاُه اللَُّه ِفْتَنَة الَقْبرِ الُتُمَعِة ِإالَّ 
سناده أضعف (2)حديث أنس  .(3)(نحوه، وا 

مسألة لم يوافق شرطه فيها نظر، فال شرط للبخاري سوى صحة قلت: 
 الحديث، وقد سبق الكالم عن ذلك.

الحديث الصحيح الذي ألزم نفسه  :اللهم إال إن كان يقصد بشرطه أي
 بتخرجه دون غيره.

؛ ألنَّه ال يصح، والبخاري ألزم نفسه الصحة، البخاري جهلم يخرِّ فالحديث 
 .(4)إعاللهوالخبر معلول، وقد بوب مشيًرا إلى 

                                                           

 .3/253(  فتح الباري1)
سناده مسلسل 8/382(، ومن طريقه ابن عدي في الكامل4133مسند أبي يعلى)(  2) ، وا 

 بالضعفاء.
 .3/253(  فتح الباري3)
ديث عبد اهلل بن عمر، قال رسول اهلل : )فإْن قلت: روى الترمذي من ح8/218قال العيني(  4)

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيَموُت َيْوَم الُتُمَعِة َأْو َلْيلَة الُتُمَعِة ِإالَّ َوَقاُه اهلُل َتَعالى صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: ))
. قلت: هذا حديث انفرد بإخراجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده ((َفْتَنَة الَقْبرِ 
ألنَّ ربيعة بن سيف يرويه عن ابن عمرو، وال يعرف له سماع منه، فلذلك لم يذكره  بمتصل؛

  البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه(.
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من طريق هشام بن  حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما روي وقد
ن سيف، عن عبد اهلل بن عمرو  سعد، عن سعيد بن أبي هالل، عن ربيعة ب

 .(1)مرفوًعا

إ سناُدهُ  ْيَس لهذا حديث غريٌب، وهذا حديث بقوله: ) الترمذيأعله وقد 
، عن عبد  اللَّه  نُ ؛ ربيعُة بل  بُمتَّص ، إ نَّما يروي عن َأبي عبد الرَّحمن الُحُبل يِّ سيف 

و، وال نعر ُف لربيعة بن سيف  سماًعا من عبد اللَّه  وبن  عمبن عمر  . وكذا (2)(ر 
 .(3)ه الطحاويأعلَّ 

، (4)قطنير ا، وقد أعله الدوقد جاء الحديث من عدة طرق، وكلها ال تصح
 .(5)والذهبي

، وأسانيدها مرضي اهلل عنه وابن عمر وله شاهد من حيث أنس  وجابر
 .، وال تزيدها كثرتها إال ضعًفا، ال تتقوى ببعضها(6)تالفة

 

 

                                                           

(، وابن 277(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)1174(، والترمذي)6582(  أخرجه: أحمد)1)
 .118منده في تعزية المسلم: 

 (.1174سنن الترمذي، عقيب)(  2)
أن هذا حديث منقطع، فإنَّ ربيعة بن سيف لم يلق (، قائاًل: )277مشكل اآلثار عقيب) (  شرح3)

نَّما كان يحدِّث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه  (.عبد اهلل بن عمرو، وا 
 (.3585كما في أطراف الغرائب)(  4)
 .7/81(  ميزان االعتدال5)
 على موقع األلوكة، فليرجع إليه.(  وقد ضعفها الشيخ العالمة سعد الحميد في مقال  له 6)
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 عشر المبحث الثامن

 اإلشارة إلى إعالل حديث فضل صيام يوم عرفة

  َ(1)(قال اإلمام البخاري: )َباُب َصْوم  َيْوم  َعَرَفة. 

 ثم أخرج عقيبه حديثًا واحًدا:

، َشكَّ النَّاُس َيْوَم َعَرَفَة ف ي َصْوم  النَّب يِّ  - صلَّى اهلُل عليه حديث ُأمِّ الَفْضل 
 .(2)ب َشَراب  َفَشر َبهُ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، َفَبَعْثُت إ َلى النَّب يِّ وسلَّم

  :ما  بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا عن صوم يوم عرفة، أي:اإلشارة النقدية
صلَّى اهلُل عليه ، ثمَّ أورد عقيب ذلك حديث أمِّ الفضل، وفيه أنَّ النَّبيَّ حكم صيامه

ر إلى تضعيف ما ورد وهو بذلك يشي فكان اإلفطار فيه اختياره، أفطر فيه، وسلَّم
 .في فضل صيامه

قال الحافظ ابن حجر: )وكأنَّه لم تثبت األحاديث الواردة في الترغيب في  
أنَّه ُيَكفثر سنة آتية وسنة صومه على شرطه، وأصحها حديث أبي قتادة: ))

ى ، أخرجه مسلٌم وغيُرُه، والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل عل(3)((ماضية
                                                           

 (.1658( صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.1658(  صحيح البخاري)2)
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ( نص الحديث وتمامه في صحيح مسلم: قال اإلمام مسلم في صحيحه: 3)

 ، ْبن  اْلُمثَنَّى  -اْلُمثَنَّى، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّار  ، َحدَّثََنا ُشْعَبُة،  َقااَل: -َواللَّْفُظ ال  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفر 
َي اهللُ  ، َعْن َأب ي َقتَاَدَة اأْلَْنَصار يِّ َرض  َع َعْبَد اهلل  ْبَن َمْعَبد  الزِّمَّان يَّ ، َسم   َعْن َغْياَلَن ْبن  َجر ير 

َب َرُسوُل اهلل  صلَّى اهلُل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلل  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ُسئ َل َعْن َصْوم   ه ؟ َقاَل: َفَغض 
يًنا، َوب ُمَحمَّد  َرُسواًل،  ْساَلم  د  يَنا ب اهلل  َربًّا، َوب اإْل  َي اهلُل َعْنُه: َرض  عليه وسلَّم، َفَقاَل ُعَمُر َرض 

؟ َفَقاَل: ))اَل َصامَ  َيام  الدَّْهر  َأْو َما َصاَم َوَما  -واََل َأْفَطَر  َوب َبْيَعت َنا َبْيَعًة. َقاَل: َفُسئ َل َعْن ص 
يُق َذل َك؟(( َقاَل: َوُسئ لَ -َأْفَطَر  ؟ َقاَل: ))َوَمْن ُيط   =((، َقاَل: َفُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوَمْين  َوا  ْفَطار  َيْوم 
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أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب  ،غير الحاج
 .(1)للحاج(

فاإلمام البخاري لم يخرج حديث أبي قتادة في فضل صيام عرفة؛ ألنَّه ال 
د هذه اإلشارة بأنَّه صرَّح بأنَّ وتتأكَّ  ، وقد بوَّب بذلك إشارة إلى ضعفه،يراه صحيًحا

عدم تخريجه للحديث في إًذا  ،(2)قتادة عرف سماعه من أبيبد  ال يُ أبا مع
تكون هذه اإلشارات كالنص منه  ،السماع خارجه ورود وتصريحه بعدم ،هصحيح

وقد نص على ذلك ابن عدي صراحة إْذ قال بعد أْن ذكر  في إعالل الخبر،
الخبر: )وهذا الحديث، هو الحديث الذي أراده الُبخار ّي أنَّ َعبد اهلل بن معبد ال 

 .(3)سماع من أبي قتادة(يعرف له 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

؟ َقاَل: ))َلْيَت َأنَّ اهلَل َقوَّاَنا ل َذل ك((،= ، َوا  ْفَطار  َيْوَمْين  ،  َعْن َصْوم  َيْوم  َقاَل: َوُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوم 
ي َداُوَد  ؟ َقاَل: ))َذاَك َصْوُم َأخ  (( َقاَل: َوُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوم  -َعَلْيه  السَّاَلم  -َوا  ْفَطار  َيْوم 

ْثُت  ؟ َقاَل: ))َذاَك َيْوٌم ُول ْدُت ف يه ، َوَيْوٌم ُبع  ْثَنْين  ، َقاَل: َفَقاَل: ))َصْوُم ((-َأْو ُأْنز َل َعَليَّ ف يه   -اال 
((، َقاَل: َوُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوم  َعَرَفَة؟  ، َوَرَمَضاَن إ َلى َرَمَضاَن، َصْوُم الدَّْهر  َثاَلَثة  م ْن ُكلِّ َشْهر 

َيَة َواْلَباق َيَة((، َقاَل: َوُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوم  َعاُشوَرا َء؟ َفَقاَل: ))ُيَكفُِّر َفَقاَل: ))ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماض 
ْثَنْين   َواَية  ُشْعَبَة َقاَل: َوُسئ َل َعْن َصْوم  َيْوم  اال  ْن ر  يث  م  َيَة((، َوف ي َهَذا اْلَحد  السََّنَة اْلَماض 

ْكر  اْلَخم يس  َلمَّا ُنَراُه َوْهًما. ؟ َفَسَكْتَنا َعْن ذ   َواْلَخم يس 
 .4/237( فتح الباري1)
الكامل في (، و 884الضعفاء؛ للعقيلي ترجمة)، و 3/68، والكبير3/133يخ الكبيرينظر: التأر (  2)

 .5/372الضعفاء؛ البن عدي
 .5/373(  الكامل3)
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، وابن (2)، وابن خزيمة(1)والحديث صححه جمٌع من األئمة، منهم: مسلم
 .(5)وابن عبد البر ،(4)، والحاكم(3)انبَّ ح  

َياَم  ْلم  ص  يٌث َحَسٌن، َوْقد  اْسَتَحبَّ َأْهُل الع  يُث َأب ي َقَتاَدَة َحد  وقال الترمذي: )َحد 
ده النسائي: )(6)ب َعَرَفَة(َيْوم  َعَرَفَة، إ الَّ  َهَذا َأْتَوُد َحِديٍث ِعْنِدي ِفي َهَذا اْلَباِب، ، وجوَّ

 ، ولم يعلَّه الدراقطني.(7)(َواهلُل َأْعَلمُ 
 

ومسألة التصريح بالسماع مسألة خالفية بين أهل الحديث، وقد شنَّع مسلم 
عنه أنَّه يشترط  ُنق لَ في مقدمته على من اشترط ذلك، وظاهر صنيع البخاري وما 

 ،بقول  عجيب شاذٍّ  أحدهمبعد أْن أثارها  بحثًا هذه المسألة أشبعتذلك، وقد 
 ، فلتراجع هناك.َفُصنِّفت عشرات الكتب في الردِّ عليه

، فاإلمام البخاري ال يرى صحة الحديث؛ لعدم ثبوت سماع أبي  وعلى كلٍّ
السماع دون التصريح والنص أنَّ عدم ثبوت وال شكَّ معبد الزماني من أبي قتادة، 
 على االنقطاع، فليعلم هذا.

 
 
 

                                                           

 (.1162(  صحيح مسلم)1)
 (.2187(  صحيح ابن خزيمة)2)
 (.3631(  صحيح ابن حبان)3)
 (.4179(  المستدرك)4)
 .21/162(  التمهيد5)
 .(749(  جامع الترمذي، عقيب)6)
 (.8118(  الكبرى، عقيب)7)
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، وال يعرف (1)وقد صحح الخبر جمٌع من أهل العلم؛ وذلك أنَّ أبا معبد ثقة
 .عنه تدليس، وهو معاصر ألبي قتادة على الصحيح

 ،ا سماع عبد اهلل بن معبد من أبي قتادة: )وأمَّ الظاهري ابن حزم العالمة قال
فعبد اهلل ثقة، والثقات مقبولون، ال يحل رد رواياتهم بالظنون، وباهلل تعالى 

 .(2)التوفيق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(: )ثقة(، وقال النسائي كما 891(  وثَّقه جمٌع من أئمة النقد، فقال العجلي في الثقات ترجمة)1)
وثقه (، و 3765(: )ثقة(، وجعله ابن حبان في الثقات ترجمة)3585في تهذيب الكمال ترجمة)
ولما ذكره ابن خلفون (: )3231(، وقال مغلطاي في اإلكمال)2997الذهبي كما في الكاشف)

 (: )ثقة(.3633في كتاب الثقات، قال: وثقه البرقي وغيره(، وقال الحافظ في التقريب)
ة لهما سوى ما قااله  قلت: وقد جعله العقيلي في كتابه الضعفاء، وابن عدي في الكامل؛ وال حجَّ

للمروي ال  عن اإلمام البخاري بأنَّه ال يعرف سماعه من أبي قتادة، وهذا تضعيف نسبيٌّ 
نَّما لكالم  للراوي، ومن هنا نعلم أنَّ األئمة قد يجعلون الراوي في كتب الضعفاء ال لضعفه، وا 

 قيل في روايته.
 .4/441(  المحلى2)
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 المبحث التاسع عشر
 اإلشارة إلى إعالل أحاديث النهي عن تدوين العلم والحديث

 ) ْلم   .(1)قال اإلمام البخاري: )َباُب ك َتاَبة  الع 
 ثم أسند عقيبه أربعة أحاديث:

ْنَدُكْم ك تَاٌب؟ َقاَل:  رضي اهلل عنه، عليٍّ حديث  - أنَّ َأب ا ُجَحْيَفَة، سأله: َهْل ع 
. َقاَل: ُقْلُت:  يَفة  ح  ه  الصَّ َيُه َرُجٌل ُمْسل ٌم، َأْو َما ف ي َهذ  اَل، إ الَّ ك َتاُب اللَّه ، َأْو َفْهٌم ُأْعط 

، َواَل يُ  ير  يَفة ؟ َقاَل: الَعْقُل، َوَفَكاُك اأَلس  ح  ه  الصَّ  .(2)ْقَتُل ُمْسل ٌم ب َكاف ر  َفَما ف ي َهذ 
ْن َبن ي َلْيث  رضي اهلل عنه َأب ي ُهَرْيَرةَ وحديث  -  -: َأنَّ ُخَزاَعَة َقَتُلوا َرُجاًل م 

ْنُهْم َقَتُلوُه، َفُأْخب َر ب َذل َك النَّب يُّ  -َعاَم َفْتح  َمكََّة  ، َفَرك َب صلَّى اهلُل عليه وسلَّمب َقت يل  م 
َلَتُه َفَخطَ   َقاَل َأُبو  - ((ِإنَّ اللََّه َحَبَس َعْن َمكََّة الَقْتَل، َأِو الِفيلَ ))َب، َفَقاَل: َراح 

 -َعْبد  اللَّه  َكَذا، َقاَل َأُبو ُنَعْيم  َواْجَعُلوُه َعَلى الشَّكِّ الف يَل َأو  الَقْتَل َوَغْيُرُه َيُقوُل الف يَل 
ََحد   هلُل عليه وسلَّمصلَّى اَوَسلََّط َعَلْيه ْم َرُسوَل اللَّه   لَّ أل  ن يَن، َأاَل َوا  نََّها َلْم َتح  َوالُمْؤم 

، َأاَل َوا  نََّها َساَعت ي  ْن َنَهار  ي، َأاَل َوا  نََّها َحلَّْت ل ي َساَعًة م  ََحد  َبْعد  لَّ أل  َقْبل ي، َوَلْم َتح 
ه  َحَراٌم، اَل ُيْخَتَلى َشْوُكَها، َواَل ُيْعَضُد َشَجُرهَ  ، َفَمْن َهذ  د  ا، َواَل ُتْلَتَقُط َساق َطُتَها إ الَّ ل ُمْنش 

ْن  . َفَجاَء َرُجٌل م  : إ مَّا َأْن ُيْعَقَل، َوا  مَّا َأْن ُيَقاَد َأْهُل الَقت يل  ُقت َل َفُهَو ب َخْير  النََّظَرْين 
. َفَقاَل َرُجٌل  ((ا أِلَِبي ُفاَلنٍ اْكتُُبو ))َأْهل  الَيَمن  َفَقاَل: اْكُتْب ل ي َيا َرُسوَل اللَّه ، َفَقاَل: 

َر َيا َرُسوَل اللَّه ، َفإ نَّا َنْجَعُلُه ف ي ُبُيوت َنا َوُقُبور َنا؟ َفَقاَل النَّب يُّ  ْذخ  : إ الَّ اإل  ْن ُقَرْيش  م 

                                                           

 (.111(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.111(  صحيح البخاري، )2)
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اُل: ُيَقاُد َقاَل َأُبو َعْبد  اللَّه : ُيقَ  ((ِإالَّ اإِلْذِخَر ِإالَّ اإِلْذِخرَ )): صلَّى اهلُل عليه وسلَّم
ه  الُخْطَبةَ  َب ي َعْبد  اللَّه  َأيُّ َشْيء  َكَتَب َلُه؟ َقاَل: َكَتَب َلُه َهذ   .(1)ب الَقاف  َفق يَل أل 

ْن َأْصَحاب  النَّب يِّ  - َأَحٌد  صلَّى اهلُل عليه وسلَّموحديث أبي ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: َما م 
و، َفإ نَُّه َكاَن َيْكُتُب َواَل  ْن َعْبد  اللَّه  ْبن  َعْمر  يثًا َعْنُه م نِّي، إ الَّ َما َكاَن م  َأْكَثَر َحد 

 .(2)َأْكُتبُ 
، َقاَل: َلمَّا اْشَتدَّ ب النَّب يِّ  - َوَجُعُه َقاَل:  صلَّى اهلُل عليه وسلَّموحديث اْبن  َعبَّاس 

صلَّى اهلُل ((، َقاَل ُعَمُر إ نَّ النَّب يَّ َأْكُتْب َلُكْم ِكتَاًبا اَل َتِضلُّوا َبْعَدهُ اْئُتوِني ِبِكتَاٍب ))
ْنَدَنا ك تَاُب اللَّه  َحْسُبَنا. َفاْخَتَلُفوا َوَكُثَر اللََّغُط، َقاَل:  عليه وسلَّم َغَلَبُه الَوَجُع، َوع 

ز يََّة ُكلَّ عُ ُقوُموا َعنثي، َواَل َيْنَبِغي ِعْنِدي التََّنازُ )) ((، َفَخَرَج اْبُن َعبَّاس  َيُقوُل: إ نَّ الرَّ
ز يَّة ، َما َحاَل َبْيَن َرُسول  اللَّه    َوَبْيَن ك تَاب ه . صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالرَّ

  :وكتابته كان في وقت  اإلمام البخاري أنَّ تدوين العلم يرىاإلشارة النقدية
بدليل حديث ، صلَّى اهلُل عليه وسلَّممنذ نشوء الرواية عند سماعه من النَّبيِّ  مبكًرا

وكذلك فيه كتابة الحديث،  ،وفيه كتابة الفهم وهو الفقه ،عليٍّ رضي اهلل عنه
ألبي شاه، وحديث أبي  وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه الذي فيه األمر بالكتابة

و رضي اهلل عنهما، وحديث الدال على ديمومة الكتابة عند  هريرة  ابن عمر 

                                                           

 (.112(  صحيح البخاري)1)
، (. وقد وصلنا من حديث أ113(  صحيح البخاري)2) بي هريرة أزيد من حديث عبد اهلل بن عمرو 

: )أما زيادة ما انتشر 1/36العالمة المعلمي في األنوار الكاشفة بقوله وقد أجاب عن علة ذلك
عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد اهلل بن عمرو؛ فألن عبد اهلل لم يتجرد للرواية 

نت دار الحديث لعناية أهلها بالرواية، ولرحلة تجرد أبي هريرة، وكان أبو هريرة بالمدينة، وكا
الناس إليها لذلك، وكان عبد اهلل تارة بمصر، وتارة بالشام، وتارة بالطائف، مع أنه كان يكثر 
من األخبار عما وجده من كتب قديمة باليرموك، وكان الناس لذلك كأنهم قليلو الرغبة في 

 عن التحديث(. السماع منه، ولذلك كان معاوية وابنه قد نهياه
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، كل هذه في الكتابة صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالنَّبيِّ  وشروعة نيَّ ابن عباس الذي فيه 
، وأنَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّماألحاديث تشير إلى أنَّ التدوين ابتدأ منذ زمن النَّبيِّ 

 يث.كتابة الحدلم  أحًدا  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالنَّبيَّ 
يد   ، كحديث(1)هي عن الكتابةأحاديث النَّ إلى ضعف بذلك يشير  وهو َأب ي َسع 

، َأنَّ َرُسوَل اهلل   اَل َتْكتُُبوا َعنثي، َوَمْن َكَتَب َقاَل: )) صلَّى اهلُل عليه وسلَّماْلُخْدر يِّ
 .(3)وغيره (2)أبو الحسين بن الحجاج((، صححه َعنثي َغْيَر اْلُقْرآِن َفْلَيْمُحهُ 

وتتأكد هذه اإلشارة بأنَّه صرح خارج الصحيح بإعالل الخبر، قال الحافظ  
حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي  ومنهم من أعلَّ ابن حجر: )

، وقال عنه: )وهو منكر ، وكذلك أعله أبو داود(4)(سعيد، قاله البخاري وغيره
 .(5)(أخطأ فيه همَّام، هو من قول أبي سعيد

                                                           

: 1/218(  وقد سلك بعض أهل العلم مسلك الجمع بين األحاديث، قال الحافظ في الفتح1)
والجمع بينهما أنَّ النهي خاص بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره، واإلذن في غير )

، ذلك، أو أنَّ النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، واإلذن في تفريقهما
أو النهي متقدم، واإلذن ناسخ له عند األمن من االلتباس، وهو أقربها، مع أنه ال ينافيها، 
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه االتكال على الكتابة دون الحفظ، واإلذن لمن أمن منه 

 (.ذلك
على  : )فهذه األحاديث، وغيرها مما يأتي إن لم تدل1/36قال العالمة المعلمي في األنوار الكاشفة

صحة قول البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، 
فإنها تقضي بتأويله...(. وينظر تتمة كالمه هناك، وقد مال إلى تضعيف الخبر، ولم يترك 

 ألحد بعده كالم.
 (.3114(  صحيح مسلم)2)
(، 7654(، والنسائي في الكبرى)2665الترمذي)(، و 464(، والدرامي)11185(  أخرجه: أحمد)3)

 (.437(، والحاكم)64وصححه ابن حبان)
 .1/218(  فتح الباري4)
تحاف المهرة، عقيب)4164(  تحفة األشراف، عقيب)5)  (.5482(، وا 
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َواَية  َهَذا الخطيب بعد أن استوعب طرقه عن همام: )قال و  َد َهمَّاٌم ب ر  َتَفرَّ
يث   َعْن  ،َعْن َزْيد  ْبن  َأْسَلَم َهَكَذا َمْرُفوًعا. َوَقْد ُرو َي َعْن ُسْفَياَن الثَّْور يِّ َأْيًضا ،اْلَحد 

يث  َعنْ  :َوُيَقالُ  ،َزْيد   َواَيُة َهَذا اْلَحد  ْن َقْول ه   َأنَّ اْلَمْحُفوَظ ر  يد  اْلُخْدر يِّ م  َغْيَر  ،َأب ي َسع 
  .(1)(صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ،َمْرُفوع  إ َلى النَّب يِّ 

وأما رواية سفيان التي أشار إليها الخطيب فتالفة ال تصحُّ عنه، ولو صحت 
لكان فيها حجة، ولكنها ضعيفة جًدا عن سفيان، وكذا رويت بعض المتابعات 

والصحيح أنَّ الخبر تفرد به همام بن يحيى، وقد أنكر عليه كما ، (2)المنكرة
، كما أبي سعيد الوقف على، وقد أعل الخبر به، وأنَّ الصواب في الخبر (3)تقدَّم

َي اللَُّه َعْنُه،: َأاَل  يد  اْلُخْدر يِّ َرض  َب ي َسع  ، كأبي َنْضَرَة، َقاَل: ُقْلُت أل  رواه غير واحد 
ُتْكت ُبَنا، َفإ نَّا اَل َنْحَفُظ؟ َفَقاَل: اَل، إ نَّا َلْن ُنْكت َبُكْم، َوَلْن َنْجَعَلُه ُقْرآًنا، َوَلك ن  اْحَفُظوا 

 .(4)صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَنْحُن َعْن َرُسول  اللَّه   َعنَّا، َكَما َحف ْظَنا
 
 
 

                                                           

 .31(  تقييد العلم: 1)
(، وقال عقيبها: 2665(  كرواية سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة به. أخرجها الترمذي)2)

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام، عن زيد بن )
 (، وهي متابعة ال قيمة لها، فسفيان بن وكيع ضعيف ال يحتجُّ به.أسلم

(  ال شكَّ أنَّه ثقة على الصحيح كما هو قول جمهور النقاد، إال أنَّه كان يعتمد على حفظه، 3)
على ذلك فانتبه، فكان حديثه األخير أصح من حديثه القديم، بخالف  فوقع في أوهام، وقد ُنبِّه

 رواية المختلط، وقد أنكر عليه هذا الحديث، فيكون من جملة ما أخطأ فيه، واهلل أعلم.
(، 617(، والدارمي)1449(، وعلي بن الجعد)26133(  أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف)4)

 (.323حاكم)(، وصححه ال2477والطبراني في األوسط)
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وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه، وهو خطأ كما نص على 
 .(1)ذلك البزار

ما هي حديث قال العالمة المعلمي اليماني: )فإنَّ وملخص أحاديث النهي كما 
 . (2)ضعفه...( مختلف في صحته، وآخر متفق على

والمختلف في صحته هو ما تقدَّم ذكره، وقد بان أنه منكر ال يصح، والمتفق 
َيَة على ضعف هو حديث  ، أنَّ ُمَعاو  يث  َزْيُد ْبُن ثَاب ت  َفَأَمَر إ ْنَساًنا  ،َسَأَلُه َعْن َحد 

َأَمَرَنا َأْن اَل َنْكُتَب َشْيًئا  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَيْكتُُبُه، َفَقاَل َلُه َزْيٌد: إ نَّ َرُسوَل اللَّه  
يث ه   ْن َحد  سناده ضعيف ال يصح، فهو من رواية كثير بن زيد، وفيه  .(3)َفَمَحاهُ  ،م  وا 
 .رضي اهلل عنه ن زيد بن ثابتم(5)، والمطلب بن عبد اهلل لم يسمع(4)ضعفٌ 

فاقتصار اإلمام البخاري على مرويات الكتابة، وتركه لمرويات النهي، 
ما صنع غيره إشارة منه إلى إعالل مرويات النهي، وتأكدت هذه اإلشارة  بخالف

بأنَّه صرح بإعالل أحاديث النهي خارج الصحيح، وقد وافقه على ذلك أبو داود 
 وغيره.

                                                           

وهذا الحديث رواه همام، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، (، وقال: )8763(  مسند البزار)1)
يد عن النَّبيِّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم وعبد الرحمن بن زيد قد أجمع أهل العلم بالنقل  َعن أبي َسع 

نَّما ذكرنا حديثه؛ لنبيِّن أنَّ  ه خالف هماًما، وأنَّه ليس بحجة على تضعيف أخباره التي رواها، َوا 
 (.فيما يتفرد به

 .1/35(  األنوار الكاشفة2)
(، والبيهقي في 4871الطبراني في الكبير)(، و 3647(، وأبو داود)21579( أخرجه: أحمد)3)

(، والخطيب في 629(، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه)729المدخل إلى السنن)
 .35تقييد العلم: 

ٌع من أهل العلم، منهم يحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم، والنسائي، (  ضعفه جم4)
 (.4941ترجمة)24/113وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال؛ للمزي

 (.781المراسيل؛ البن أبي حاتم)(  5)
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 العشرونالمبحث 
 اإلشارة إلى إعالل ما يروى في كراهة أو منع الصالة على الحصير

اَلةِ   .(1)(َعَلى الَحِصيرِ  قال اإلمام البخاري: )َباُب الصَّ
 ثمَّ علَّق عقيبه قائاًل:

يد  ف ي السَّف يَنة  َقائ ًما. -  َوَصلَّى َجاب ُر ْبُن َعْبد  اللَّه ، َوَأُبو َسع 
ًدا. -  َوَقاَل الَحَسُن: َقائ ًما َما َلْم َتُشقَّ َعَلى َأْصَحاب َك َتُدوُر َمَعَها َوا  الَّ َفَقاع 

 واحًدا:ثمَّ أسند عقيبه حديثًا 
، َأنَّ َجدََّتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اللَّه   - صلَّى اهلُل عليه حديث َأَنس  ْبن  َمال ك 
ْنُه، ثُمَّ َقاَل: )) وسلَّم ((، َقاَل َأَنٌس: ُقوُموا َفِِلَُصلث َلُكمْ ل َطَعام  َصَنَعْتُه َلُه، َفَأَكَل م 

ير  َلَنا، َقد  اْسَودَّ م   ، َفَقاَم َرُسوُل اللَّه  َفُقْمُت إ َلى َحص  ْن ُطول  َما ُلب َس، َفَنَضْحُتُه ب َماء 
ْن َوَرائ َنا، َفَصلَّى َلَنا َرُسوُل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ، َوَصَفْفُت َوالَيت يَم َوَراَءُه، َوالَعُجوُز م 

، ثُمَّ اْنَصَرفَ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّماللَّه    .(2)َرْكَعَتْين 
  :الباب بذكر الصالة في السفينة؛ ألنَّ  ح البخاريافتتاإلشارة النقدية 

نَّ  ما المصلي في السفينة ال يمكنه الصالة على التراب، وال على وجه األرض، وا 
ر أو األمتعة يصلي على خشب السفينة، أو ما فوقه من البسط أو الحصي

صلَّى اهلُل ثمَّ أخرج حديث أنس رضي اهلل عنه، وفيه أنَّه  ،(3)واألحمال التي فيها
  قد صلى على الحصير. عليه وسلَّم

                                                           

 (.3181(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.3181(  صحيح البخاري)2)
 .3/8(  فتح الباري؛ البن رجب3)
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قال الحافظ ابن حجر: )النكتة في ترجمة الباب؛ اإلشارة إلى ما رواه بن أبي 
صلَّى اهلُل ، من طريق شريح بن هانئ أنَّه سأل عائشة أكان النَّبي (2)وغيره (1)شيبة

 (3){َوَتَعْلَنا َتَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيرًايصلي على الحصير واهلل يقول: } عليه وسلَّم
ه لم يثبت عند المصنف، أو رآه شاًذا لم يكن يصلي على الحصير. فكأنَّ  :فقالت

مردوًدا؛ لمعارضته ما هو أقوى منه، كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق 
يبسطه  ؛كان له حصير ى اهلُل عليه وسلَّمصلَّ  بيَّ أبي سلمة عن عائشة أن النَّ 

صلَّى اهلُل  بيَّ من حديث أبي سعيد أنه رأى النَّ  :(5)، وفي مسلم(4)ويصلي عليه
  .(6)يصلي على حصير( عليه وسلَّم

ير   وكذا أشار إلى ضعف الخبر بتبويبه: )َباُب الُجُلوس  َعَلى الَحص 
َي اللَُّه َعْنَها: َأنَّ النَّب يَّ ، (7)َوَنْحو ه ( صلَّى اهلُل ثمَّ أسند عقيبه حديث َعائ َشَة، َرض 

يًرا ب اللَّْيل  َفُيَصلِّي َعَلْيه ، َوَيْبُسُطُه ب النََّهار  َفَيْجل ُس  عليه وسلَّم ُر َحص  َكاَن َيْحَتج 
َفُيَصلُّوَن ب َصاَلت ه  َحتَّى  اهلُل عليه وسلَّمصلَّى َعَلْيه ، َفَجَعَل النَّاُس َيثُوُبوَن إ َلى النَّب يِّ 

                                                           

 (.4448ما رواه عنه أبو يعلى في مسنده)(  في1)
 (.7179(، و)2175(  كما عند الطبراني في األوسط)2)
 .8(  سورة اإلسراء، اآلية: 3)
 (.5861( أخرجه البخاري)4)
يد  اْلُخْدر يُّ َأنَُّه َدَخَل َعَلى النَّب يِّ صلَّى (، من 519(  أخرجه: مسلم)5) ، َحدَّثَن ي َأُبو َسع  حديث َجاب ر 

ير  َيْسُجُد َعَلْيه ، َقاَل: َوَرَأْيُتُه ُيَصلِّي ف ي َثْوب  َواح   د  اهلُل عليه وسلَّم َقاَل: َفَرَأْيُتُه ُيَصلِّي َعَلى َحص 
 ُمَتَوشًِّحا ب ه .

 .1/491فتح الباري(  6)
 (.5861(  صحيح البخاري، قبيل)7)
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: ))َيا َأيَُّها النَّاُس، ُخُذوا ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطيُقوَن، َفِإنَّ اللََّه اَل َكُثُروا، َفَأْقَبَل َفَقالَ 
) ْن َقلَّ نَّ َأَحبَّ اأَلْعَماِل ِإَلى اللَِّه َما َداَم َواِ   .(1)(َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا، َواِ 

قال الحافظ ابن حجر: )وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه بن أبي شيبة من 
طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة...، ويمكن الجمع بحمل النفي على 

 .(2)المداومة لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من اآلية(
العيني: )وفيه الصالة على الحصير وسائر ما تنبته األرض، العالمة وقال 
قلت: كذا ذكره  ،اع إال َمْن شذَّ بحديث أنَّه لم يصل عليه، وهو ال يصحوهو إجم

صاحب التلويح، وأراد بقوله: ال يصح، الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من 
...، وقالوا: هذا غير صحيح حديث يزيد بن المقادم، عن أبيه، شريح بن هانىء

لضعف يزيد بن المقدام، ولهذا بوب البخاري باب الصالة على الحصير، فإنَّ هذا 
الحديث لم يثبت عنده؛ أورده لمعارضة ما هو أقوى منه، والذي شذَّ فيه هو عمر 

بن عبد العزيز؛ فإنَّه كان يسجد على التراب، ولكن يحمل فعله هذا على ا
 .(3)التواضع(
ن كان رجاله ثقات، لكن فيه شذوذ ونكارة العالمة قالو   فإنَّ  ؛المناوي: )وا 

والجمهور على  ،المراد في اآلية الحصير التي تفرش مرجوج مهجور القول بأنَّ 
 .(4)(أفاده الحافظ العراقي ،ممنوعون عن الخروج منها :أي ،ه من الحصرأنَّ 

، ومثل هذا (1)المقدام، وآفته يزيد بن ال يصحُّ  فالصحيح أنَّ الخبر منكرٌ 
براني ُيضرب عليه؛ فهم ما جه سوى أبي يعلى والطَّ وال يخرِّ  ،به األئمةالخبر يتجنَّ 

                                                           

 (.5861(  صحيح البخاري)1)
 .11/341(  فتح الباري2)
 .4/12ة القاري(  عمد3)
 .5/244(  فيض القدير4)
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صلَّى اهلُل عليه هم يرون بطالنه؛ لمخالفته ما صحَّ من فعل النَّبيِّ تركوه إال ألنَّ 
 .(2)وقوله، واهلل أعلم، ولمخالفته المشهور من تفسير اآلية وسلَّم

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

(: )سمعت يحيى يقول: يزيد بن المقَدام بن شريح ليس به بْأس، 2685قال الدوري ترجمة)(  1)
قلت ليحيى: قد قيل عنك إ نَّك ال ترضاه؟ قال: ليس به بْأس(، وذكره البخاري في التأريخ 

، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح ( ولم يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل 3329ترجمة)3/361الكبير
( عن أبيه: )يكتب حديثه(، وذكره ابن حبان في 1234ترجمة)9/289والتعديل
 32/248 (، وقال أبو داود والنسائي كما في تهذيب الكمال16391ترجمة)9/272الثقات
(: 6357ترجمة) 2/391(: )ليس به بأس(، وقال الذهبي في الكاشف7153ترجمة)

(: )وضعفه عبد الحق بال حجة(، 9756ترجمة)4/441ان االعتدال )صدوق(، وقال في ميز 
(: )وقال عبد الحق ضعيف ورد عليه ذلك 711ترجمة)11/362وقال ابن حجر في التهذيب

بن القطان وقال ال أعلم أحدا قال فيه ذلك وهو كما قال(. األقرب واهلل أعلم أنَّ يزيد بن مقدام ا
ذ انفرد، فعبارة األئمة تنزل على ذلك، وهو ظاهر كالم يكتب حديثه لالعتبار، وال يحتج به إ

ابن معين وأبي حاتم وأبي داود والنسائي، فمن تتبع كالم األئمة علم أنَّ من قيل فيه: ال بأس 
! وهذا الحديث يعدُّ من  به ال يحتجُّ بخبره إذا انفرد، فكيف إن جاء بمتن يخالف ما صحَّ

 منكراته، واهلل أعلم. 
 .7/2319، وتفسير ابن أبي حاتم17/391فسير الطبريينظر: ت(  2)
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 والعشرون المبحث الحادي

 اإلشارة إلى إعالل ما يروى في كراهة الكالم بغير العربية للعربي

  ِ(2)((1)قال اإلمام البخاري: )َباُب َمْن َتَكلََّم ِبالَفاِرِسيَِّة َوالرََّطاَنة. 

 ثمَّ ذكر آيتين:

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ }، (3){ْم َوأَْلَواِنُكمْ َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتكُ َوَقْول ه  َتَعاَلى: } -
 .(4){ِبِلَساِن َقْوِمهِ 

 ثم أسند عقيبه ثالثة أحاديث:

َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّه   ْبن   حديث َجاب ر   - َعْبد  اللَّه  َرض 
، َفَتَعاَل أَ  ير  ْن َشع  صلَّى ْنَت َوَنَفٌر، َفَصاَح النَّب يُّ َذَبْحَنا ُبَهْيَمًة َلَنا، َوَطَحْنُت َصاًعا م 

                                                           

فتح الراء، وقيل: يجوز بكسرها وهو كالم غير : )والرطانة: ب15/4(  قال العيني في عمدة القاري1)
العربي، وقال الكرماني: الكالم باألعجمية، وقال صاحب األفعال: يقال: رطن رطانة إذا تكلم 

 (.كالم ال يفهم، ويخص بذلك كالم العجمبكالم العجم، وقال ابن التين: هي 
 (.3171صحيح البخاري، قبيل)(  2)
 .22سورة الروم، من اآلية: (  3)
 .4سورة إبراهيم، ومن اآلية: (  4)
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، َفَحيَّ َهاًل (1): ))َيا َأْهَل الَخْنَدِق ِإنَّ َتاِبًرا َقْد َصَنَع ُسْؤًرا، َفَقالَ اهلُل عليه وسلَّم
 .(2)ِبُكْم((

، َقاَلْت: َأَتْيُت َرُسوَل اللَّه   - يد  صلَّى اهلُل وحديث ُأمِّ َخال د  ب ْنت  َخال د  ْبن  َسع 
: صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَمَع َأب ي َوَعَليَّ َقم يٌص َأْصَفُر، َقاَل َرُسوُل اللَّه   عليه وسلَّم

يَّة  َحَسَنةٌ َقاَل َعْبُد اللَّه : وَ ، َسَنْه(( ))َسَنهْ  َي ب الَحَبش  ، َقاَلْت: َفَذَهْبُت َأْلَعُب ب َخاَتم  ه 
((، ثُمَّ َقاَل َدْعَها)): صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالنُُّبوَّة ، َفَزَبَرن ي َأب ي، َقاَل َرُسوُل اللَّه  

ِفي، ثُمَّ َأْبِلي ))َأْبِلي َوَأْخِلِفي ثُمَّ، َأْبِلي َوَأْخلِ : صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَرُسوُل اللَّه  
: َفَبق َيْت َحتَّى َذَكرَ  ِلِفي((.َوَأخْ   .(3)َقاَل َعْبُد اللَّه 

ْن َتْمر  ث أبي وحدي - ، َأَخَذ َتْمَرًة م  َي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ الَحَسَن ْبَن َعل يٍّ ُهَرْيَرَة َرض 
َدَقة ، َفَجَعَلَها ف ي ف يه ، َفَقاَل النَّب يُّ  يَّة : صلَّى اهلُل عليه وسلَّمالصَّ ))ِكْخ ِكْخ،  ب الَفار س 

َدَقَة((  .(4)َأَما َتْعِرُف َأنَّا اَل َنْأُكُل الصَّ

 

 

 
                                                           

وهو بضم المهملة، وسكون الواو، قال الطبري: السور بغير : )6/184(  قال الحافظ في الفتح1)
قيل الطعام مطلًقا، وهو بالفارسية، وقيل: همز: الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، و 

بالحبشية، وبالهمز: بقية الشيء. واألول هو المراد هنا، قال اإلسماعيلي: السور كلمة 
بالفارسية، قيل له: أليس هو الفضلة؟ قال: لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه، إنما هو 

 (.بالفارسية من أتى دعوة
 (.3171(  صحيح البخاري)2)
 (.3171البخاري)(  صحيح 3)
 (.3172(  صحيح البخاري)4)
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  :يدل تبويب اإلمام البخاري واألحاديث التي أوردها أن ال اإلشارة النقدية
ء كانت فارسية، أو أي لغة حرج على المسلم إن تكلم بلغة غير العربية، سوا

وهو بذلك يشير إلى ضعف األحاديث التي تستقبح الكالم بغير  ،(1)أعجمية
 العربية.

ف إلى ضعف ما ورد من األحاديث قال الحافظ ابن حجر: )وأشار المصنِّ 
، (2)((ةيَّ سِ ارِ الفَ بِ  ارِ النَّ  لِ أهْ  مُ اَل كَ ة، كحديث: ))الواردة في كراهة الكالم بالفارسيَّ 

 . ((هتِ وءَ رُ مُ  نْ مِ  تْ صَ قَ نَ ه، وَ ثِ بْ ي خُ فِ  تْ ادَ ة زَ يَّ سِ ارِ الفَ بِ  مَ لَّ كَ تَ  نْ مَ وكحديث: ))
 
 

                                                           

(  وهذا مشروط بغير االعتياد على ذلك، وكذلك من غير إعطاء الدنيَّة في الدين، وما لم 1)
: )وأما 526قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيميصاحبه الخنوع والذل، 

حتى يصير ذلك  -إلسالم ولغة القرآن التي هي شعار ا -اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية 
عادة للمصر وأهله، أو ألهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو ألهل السوق، أو لألمراء، أو 
ألهل الديوان، أو ألهل الفقه، فال ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه باألعاجم، وهو مكروه 

شام ومصر، ولغة أهلهما رومية، كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض ال
وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب، ولغة أهلها بربرية عّودوا أهل هذه 
البالد العربية، حتى غلبت على أهل هذه األمصار: مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان 

ة، حتى غلبت عليهم وصارت قديما. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسي
نما الطريق الحسن اعتياد الخطاب  العربية مهجورة عند كثير منهم، وال ريب أن هذا مكروه، وا 
بالعربية، حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور فيظهر شعار اإلسالم وأهله، ويكون 

بخالف من اعتاد ذلك أسهل على أهل اإلسالم في فقه معاني الكتاب والسنة وكالم السلف، 
 لغة، ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب(.

 لم أقف عليه مسنًدا.(  2)
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عن عمر  (2)، وأخرج فيه أيًضاوسنده واه   .(1)أخرجه الحاكم في مستدركه
 ،الحديث ،((اقَ فَ النث  ثُ رِ وْ ه يُ إنَّ ة؛ فِ سيَّ ارِ الفَ بِ  نَّ مَ لَّ كَ تَ ال يَ ة فَ ربيَّ العَ  نَ سَ أحْ  نْ مَ رفعه: ))
 .(3)أيًضا( وسنده واه  

وكما تقدم  ،(4)الفيروز آباديعلى ذلك  كما نصَّ  شيءٌ  ت في الباب  يثبُ  فال
 لباب، واهلل أعلم.لاألحاديث المنافية  ضعف ومقصد اإلمام البخاري اإلشارة ذكره،

 

 

 

 

 
                                                           

(، من حديث أنس رضي اهلل عنه، قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: 7112المستدرك)(  1)
سناده واه بمرة(، وحكم عليه بالوضع؛ وذلك أنَّ فيه طلحة بن زيد، وهو  )ليس بصحيح، وا 

(، وأورده ابن عدي 15قد اتهم بوضعه. ينظر: الفؤاد المجموعة؛ للشوكاني)متروك الحديث، و 
ْسَناد  باطل، وبهذا اإلسناد أحاديث حدثناه المدائني 5/175في الكامل يُث َبَهَذا اإل  : )َوَهَذا اْلَحد 

 وبعضها ابن أبي معشر مقدار ستة أحاديث أو سبعة موضوعة كلها(.
، 2/345السلفي كما نقل ذلك ابن كثير في مسند الفاروق(، وابن طاهر 7111المستدرك)(  2)

(، قال ابن كثير عقيبه: )وهذا حديث غريب منكر، بل موضوع 3وابن النقاش في أماليه)
مكذوب، والصحيح أنَّه من قول عمر كما تقدم، واهلل اعلم(. وقد أدخلوه في كتب 

كذبه ابن معين وتركه الموضوعات، وآفته عمرو بن هارون، قال الذهبي في التلخيص: )
 الجماعة(.

 .6/184(  فتح الباري3)
 .41رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من األبواب: (  4)
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 والعشرون المبحث الثاني

اإلشارة إلى إعالل ما يروى أنَّه صلى اهلل عليه وسلم كان ال يصلي في 
 اللحف

  قال اإلمام) اَلة  َعَلى الف َراش   .(1)البخاري: )َباُب الصَّ

 ثم علَّق عقيبه قائاًل:

ه .  -  َوَصلَّى َأَنٌس َعَلى ف َراش 
َفَيْسُجُد َأَحُدَنا َعَلى  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَوَقاَل َأَنٌس: ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع النَّب يِّ  -
 .(2)َثْوب ه  

 ثم أسند قائاًل: 

صلَّى اهلُل عليه حديث أبي سلمة عبد الرحمن عن َعائ َشَة َزْوج  النَّب يِّ  -
َور ْجاَلَي،  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمُكْنُت َأَناُم َبْيَن َيَدْي َرُسول  اللَّه  َأنََّها َقاَلْت: ، وسلَّم

، َقاَلْت: َوالُبُيوُت َبَسْطُتُهَما ، َفإ َذا َقامَ ف ي ق ْبَلت ه  َفإ َذا َسَجَد َغَمَزن ي، َفَقَبْضُت ر ْجَليَّ 
 .(3)َيْوَمئ ذ  َلْيَس ف يَها َمَصاب يحُ 

َكاَن  صلَّى اهلُل عليه وسلَّموحديث ُعْرَوُة، َأنَّ َعائ َشَة َأْخَبَرْتُه، َأنَّ َرُسوَل اللَّه   -
َي َبْيَنُه َوَبْيَن الق ْبَلة  َعَلى ف َراش  َأْهل ه  اْعت َراَض الَجَناَزة    .(4)ُيَصلِّي َوه 

                                                           

 (.382( صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.382( صحيح البخاري، قبيل)2)
 (.382( صحيح البخاري)3)
 (.383( صحيح البخاري)4)
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، َعْن ُعْرَوَة،  - َراك  َكاَن ُيَصلِّي  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَأنَّ النَّب يَّ وحديث ع 
ي َيَناَمان  َعَلْيه   َوَعائ َشُة ُمْعَتر َضٌة َبْيَنُه َوَبْيَن الق ْبَلة  َعَلى الف َراش    .(1)الَّذ 

 :وأصلُ  ،(2)راشالف   الة علىالصَّ  جواز يرى اإلمام البخاريُّ  اإلشارة النقديَّة 
كالصوف والجلود،  ،الصالة على غير جنس ما ينبت من األرضالمسألة هو هذه 
 اإلمام البخاري ، وقد استدلَّ أهل العلم ورخَّص في الصالة على ذلك أكثرُ وقد 

م ذكرها، وفيها داللة على تبويبه؛ وجه االستدالل على ذلك بعدة أحاديث كما تقدَّ 
صلَّى اهلُل عليه  أنَّها كانت تنام على فراش النَّبيِّ  عائشة رضي اهلل عنها من حديث

الليل وهي نائمة معترضة بين يديه  نَ ي م  ، وكان يقوم فيصلِّ معه عليهالذي  وسلَّم
ها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها على الفراش، وكانت رجال

ليسجد في موضع، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت 
 .(3)نائمة عليه، وكانت رجالها عليه

حف، وقد ما روي من أنَّه كان ال يصلي في اللِّ  وهو بذلك يشير إلى ضعف 
 (4)يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داوده وكأنَّ : )هبين ذلك الحافظ ابن حجر بقول

عن  ،عن عبد اهلل بن شقيق ،عن محمد بن سيرين ،من طريق األشعث (5)وغيره

                                                           

وهذا اإلسناد ظاهرة االنقطاع، ولكنَّه متصل اتفاًقا، فعائشة هي التي  (.384( صحيح البخاري)1)
 أخبرته، أعني عروة، كما دلت ذلك الروايات السابقة.

: )والفراش هنا اسم لما يفترش من أي نوع كان من أنواع 4/113قال العيني في عمدة القاري( 2)
 فرشه فراًشا: بسطته(.ما يبسط، ويجمع على: فرش، ويجيء مصدًرا من: فرشت الشيء أ

 .3/25(  ينظر: فتح الباري؛ البن رجب3)
 (.645(، و)368(، و)367سنن أبي داود)(  4)
 (،9722(، وفي الكبرى؛ له)5366ي)(، والنسائ611(، والترمذي)24698وأخرجه: أحمد)(  5)

(، وصححه ابن 282(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار)134وابن الجارود في المنتقى)
 (.4125(، و)4124(، والبيهقي في الكبرى)923(، والحاكم)2336(، و)2331)حبان
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ا لم ه أيضً وكأنَّ  .حفناي في ل  صلِّ ال يُ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم بيُّ كان النَّ  :عائشة قالت
 .(1)(تهن أبو داود علَّ وقد بيَّ  ،اا مردودً أو رآه شاذً  ،يثبت عنده

فمن مقصد اإلمام البخاري في تبويبه اإلشارة إلى إعالل هذا الخبر كما بين 
يٌح، ابن حجر، وهذا الخبر قال عنه  ذلك الحافظ يٌث َحَسٌن َصح  الترمذي: )َهَذا َحد 

  .(2)ُرْخَصٌة ف ي َذل َك( صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَوَقْد ُرو َي َعن  النَّب يِّ 
محمد بن  بعدم ضبط ؛معلولوالحاكم، والصواب أنَّه  ،صححه ابن حبانو 
: َسَأْلُت ُمَحمًَّدا، َعْن سعيُد بُن َأب ي َصَدَقةَ قال  ؛ كما صرح هو بذلك،له سيرين

، َعائ َشَة َأنَّ النَّب يَّ  يث  ف َنا؟ َفَقاَل:  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَحد  َكاَن اَل ُيَصلِّي ف ي َماَلح 
ْعُتُه ُمنْ  ْن ثَْبت  َأْم اَل، َفْسَأُلوا َقْد َسم  ْعُتُه م  ْعُتُه َواَل َأْدر ي َأَسم  ُذ َزَمان  َواَل َأْدر ي م مَّْن َسم 

 .(3)َعْنهُ 
فمرة جعله عن عبد اهلل بن شقيق، عن عائشة رضي اهلل عنها كما رواه عنه 

 .(4)األشعث
 .(5)فيما رواه عنه سلمة بن علقمة ومرة قال: ُنبئت أنَّ عائشة

 
 

                                                           

 .1/492(  فتح الباري1)
 (.611(  جامع الترمذي، عقيب)2)
(، 368، وسنن أبي داود)3/484(، والتأريخ الكبير؛ للبخاري1343( مسند إسحاق بن راهويه)3)

 (.4162والكبرى؛ للبيهقي)
(، 9722(، وفي الكبرى؛ له)5366(، والنسائي)611مذي)(، والتر 645أبو داود)( أخرجه: 4)

(، وابن 282(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار)134(، وابن الجارود في المنتقى)9723و)
  (.923(، والحاكم)2336(، و)2331حبان)

 (.24698أحمد)( أخرجه: 5)
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، وهذا كله يدل على عدم ضبطه (1)، فيما رواه عنه هشامومرة عن عائشة
 له، وقد صرح هو بذلك.

وهذا الحديث أنكره اإلمام أحمد إنكاًرا شديًدا، قال عبد اهلل: حدَّْثُت َأب ي 
يث  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَّه  ْبن ُعَمر القواريري َقاَل َحدَّثََنا مَعاذ بن مَعاذ َقاَل َحدثَنا  ب َحد 

َعْن َعْبد  اللَّه  ْبن  َشق يق   ،َعْن ُمَحمَّد   ،َيْعن ي بن َعْبد  اْلَمل ك  اْلُحْمَران يَّ  ،اأْلَْشَعث
اَل ُيَصلِّي ف ي  صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَعْن َعائ َشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوَل اللَّه   ،اْلُعَقْيل يِّ 

َنا َأو لحافناشُ  ْن َهَذا :َقاَل َأب ي ؟ُعر  يثًا َأْنَكَر م  ْعُت َعْن َأْشَعَث َحد  َوَأْنَكَرُه َأَشدَّ  ،َما َسم 
) ْنَكار  : )وفي إسناده اختالف بعد أن ذكر قول اإلمام أحمد قال ابن رجبو  .(2)اإْل 

 .(3)على ابن سيرين(
ولمخالفته لما هو ثابت، اضطراب راويه فيه، بفالخبر ال يثبت، فهو معلول 

 يسمع عن أشعث أنكر منه؛ وال شكَّ أنَّ  ه لمأنكره اإلمام أحمد وصرح بأنَّ  دوق
نما هو من ابن سيرين، فاألشعث متابع على روايته كما  الوهم ليس من أشعث، وا 
 سبق بيانه.

وقد جاء الحديث من رواية النضر بن شميل، عن أشعث، عن الحسن، عن 
قطني في ر عن عائشة، وهو خطأ كما نص على ذلك الدا عبد اهلل بن شقيق

 .(4)العلل
فالخبر ال يثبت، وظاهر صنيع اإلمام البخاري اإلشارة إلى إعالله، واهلل 

 أعلم.
                                                           

 (.4126(، والبيهقي في الكبرى)368أخرجه: أبو داود)(  1)
 (.5982ومعرفة الرجال)(  العلل 2)
 (.3721مسألة)14/373. وينظر: العلل؛ للدارقطني2/87فتح الباري(  3)
 (.3721مسألة)14/372( 4)
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 العشرونو  الثالث المبحث

 في كراهة قول: )زعموا( مرفوًعا اإلشارة إلى تضعيف ما يروى

 ( :َزَعُمواَباُب َما َتاَء ِفي قال اإلمام البخاري)(1). 
 ثمَّ أسند عقيبه حديثًا واحًدا:

، ُأمَّ هحديث  - : َذَهْبُت إ َلى َرُسول  اللَّه  َصلَّى أنَّها قالتان ئ  ب ْنَت َأب ي َطال ب 
َمُة اْبَنُتُه َتْسُتُرُه، َفَسلَّْمُت َعَلْيه ،  ُل َوَفاط  ، َفَوَجْدُتُه َيْغَتس  اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َعاَم الَفْتح 

، َفَقاَل:  ((،َمْن َهِذهِ ))َفَقاَل:  ًبا ِبُأمث َمْرحَ ))َفُقْلُت: َأَنا ُأمُّ َهان ئ  ب ْنُت َأب ي َطال ب 
، َفَلمَّا  ((َهاِنئٍ  د  ًفا ف ي َثْوب  َواح  ، ُمْلَتح  ْن ُغْسل ه  َقاَم َفَصلَّى َثَمان َي َرَكَعات  َفَلمَّا َفَرَغ م 

، َزَعَم اْبُن ُأمِّي َأنَُّه َقات ٌل َرُجاًل َقْد َأَجْرُتُه، ُفاَلُن ْبُن  اْنَصَرَف ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّه 
 ((،َقْد َأَتْرَنا َمْن َأَتْرِت َيا أُمَّ َهاِنئٍ ))َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ُهَبْيَرَة، فَ 

: َوَذاَك ُضًحى  .(2)َقاَلْت ُأمُّ َهان ئ 
 بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا يدل على جواز قول: زعموا، : اإلشارة النقدية

صلى اهلل عليه وسلم، ولو كانت مكروهة لما بداللة قول أم هانئ في حضرة النَّبيِّ 
أقرها إلى لفظها، وهو بذلك يشير إلى ضعف الخبر الذي ينص على ذم هذه 

 اللفظة.
قيل ألبي  :قال ،كأنَّه يشير إلى حديث أبي قالبةقال الحافظ ابن حجر: )

ِبْئَس )) :قال ؟مسعود ما سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول في زعموا
 .((يَُّة الرَُّتلِ َمطِ 

                                                           

 (.6158(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.6158(  صحيح البخاري)2)
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وكأن  ،افيه انقطاعً  إال أنَّ  ،ورجاله ثقات ،(2)وأبو داود ،(1)أخرجه أحمد
زعم  :وفيه قولها ،البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ

صلى اهلل  بيُّ ولم ينكر عليها النَّ  ،أم هانئ أطلقت ذلك في حق علي فإنَّ  ،بن أميا
 .(3)(عليه وسلم

؛ النقطاعه؛ وذلك أنَّ مداره على  فالخبر كما نصَّ الحافظ ال يصحُّ
قالبة األوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبة، عن أبي مسعود؛ وأبو 

 العالمة الشيخ اغترَّ وقد ه، وفي إسناده اختالف على صحابيِّ ، لم يدرك أبا مسعود
خطأ  هنا طحاوي، والتصريح؛ لوقوع التصريح عند الاأللباني فراح يصحح الحديث

فقد نص األئمة على عدم السماع، فتكون صيغة التحديث من قبيل  ال قيمة له،
 .(4) وقد تعقبه الشيخ مقبل بكالم نفيس   تصرف الرواة أو النساخ،

ولعلي أستطرد هنا وأقول: إنَّ من المعلوم عند أهل الحديث أهمية تصريح 
مدلًسا؛ لكي نأمن من تدليسه بانتفاء شبهة الراوي بالسماع، سيما إذا كان 

 التدليس.

ولكن اإلشكال أنَّه قد يوجد في اإلسناد تصريًحا بالسماع بين المدلس وبين 
من روى عنه، أو بين من نص األئمة عدم السماع بين الراوي ومن روى عنه، إال 

                                                           

 (.23413(  مسند أحمد)1)
 يبة في المصنف(، وابن أبي ش377(. وأخرجه: ابن المبارك في الزهد)4972سنن أبي داود)(  2)

(، 2798(، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني)763(، والبخاري في األدب المفرد)26317)
 (.21698(، والبيهقي في الكبرى)185والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)

 .11/551(  فتح الباري3)
 ، وفيض القدير176، وينظر: جامع التحصيل: 315(  راجع أحاديث معلة ظاهرها الصحة: 4)

3/281. 
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ي األعم أنَّه عند التحقق يظهر أنَّ التصريح بالسماع ليس صحيًحا. وهذا يكون ف
 األغلب عند الشاميين وبعض المصريين.

ه(: )...، وقد نازعه في ذلك 795قال الحافظ ابن رجب الحنبلي)
اإلسماعيلي، وقال: إنما سمعه حميد من ميمون بن سياه، عن أنس، قال: وال 
يحتجُّ بيحيى بن أيوب في قوله: حدَّثنا أنس؛ فإنَّ عادة الشاميين، والمصريين 

 خبر فيما يروونه؛ ال يطوونه طي أهل العراق.جرت على ذكر ال

يشير إلى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم، وال 
 . (1)يكون اإلسناد متصال بالسماع(

: )وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من األسانيد، وقال أيًضا
ن لهذه األمور، وال ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع...، وحينئذ فينبغي التفط

 .(2)يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في األسانيد(

ويمكن تقسيم وقوع تغيير صيغة التصريح بالتحديث أو السماع في موضع 
 :(3)لم يصرح فيه المحدث من الرواة على قسمين

وقوع ذلك من خفيفي الضبط، ومن عرف عنهم بالتساهل، وهذا  األول:
 يحصل منهم كثيرًا، ومن أمثلة ذلك: 

                                                           

 من الكتاب نفسه. 6/28، و4/398، و3/94وينظر:  .3/54(  فتح الباري؛ البن رجب1)
 .2/539؛ البن رجب(  شرح علل الترمذي2)
 .88(  ينظر: منهج المتقدمين في التدليس؛ للشيخ ناصر الفهد: 3)
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ه(: ) كان مبارك يرفع ابن مغفل كثيرًا 241قال اإلمام أحمد بن حنبل) -
ويقول في غير حديث عن الحسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب 

 الحسن ال يقولون ذلك غيره(.

ه(: ) سمعت يحيى ابن معين يقول: كان جرير بن 271الدوري)وقال  -
حازم يحدث فيقول: حدثنا، فكان حماد بن زيد يقول له: عن، عن، عن. قال 

 .(1)يحيى: وكان حماد بن زيد يقول لجرير بن حازم فيما بينه وبينه(

 ما جاء في سؤال ابن أبي حاتم الرازي ألبيه وجواب أبيه: -

)هذا حديث موضوع، ال أصل له، وكان بقية يدلس،  ه(:277قال أبو حاتم)
 .(2)فظنوا أنَّه يقول في كل حديث: حدثنا، وال يفتقدون الخبر منه(

 : وقوع ذلك من الثقات الحفاظ:القسم الثاني

وهذا قد يحصل قلياًل، ويكون من األوهام التي تعرض للثقة، وتدخل في 
 الحديث المعل، ومن أمثلة ذلك:

ه(:) أخطأ عبد الرحمن بن مهدي يومًا 233ى بن معين)قال اإلمام يحي -
 .(3)فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور، ولم يكن هشيم سمعه من منصور(

 

                                                           

 .4/337(  تأريخ ابن معين؛ رواية الدوري1)
(، 1151مسألة)2/337(، وينظر: 2394مسألة)6/142حاتم( علل الحديث؛ البن أبي 2)

 (.1957مسألة)15/251(، و1871مسألة)5/144و
 .4/145؛ رواية الدوري(  تأريخ ابن معين3)
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ه(: )قد ذكر ابن المديني: أنَّ شعبة وجدوا 795وقال الحافظ ابن رجب) -
 .(1)عليه غير شيء يذكر فيه األخبار عن شيوخه، ويكون منقطعًا(

أنَّ التحديث قد يكون من تصرف الرواة عن المدلس، ال من ومن هنا يتبيَّن 
س، وعندها فال يمكن الحكم بأن المدلس قد صرح بالتحديث لمجرد لقول المد
 وجود هذا

التصريح في بعض الطرق، فهذا يعد من الخطأ، إذ ال بد من معرفة ذلك 
 جيدًا ممن روى الصيغة.

يد والرجال، واالعتبار واألمر يعود في ذلك كله إلى النظر في األسان
والقرائن، وهذا ال يضبط بضابط مطلق. وهذا كله يؤكد أن األخذ بالضوابط فقط 
من دون نظر في الطرق واألسانيد واعتبار الروايات ومقارنتها كما هو منهج كثير 

 .(2)من المعاصرين في الحكم على رواية المدلس خطأ

إال في هذه الرواية التي تفرد  ولكن ذلك ال يقبل؛ ألنَّ لفظ السماع لم يذكر
فهو متفرد بتلك الزيادة، أعني  -أو الثقة على سبيل الخطأ-بها ذاك الضعيف، 

 بالزيادة: لفظ السماع؛ وذلك ألمور:

األول: ألنَّ زيادة التصريح بالسماع ضعيفة؛ لتفرد ذلك الضعيف بها، فمن 
 ذلك يحتج بالضعيف.يثبت بمقتضاها السماع ويدفع التدليس أو االنقطاع، فهو ب

                                                           

 .1/211(  شرح علل الترمذي؛ البن رجب1)
 .91(  ينظر: منهج المتقدمين في التدليس؛ للشيخ ناصر الفهد: 2)
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الثاني: أنَّ ذكر السماع في هذا الموضع، مما زاده بعض الرواة الثقات خطأ 
ووهمًا، فيكون ذلك لفظ السماع حينئذ شاًذا غير محفوظ، ويكون المحفوظ عدم 

 ذكره.

وألئمة الحديث في إدراك ذلك طرق متعددة، ال يدركها إال نقاد الحديث 
 و األكثر عدًدا.وجهابذته، كمخالفة األوثق، أ

وليس هذا من باب االستشهاد حتى يتسامح في إسناده، بل من باب 
االحتجاج؛ ألنَّ لفظ السماع لم يجيء إال في تلك الرواية التي جاء بها ذاك 

 الضعيف.

عندما يريدون أن يتحققوا من سماع راو  -عليهم رحمة اهلل-وأئمة الحديث 
ذلك الراوي بالسماع من ذاك من شيخه في حديث معين؛ ينظرون هل صرح 

 الشيخ في هذا الحديث؛ أم ال؟

فإن وجدوا تصريًحا بالسماع منه، لم يعتدوا به، إال بعد التحقق بصحة 
 اإلسناد إلى هذا الراوي الذي يريدون التحقق من سماعه هذا الحديث من شيخه.

وهذا شرط واضح ال خفاء به، وال تخفى ضرورته وأهميته؛ فإن اإلسناد 
عيف ال تقوم به الحجة إلثبات الرواية، فكيف بإثبات السماع، الذي هو الض

 أخص من مجرد الرواية؟!
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ن اختلفوا في إثبات سماعه  -عليهم رحمة اهلل-وبهذا؛ يظهر أنَّ األئمة  وا 
ونفيه، إال أنَّ المثبت منهم والنافي، إنما يعتمد في إثبات السماع أو نفيه، على 

 . (1)صحة اإلسناد أو عدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

واإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد والمتابعات: ، 9/451ينظر: تهذيب التهذيب؛ (  1)
، وكتابي إعالل 116، ومنهج المتقدمين في التدليس؛ لناصر بن حمد الفهد: 415 -395

  .279الحديث عند الحافظ أبي زرعة الرازي: 
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 والعشرون المبحث الرابع

 أنَّ االبن وما يملك ألبيه اإلشارة إلى ضعف ما يروى

 ه  َشْيًئا َلْم قال اإلمام البخاري: )باُب اله ب ، َوا  َذا َأْعَطى َبْعَض َوَلد  ة  ل ْلَوَلد 
ْثَلُه، َواَل  َي اآلَخر يَن م  َل َبْيَنُهْم َوُيْعط   .(1)(ُيْشَهُد َعَلْيه  َيُجْز، َحتَّى َيْعد 

 ثمَّ علق عقيبه قائاًل:

 : ))اْعِدُلوا َبْيَن َأْواَلِدُكْم ِفي الَعِطيَِّة((.َوَقاَل النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ  -
، َواَل  - ه  ب اْلَمْعُروف  ْن َمال  َوَلد  يَّت ه  َوَما َيْأُكُل م  َع ف ي َعط  َوَهْل ل ْلَوال د  َأْن َيْرج 

يًرا ثُمَّ َأْعَطاُه اْبَن ُعَمَر، ْن ُعَمَر َبع   َيَتَعدَّى؟ َواْشَتَرى النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم م 
 .(2)َوَقاَل: ))اْصَنْع ِبِه َما ِشْئَت((

 ثم أسند عقيبه حديثًا واحًدا:

، َأنَّ َأَباُه َأَتى ب ه  إ َلى َرُسول  حديث  - ير  اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه   النُّْعَمان  ْبن  َبش 
((، َقاَل: َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت ِمْثَلهُ َوَسلََّم َفَقاَل: إ نِّي َنَحْلُت اْبن ي َهَذا ُغاَلًما، َفَقاَل: ))

 .(3)((َفاْرِتْعهُ اَل، َقاَل: ))
 :اشتملت اإلشارة النقدية بقوله ابن حجرالحافظ  بين اإلشارة النقدية( :

نما ترجم به ليرفع إشكال من هذه الترجمة  على أربعة أحكام، األول: الهبة للولد، وا 
 

                                                           

 (.2586( صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.2586( صحيح البخاري، قبيل)2)
 (.2586( صحيح البخاري)3)
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مال الولد إذا كان  ؛ ألنَّ (1)((كَ يْ بِ ألَ  كَ الُ مَ وَ  تَ أنْ يأخذ بظاهر الحديث المشهور: ))
رجمة إشارة إلى ه، ففي التَّ ه شيًئا كان كأنَّه وهب نفسَ ب األب ولدَ ألبيه فلو وهَ 

بن ماجه من ا :إلى تأويله، وهو حديث أخرجه ، أو(2)ضعف الحديث المذكور
د به عيسى بن يونس بن أبي ؛ تفرَّ : غريبٌ (4)ارقطنيقال الدَّ ، (3)حديث جابر

إسحاق، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن بن المنكدر، وقال بن القطان: 
وله طريق أخرى عن جابر عند ، . وقال المنذري: رجاله ثقات(5)إسناده صحيح

، فيها قصة مطولة، وفي الباب (7)، والبيهقي في الدالئل(6)في الصغيرالطبراني 
 كالهما  (11)وعن عمر (9)ةرَ مُ ، وعن سَ (8)عن عائشة في صحيح بن حبان

                                                           

رسالة لطيفة في شرح  هذا الحديث؛ للعالمة اإلمام محمد بن إسماعيل األمير ( وهناك 1)
 هـ(.1182 -1117الصنعاني )

وقال بعضهم: ففي الترجمة : )13/142( اعترض العيني في عمدة القاري على ابن حجر قائاًل 2)
لى ضعف إشارة إلى ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه الترجمة ع

(. فأجابه الحافظ في هذا الحديث؟ فال وجه لذلك أصال على أن الحديث المذكور صحيح
 !(.قلت: استراح هذا حيث تعب النَّاس: )2/181انتقاض االعتراض بقوله

الطبراني في (، و 1598(، وأخرجه: الطحاوي في شرح مشكل اآلثار)2291(  سنن ابن ماجه)3)
 (.3534األوسط)

 كالم الدارقطني. لم أقف على(  4)
 .5/112(  بيان الوهم واإليهام5)
 (.947(  المعجم الصغير)6)
 .6/341(  دالئل النبوة7)
 (.411(  صحيح ابن حبان)8)
 (.4593(  مسند البزار)9)
 (.2779(، وأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين)295(  مسند البزار)11)
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، (1)بن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلىاار، وعن عند البزَّ 
 .(2)ن تأويله(ة، وجواز االحتجاج به، فتعيَّ فمجموع طرقه ال تحطُّه عن القوَّ 

، وتعدد مثل هذه هبل تعيَّن ضعف قلت: ، فالحديث بمجموع طرقه ال يصحُّ
قبيل أخطاء الرواة، كما بيِّن ذلك  نْ تعددها جاء م  قويه، وذلك أنَّ الطرق ال ت

 وقلما يوجد طريق إن لم يضعفه األئمة: األئمة،
أبو حاتم و  ،(3)الشافعي هأعلَّ بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  حديث جابرف
 ، وال يصح إال مرساًل.(7)والبيهقي، (6)وابن عدي، (5)الطبرانيو  ،(4)الرازي

، كما نص على خطأ وهو ، معلولٌ  رضي اهلل عنه وحديث عمر ال يصحُّ
 .(11)، وابن عدي(9)البزار، و (8)أبو حاتم ذلك

 
                                                           

 (.1511)7/457الب العالية(، وحسنه الحافظ في المط5731(  مسند أبي يعلى)1)
 .5/211(  فتح الباري2)
 .1/166معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي(  3)
هذا خطأ، وليس هذا محفوظ عن جابر؛ رواه الثوري (، وقال: )1399مسألة)4/251(  العلل4)

وابن عيينة، عن ابن المنكدر: أنه بلغه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ذلك، قال أبي: 
  وهذا أشبه(.

 (.3534(  المعجم األوسط)5)
 .6/139(  الكامل6)
ْن َأْوُجه  ُأَخَر َواَل َيْثُبُت (، وقال: )16168(  السنن الكبرى)7) ٌع َوَقْد ُرو َى َمْوُصواًل م  َهَذا ُمْنَقط 

 (.َمَثُلَها
 (.1418مسألة)4/261(  اعلل8)
روى عن عمر، عن النَّبيِّ صلَّى اهلل عليه وهذا الحديث ال نعلمه ي(، وقال: )295(  في مسنده)9)

 (.وسلم إال من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 .4/422(  الكامل11)
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، أعلَّ   .(2)، والطبراني(1)ه البزاروحديث سمرة ال يصحُّ

 ، وهو أقواها.(3)جهالة حصين بن المثنى، ففيه وحديث عائشة

؛ ففيه عبد اهلل بن الحسين أبو حريز، وفيه  حديث ابن عمرو  ال يصحُّ
 ، وعنده مناكير ال يتابع عليها.(4)ضعفٌ 

 .(6)، الطبراني(5)ه أبو حاتمأبي مسعود أعلَّ وحديث 

على إعالل  وكذلك للحديث طرق أخرى، إال أنَّها ال تصح، وقد نصَّ 
مرويات الباب العقيلي إْذ قال: )وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه وفيها 

 .(7)لين(

 .(8)فظاهر صنيع اإلمام البخاري اإلشارة إلى تضعيف الخبر، واهلل أعلم

 
                                                           

وهذا الحديث رواه غير أبي إسماعيل عن جرير، عن الحسن (، وقال: )4593(  في مسنده)1)
 (.مرسال، وال نعلم أسنده غير أبي إسماعيل

 (.7188المعجم األوسط) ( 2)
 (، والجرح والتعديل452ترجمة)3/285. ينظر: التأريخ األوسط( لم أقف على أحد  وثقه3)

 (.856ترجمة)3/197
، وتهذيب 4/158، الكامل؛ البن عدي61الضعفاء والمتروكون: ، و 155( ينظر: أحول الرجال: 4)

 (.3227ترجمة)14/421الكمال؛ للمزي
 (.1416مسألة)4/271العلل(  5)
 (.2(  المعجم الصغير)6)
 .3/173(  الضعفاء7)
(  وممن نصَّ على ضعف الخبر من المعاصرين الشيخ العالمة مصطفى العدوي حفظه اهلل، 8)

 وعدَّه مخالف للشريعة.
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 والعشرون لخامسالمبحث ا

 المشركين عف ما يروى في عدم قبول الهديةض اإلشارة إلى

 :َن الُمْشر ك يَن( قال اإلمام البخاري يَّة  م   .(1))َباُب َقُبول  الَهد 

 ثم علَّق عقيبه قائاًل:

َهاَتَر ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َعن  النَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: )) -
 ،  ((. َفَقاَل: َأْعُطوَها آَترَ السَّاَلُم ِبَساَرَة، َفَدَخَل َقْرَيًة ِفيَها َمِلك  َأْو َتبَّار 

َيْت ل لنَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َشاٌة ف يَها ُسمٌّ. -  َوُأْهد 
: َأْهَدى َمل ُك َأْيَلةَ  - ل لنَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َبْغَلًة َبْيَضاَء،  َوَقاَل َأُبو ُحَمْيد 

مْ   .(2)َوَكَساُه ُبْرًدا، َوَكَتَب َلُه ب َبْحر ه 
 ثمَّ أسند عقيبه أحاديث:

َي ل لنَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم ُجبَُّة  حديث َأَنس   - َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: ُأْهد  َرض 
، َوكَ  ْنَها، َفَقاَل:ُسْنُدس  َب النَّاُس م  ، َفَعج  َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد )) اَن َيْنَهى َعن  الَحر ير 

 .(3)((ِبَيِدِه، َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِفي الَتنَِّة َأْحَسُن ِمْن َهَذا
 ثمَّ علق عقيبه:

َر  - : إ نَّ ُأَكْيد  يٌد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنس  ُدوَمَة َأْهَدى إ َلى النَّب يِّ َصلَّى َوَقاَل َسع 
 .(4)اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ 

                                                           

 (.2615(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.2615(  صحيح البخاري،  قبيل)2)
 (.2615(  صحيح البخاري)3)
 (.2616(  صحيح البخاري)4)
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 ثم أسند عقيبه:
يًَّة َأَتت  النَّب يَّ َصلَّى اهلُل  - َي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َيُهود  حديث َأَنس  ْبن  َمال ك  َرض 

يَء ب َها فَ  ْنَها، َفج  ، ))اَل(( ق يَل: َأاَل َنْقُتُلَها، َقاَل:َعَلْيه  َوَسلََّم ب َشاة  َمْسُموَمة ، َفَأَكَل م 
 .(1)َفَما ز ْلُت َأْعر ُفَها ف ي َلَهَوات  َرُسول  اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ 

 
َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّب يِّ  - وحديث َعْبد  الرَّْحَمن  ْبن  َأب ي َبْكر  َرض 

اَئًة، َفَقاَل النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ))َصلَّى اهلُل َعَلْيه  وَ  َهْل َمَع َسلََّم َثاَلث يَن َوم 
َن، ثُمَّ َجاَء َرُجٌل َأَحٍد ِمْنُكْم َطَعام   ْن َطَعام  َأْو َنْحُوُه، َفُعج  ؟((، َفإ َذا َمَع َرُجل  َصاٌع م 

يٌل، ب َغَنم  َيُسوُقَها، َبْيًعا َأْم َفَقاَل النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: )) ُمْشر ٌك، ُمْشَعانٌّ َطو 
ْنُه َشاًة، َفُصن َعْت، َوَأَمَر َعِطيًَّة، َأْو َقاَل: َأْم ِهَبةً  ؟((، َقاَل: اَل َبْل َبْيٌع، َفاْشَتَرى م 

ْيُم اللَّه ، َما ف ي الثَّاَلث يَن النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم ب َسَواد  الَبْطن  َأْن ُيْشَوى، َوا
ْن َسَواد  َبْطن َها، إ ْن َكاَن  اَئة  إ الَّ َقْد َحزَّ النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َلُه ُحزًَّة م  َوالم 

، َفأَ  ْنَها َقْصَعَتْين  ًدا َأْعَطاَها إ يَّاُه، َوا  ْن َكاَن َغائ ًبا َخَبَأ َلُه، َفَجَعَل م  َكُلوا َأْجَمُعوَن َشاه 
، َأْو َكَما َقالَ  ير  ، َفَحَمْلَناُه َعَلى الَبع   .(2)َوَشب ْعَنا، َفَفَضَلت  الَقْصَعَتان 

  :بوب اإلمام البخاري تبويًبا يدل على جواز قبول الهدية اإلشارة النقدية
ه وكأنَّ ): ، قال الحافظ ابن حجر(3)من المشرك، وقد استدل على ذلك بعدة أحاديث

 موسى بن :وهو ما أخرجه ،هدية المشرك أشار إلى ضعف الحديث الوارد في ردِّ 
 

                                                           

 (.2617(  صحيح البخاري)1)
 (.2618(  صحيح البخاري)2)
 ابن بطال. ا(  وفي المسألة خالف بين أهل العلم، وقد فصل القول فيه3)
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 ،عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ،بن شهاباعن  (1)عقبة في المغازي 
عامر بن مالك الذي يدعى مالعب األسنة قدم على  أنَّ  ،ورجال من أهل العلم

ة يَّ دِ هَ  لُ بَ ي ال أقْ إنث )) :فقال ،فأهدى له ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مشركٌ 
وال  ،وقد وصله بعضهم عن الزهري ،رسله مُ إال أنَّ  ،الحديث رجاله ثقات ((كٍ رِ شْ مُ 

 (3)والترمذي (2)أبو داود :أخرجه ،وفي الباب حديث عياض بن حماد ،يصح
أهديت للنَّبيِّ  عن عياض قال ،عن يزيد بن عبد اهلل ،وغيرهما من طريق قتادة

: ))إني نهيت عن قلت: ال، قال))أسلمت((؟  صلى اهلل عليه وسلم ناقة، فقال:
 .(4)زبد المشركين((...(

حديث الزهري ضعيٌف؛ إلرساله؛ وذلك أنَّ عبد الرحمن بن كعب بن إًذا 
، عن (7)، وزياد بن سعد(6)، ويونس(5)معمر ، كما روى ذلكمالك لم يذكر الواسطة

 .الحافظ من رواه مسنًدا وقد أعلَّ الزهري عنه، وهو الصحيح، 

                                                           

هـ( من الكتب التي لم تصل إلينا، 141(  ال يخفى على الباحثين أنَّ مغازي موسى بن عقبة)1)
اهلل تعالى، وأما ما ُطبع باسم المغازي متأخًرا فهي جمع  وقد أثنى عليها اإلمام مالك رحمه

وقد ذكر الخبر  لشتات ما تفرق من نصوصها في كتب أهل العلم، وليس المغازي األصلية.
 .3/343عن موسى بن عقبة البيهقي في الدالئل

 (.3157سنن أبي داود)(  2)
 (.1577جامع الترمذي)(  3)
 .5/231(  فتح الباري4)
 (.1612(، والبغوي في شرح السنة)139الطبراني في الكبير)(، و 19658معمر)(  جامع 5)
 (.141(  أخرج روايته: الطبراني في الكبير)6)
 (.964(  أخرج روايته: ابن زنجويه في األموال)7)
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، عن األوزاعي به، ومحمد بن (1)وممن رواه مسنًدا محمد بن مصعب
، وقد تكلم في روايته عن األوزاعي (3)؛ العتماده على حفظه(2)فيه ضعفٌ مصعب 
 وقد خالف في ذلك الجماعة. ، وهذا منها،(4)خاصة

ه اختالًفا شديًدا، وقد صححه حمار فقد اختلف في حديث عياض بنوأمَّا 
 .(5)الترمذي

بقوله: )وكل هذه  رواية الباب العقيلي، واألقرب ضعفها واهلل أعلم، وقد أعلَّ 
 .(6)األحاديث غير محفوظة، وأسانيدها متقاربة(

 .(7)وقال البيهقي: )واألخبار فى قبوله هداياهم أصح وأكثر( 

 قال األثرم: )فاختلفت هذه األحاديث، وهي تصرف على وجوه ثالثة: 

                                                           

 (.138(  أخرج روايته: الطبراني في الكبير)1)
 8/212والتعديل؛ البن أبي حاتم (، والجرح756ترجمة) 1/239ينظر: التأريخ الكبير؛ للبخاري( 2)

 (، وميزان االعتدال؛ للذهبي5612ترجمة)26/461(، وتهذيب الكمال؛ للمزي441ترجمة)
 (.8181ترجمة ) 4/42

َكاَن م مَّن َساَء حفظه، َحتَّى َكاَن (: )996ترجمة)2/293(  حتى قال ابن حبان في المجروحين3)
يل،  ْحت َجاج ب ه  إ ذا اْنَفرد، َفَأما ف يَما َوافق الثَِّقات َفإ ن يقلب اأْلََسان يد، َويْرَفع اْلَمَراس  اَل يجوز اال 

 (.اْحتج ب ه  ُمْحَتج َوف يَما لم ُيَخالف اأْلَْثَبات إ ن اْعتبر ب ه  ُمْعتَبر لم أر بذلك َبْأًسا
 .3/279(  ينظر: تأريخ بغداد4)
 (.1577(  جامع الترمذي، عقيب)5)
 .2/211(  الضعفاء6)
 (.19265السنن الكبرى، عقيب)  (7)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
143 

أحدها: أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو أثبت، وهو حديث 
علي رضي اهلل عنه؛ ألن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن 

 عون عن الحسن مرساًل.

بن عبد اهلل روى غير هذا  وحديث قتادة أيًضا هو عندنا مرسٌل، ألنَّ يزيد
الحديث عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار، ومطرف أقدم من يزيد بعشر 

 .(1)سنين، فال نرى يزيد سمع من عياض، فهذا وجه من الثالثة، وهو أحسنها

والوجه الثاني: أن يكون أحد الحديثين ناسخ لصاحبه، وذلك أن عياض بن 
ه وسلم في الجاهلية، ثم أهدى له فكان هذا حمار كان يخالط النَّبيَّ صلى اهلل علي

في أول األمر، وكان حديث األكيدر في آخر ذلك؛ ألنَّه كان قبل موت النَّبيِّ 
 صلى اهلل عليه وسلم بيسير.

والوجه الثالث: يكون قبول الهدية ألهل الكتاب، دون أهل الشرك، أال ترى 
ي مملكة الروم وعلى أن عياًضا لم يكن من أهل الكتاب، وأن األكيدر كان ف

 دينها.

 .(2)والوجه األول أحسنها أن يكون القبول هو أثبت الخبرين(

فخالصة األمر أنَّ أحاديث ردِّ الهدية ال تقوى على معارضة أحاديث 
القبول، ومن األئمة من سلك مسلك الجمع، والتوفيق، ومنهم من سلك مسلك 

                                                           

وهذان الحديثان رواهما سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن (: )3494(  قال البزار عقيب)1)
مطرف عن عياض بن حمار، وقال عمران: عن قتادة عن يزيد بن عبد اهلل، عن عياض 

 (.وأحسب أن يزيد بن عبد اهلل إنما سمعه من مطرف
 (.76(  ناسخ الحديث ومنسوخه)2)
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اهر صنيع اإلمام البخاري، ففي أخبار ردِّ الهدية وهو ظ النسخ، ومنهم من أعلَّ 
دم قبول الهدية، وتتأكد هذه اإلشارة إشارة إلى ضعف األخبار التي فيها عتبويبه 

 ، واهلل أعلم.ى ذلك، متجنبين ما سو هديةا على مرويات قبول البأنه ومسلم اقتصر 
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 والعشرون سادسالمبحث ال

 غًبا تزدد حًبا(اإلشارة إلى تضعيف ما يروى مرفوًعا: )زر 

 ( :َهْل َيُزوُر َصاِحَبُه ُكلَّ َيْوٍم، َأْو ُبْكَرًة قال اإلمام البخاري : َباب 
 .(1)(َوَعِشيًّا

 ثم أسند عقيبه حديثًا واحًدا:

حديث َعائ َشَة َزْوَج النَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم، َقاَلْت: َلْم َأْعق ْل َأَبَويَّ إ الَّ  -
يَنان  الدِّيَن، َوَلْم َيُمرَّ َعَلْيه َما َيْوٌم إ الَّ َيْأت يَنا ف يه  َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوُهَما  َيد 

يًَّة، َفَبْيَنَما َنْحُن ُجُلوٌس ف ي َبْيت  َأب ي َبْكر  ف ي َنْحر   ، ُبْكَرًة َوَعش  َوَسلََّم َطَرَفي  النََّهار 
ٌل: َهَذا َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم، ف ي َساَعة  َلْم َيُكْن َيْأت يَنا الظَّه يَرة ، َقاَل َقائ  

ه  السَّاَعة  إ الَّ َأْمٌر، َقاَل: )) : َما َجاَء ب ه  ف ي َهذ  ِإنثي َقْد ُأِذَن ِلي ف يَها، َقاَل َأُبو َبْكر 
 .(2)((ِبالُخُروجِ 
 :هل  :السؤال، وهو ه موردردأو  بوب اإلمام البخاري تبويًبا اإلشارة النقدية

د ر في طرفي النهار بكرة وعشية، ثمَّ أو  هيزور الشخص صاحبه كل يوم، أو يزور 
 .ذلك جوازحديثًا يدل على 
: )وكأنَّ البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث ابن حجر قال الحافظ

 وقد ورد من طرق أكثرها غرائب ال يخلو واحد ((ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد ُحًباالمشهور: ))
 

                                                           

 (.6179(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (6179(  صحيح البخاري)2)
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 .(1)منها من مقال...(
أعلها  ،ها ال تصحُّ وهذا الخبر جاء عن النَّبيِّ من طرق كثيرة جًدا، إال أنَّ 

( عن النَّبيِّ صلى ًباحُ  دْ دَ زْ تَ  ،ابًّ غِ  رْ زُ قال البزار: )ليس في )العلم،  أهلجمع من 
  .(2)اهلل عليه وسلم حديث صحيح(

 .(3))واألحاديث في هذا الباب فيها لين(وقال العقيلي: 
 اوضعفه ،(4)وقال ابن حبان: )ال يصح منها خبر من جهة النقل(

 .(6)، وابن الجوزي(5)البيهقي
 فمن هنا نعلم دقة اإلمام البخاري في إشارته.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، فرحمه اهلل وغفر له،  .11/499(  فتح الباري1) وقد انتهض العيني على الحافظ باعتراض بارد 
 : )قلت: انظروا وتعجبوا(.2/576ورحم اهلل حينما أورد قوله في انتقاض االعتراض ثم قال

 (.9315(  مسند البزار، عقيب)2)
 .3/432(  الضعفاء3)
 .116(  روضة العقالء: 4)
 (.8115(  كما في الشعب، عقيب)5)
 .2/252(  كما في العلل المتناهية6)
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 والعشرون المبحث السابع
 ضعف ما يروى في فضل طلب العلماإلشارة إلى 

 تبويبان: وفيه
  :(1)قال اإلمام البخاري: )َباُب َفْضِل الِعْلِم(األول. 

 ثم قال اورد عقيبه قائاًل:
}َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َدَرَتاٍت  َوَقْول  اللَّه  َتَعاَلى: -

}  .(2)َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبير 
 .(4)}َوُقْل َربث ِزْدِني ِعْلًما{ :(3)َعزَّ َوَجلَّ َوَقْول ه   -
  :بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا على فضل العلم، ثم استدل اإلشارة النقدية

مسنًدا عقب تبويبه، وقد تنازع الشراح في  على ذلك بآيتين، ولم يخرِّج حديثًا واحًدا
قال الحافظ: )وعن بعض  -وهي اإلشارة النقدية-سبب ذلك، ومن أجود ما قيل 

أهل العراق؛ أنَّه تعمَّد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث؛ إشارة إلى أنه لم يثبت فيه 
 . (5) شيء عنده على شرطه(

ثم خدش الحافظ هذا القول قائاًل: )قلت: والذي يظهر لي أنَّ هذا محله 
حيث ال يورد فيه آية أو أثًرا، أما إذا أورد آية أو أثًرا؛ فهو إشارة منه إلى ما ورد 
في تفسير تلك اآلية، وأنَّه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلَّت عليه اآلية 

لى أنَّ األثر الو  ن لم كاف  في الباب، وا  ارد في ذلك يقوِّى به طريق المرفوع، وا 

                                                           

 (.59(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 .11سورة المجادلة، من اآلية: (  2)
  .114سورة طه، من اآلية: (  3)
 (.59(  صحيح البخاري، قبيل)4)
 .1/142(  فتح الباري5)
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يصل في القوة إلى شرطه، واألحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها: 
ًقا يْ رِ طَ  هُ لَ  اهللُ  لَّ هَّ ًما سَ لْ عِ  هِ يْ فِ  ُس مِ تَ لْ ًقا يَ يْ رِ طَ  َس مَ التَ  نِ مَ حديث أبي هريرة رفعه: ))

ألنَّه اختلف فيه على األعمش، والراجح أنَّه ، ولم يخرجه البخاري؛ (1)((ةنَّ لى التَ إِ 
 .(2)بينه وبين أبي صالح فيه واسطة، واهلل أعلم(

قلت: أحاديث فضل العلم من حيث العموم كثيرة، وفي البخاري ما هو 
 مخرٌج منها، كحديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه، إال أنَّ مقصد البخاري

 أمران:
ال  على طلبه حثِّ ألحاديث الصريحة في هو اإلشارة إلى أنَّ ا األول:

 .واهلل أعلم (3)تثبت
الذي أخرجه مسلٌم  ومن أمثل أحاديث الباب حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه

َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى : ))(4)وغيره
 وقد اختلف عليه: ،اللفظ مداره على األعمش((، فهذا الحديث بهذا اْلَتنَّةِ 
 صالح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه. ، عن أبيرواه جمٌع عن األعمشف 

 .ورواه واصل بن عبد األعلى، وأسباط، عنه أنَّه قال: ُحدِّثت عن أبي صالح
 ورواه بعضهم فجعله بالشك عن أبي هريرة أو أبي سعيد.

 فجعله عن األعمش قال: حدثنا أبو صالح.  ورواه أبو أسامة

                                                           

 سيأتي الكالم عليه.  (1)
 .1/142(  فتح الباري2)
فإن قلت: فما تقول فيما يترجم بعد هذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثًا : )2/3(  قال الكرماني3)

يدل على فضل العلم؟ قلت: المقصود بذلك الفضل غير هذا الفضل؛ إذ ذاك بمعنى الفضلة، 
 (.اب عليهأي: الزيادة في العلم، وهذا بمعنى كثرة الثو 

 (.2699(  صحيح مسلم)4)
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؛ وذلك أنَّه ذكر ذلك فصحح الخبر ؛رحمه اهلل اعتمد عليها اوكأن مسلمً 
وال يعرف أنه  ،والمحفوظ عن األعمش هو بالعنعنة عقيب رواية أبي معاوية،

صرح بالتحديث إال في رواية أبي أسامة، فتكون زيادته شاذة غير صحيحة؛ فقد 
 .(1)جمعخالف رواية ال
أنَّ  ه يرىفظاهر صنيع أبي زرعة أنَّ  ،هذا اختلف النقاد في تصحيحه وألجل

وهذا ممَّا جعل ؛ فيكون األعمش قد دلَّسه، (2)األعمش وأبي صالح  رجلٌ بين 
يُث َأب ي )، وقال: (3) )حديث حسٌن(؛ قائاًل: الترمذي يحسنه وال يقول بتصحيحه َحد 

، َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة، َعن   ، َعْن َأب ي َصال ح  ، َعن  اأَلْعَمش  د  ُهَرْيَرَة َهَكَذا َرَوى َغْيُر َواح 
، َعن   َواَية  َأب ي َعَواَنَة َوَرَوى َأْسَباُط ْبُن ُمَحمَّد  النَّب يِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َنْحَو ر 

، َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة، َعن  النَّب يِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  اأَلْعَمش  َقاَل: حُ  دِّْثُت َعْن َأب ي َصال ح 

                                                           

، َحدَّثََنا (  وجاء في نسخ مطبوعة من صحيح مسلم ما نصه: )1) َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبد  اهلل  ْبن  ُنَمْير 
، َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َقااَل: َحدَّثََنا اأْلَعْ  َمُش، َحدَّثََنا اْبُن َأب ي، ح َوَحدَّثََناُه َنْصُر ْبُن َعل يٍّ اْلَجْهَضم يُّ

، َعْن َأب ي ُهَرْيَرةَ  يث  َأب ي ُأَساَمَة، َحدَّثََنا َأُبو َصال ح  ، َوف ي َحد  ، َعْن َأب ي َصال ح  (، فبقيت معه ُنَمْير 
يوًما كاماًل، كيف يأتي ابن نمير عقيب األعمش وابن نمير تلميذ األعمش، وقد وقع في أول 

هلل بن نمير، قال حدثنا أبي؟! فجزمت أنَّ اإلسناد خطأ، ولكن اإلسناد: حدثنا محمد بن عبد ا
: فيه، وهو صوابببيان الاإلسناد، ثم وفقني اهلل لم أقف على صوابه، وكيف جاء الخلل في 

)قال ابن نمير: عن أبي صالح(، بدل) حدثنا ابن نمير(، ثم أرسل إلي بعض األحبة صوًرا 
دار التأصيل وفيها التصحيح. فيكون صواب  ، ثم وقفت على نسخةذلكلنسخ خطية تؤيد 

اإلسناد هكذا: )حدثنا محمد بن عبد اهلل بن نمير، قال: حدثنا أبي. وحدثنا نصر بن علي 
 الجهضمي، قال حدثنا أبو أسامة، قاال: حدثنا األعمش.

قال ابن نمير: عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي اهلل 
  نه(.ع

 (، مع تعليق المحقق.1979(  العلل؛ البن أبي حاتم، مسألة)2)
 (.2646(  جامع الترمذي، عقيب)3)
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ل  َحدَّثََنا ب َذل َك ُعَبْيُد ْبُن َأْسَباط  ْبن   يث  اأَلوَّ َن الَحد  َوَسلََّم َنْحَوُه َوَكَأنَّ َهَذا َأَصحُّ م 
يث  ُمَحمَّد  َقاَل: َحدَّثَن ي َأب ي، َعن  اأَلْعمَ   .(1)(ش  ب َهَذا الَحد 

نما لم نقل لهذا الحديث: صحيح، ألنَّه يقال: أنَّ األعمش  وقال أيًضا: )وا 
دلَّس فيه؛ فرواه بعضهم عنه، قال: ُحدِّثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي 

 .(2)اهلل عنه(
وقال الدارقطني بعد أن ذكر االختالف في الحديث: )َوُهَو َمْحُفوٌظ، َعن  

 :َوَقد  اْخُتل َف َعْنهُ ، اأْلَْعَمش  
 ، يد  اأْلَُمو يُّ ، َوَيْحَيى ْبُن َسع  ر يُر، َوَعْبُد اللَّه  ْبُن ُنَمْير  َيَة الضَّ َفَرَواُه َأُبو ُمَعاو 

 ، ُر ْبُن اْلُمَورِّع  ، َوُمَحاض  ، َوُعَبْيُد اللَّه  ْبُن َزْحر  ، َوالثَّْور يُّ َوَجر يٌر، َوَأُبو َبْكر  ْبُن َعيَّاش 
، َوَأُبو  ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبد  اْلَغفَّار  وعبد اهلل بن سيف الخوارزمي، وعمار ْبُن ُمَحمَّد 

، َعْن َأب ي ُهَرْيَرةَ  ، َعْن َأب ي َصال ح  َوَرَواُه َأُبو . ُأَساَمَة، َوَأُبو ُكَدْيَنَة، َعن  اأْلَْعَمش 
، َعْن َأب ي هريرة، َعَواَنَة، َواْخُتل َف َعْنُه َفق يَل: َعْنهُ  ، َعْن َأب ي َصال ح  ، َعن  اأْلَْعَمش 

، َعْن  ، َعْن َأب ي َصال ح  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، َوق يَل: َعْنُه، َعن  اأْلَْعَمش 
. يد   َأب ي ُهَرْيَرَة، َوُربََّما َقاَل: َعْن َأب ي َسع 

: َعْن َأب ي َعَواَنَة، َعن  اأْلَ  ، َعْن َأب ي َوَقاَل َأُبو َكام ل  ، َعْن َأب ي َصال ح  ْعَمش 
. يد   ُهَرْيَرَة، َأْو َأب ي َسع 

                                                           

 (.1425(  جامع الترمذي، عقيب)1)
، ولم نقف عليه في 1/413(  هذا النص نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصالح2)

وأمثلها ما يذكره المزي في تحفة المطبوع؛ وأحكام الترمذي مختلفة من نسخة إلى أخرى، 
األشراف، وهذا النص لم يذكره المزي، واألقرب عندي أنَّه تفسير لكالم الترمذي، ثم نسب إلى 

 الترمذي خطأ، واهلل أعلم.
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، َواْخُتل َف َعْنُه؛ ، َقاَل:  َوَرَواُه َأْسَباُط ْبُن ُمَحمَّد  َفق يَل: َعْنُه َعن  اأْلَْعَمش 
، َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة، َوق يَل َعْنُه، َعن  اأْلَْعَمش   ، َعْن َأب ي َحدَّْثُت، َعْن َأب ي َصال ح 

َعا النَّب يَّ َصلَّى اللَُّه  يٌد اْلُخْدر يُّ َجْمَعُهَما، َأنَُّهَما َسم  ، َعْن َأب ي هريرة، وأبي َسع  َصال ح 
 َعَلْيه  َوَسلََّم.

، َعْن َأب ي  : َعن  اأْلَْعَمش  َعمَّْن َحدََّثُه، َعْن َأب ي َصال ح  َوَقاَل ُعَبْيَدُة ْبُن اأْلَْسَود 
يَم ْبن   ، َعْن َأب ي َشْيَبَة إ ْبَراه  ُم ْبُن َيْحَيى ْبن  َعَطاء  اْلُمَقدَّم يُّ ُهَرْيَرَة. َوَقاَل اْلَقاس 

، َعن  اْلَحَكم  ْبن  ُعتَْيَبَة، َعْن َأب ي ، َعْن َأب ي  ُعْثَماَن، َعن  اأْلَْعَمش  َصال ح 
 .(1)(ُهَرْيَرَة...
فلم  لق عن األعمش، عن أبي صالح،قال ابن عمار: )وهو حديث رواه الخو 

يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة؛ فإنَّه قال فيه: عن األعمش، قال: حدثنا 
 أبو صالح.

ورواه أسباط بن محمد، عن األعمش ، عن بعض أصحابه، عن أبي 
صالح، عن أبي هريرة. واألعمش كان صاحب تدليس، فربما أخذ عن غير 

 . (2)الثقات(
عن أبي  ،من رواية األعمش جه مسلمٌ رجب: )هذا الحديث خرَّ قال ابن و 

في تخريجه، منهم  ؛اظواحد من الحفَّ  صالح، عن أبي هريرة، واعترض عليه غيرُ 
أسباط بن محمد رواه عن األعمش؛ قال:  ، فإنَّ (3)والدارقطني ،الفضل الهروي

                                                           

 (.1966(  العلل، مسألة)1)
 (.35(  العلل)2)
نما ذكره في العلل)3)  بشيء.(، ولم يقض فيه 1966(  لم يعترض عليه الدارقطني، وا 
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ولم يذكر  ،األعمش لم يسمعه من أبي صالح ن أنَّ ثت عن أبي صالح، فتبيَّ دِّ حُ 
 .(1)ثه به عنه، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية(من حدَّ 

فاألقرب أنَّ األعمش لم يسمعه من أبي صالح، وأنَّ بينهما رجٌل، ورواية أبي 
أسامة شاذة؛ لمخالفتها رواية الجماعة، وظاهر صنيع اإلمام البخاري أنَّه يعل 

ْلُم َقْبَل الَقْول   الخبر، ويتأكد ذلك أنَّه ذكر نًصا من الحديث عقب باب: )َباٌب: الع 
( مستشهًدا به، وكأنَّه قطعة من فقه ال من حديث، وصنيعه هذا كالنص َوالَعَمل  

منه على إعالله، ويتأكد ذلك أيًضا أنَّه بوب باًبا تحت عنوان: )َباُب الُخُروج  ف ي 
) ْلم  ، إ َلى ، ثم علَّق عقيبه قائاًل: )َوَرَحَل َجاب ُر (2)َطَلب  الع  يَرَة َشْهر  ْبُن َعْبد  اللَّه  َمس 

) د  يث  َواح  ، ف ي َحد  ، وحديث الباب أصل في بابه، لو رآه (3)َعْبد  اللَّه  ْبن  ُأَنْيس 
 فيه كما تقدم. التي لعلة االختالف ؛صحيًحا ألخرجه، ولكنه تجنبه

الثاني: أنَّه بوب في فضل العلم، وهو بذلك يعل األحاديث المصرحة 
((، فلو صح لكان عمدة مٍ لِ سْ مُ  لث ى كُ لَ عَ  ض  رْ فَ  مِ لْ العِ  بُ لَ طَ بالوجوب، كحديث: ))

، لم أفصل (4)وأصل ال يستغني عن تخريجه، وللحديث شواهٌد كثيرة في الباب،
القول فيها؛ ذلك أنَّ ذكرها يطول جًدا، وأنَّ العلماء المتقدمين متفقون على أنَّ 

 .ال يثبت، ولم أجد من صحح الحديث منهمالحديث بجميع شواهده وطرقه 
قال اإلمام إسحاق بن راهويه: )طلب العلم واجٌب، ولم يصح فيه الخبر، إال 
أنَّ معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصالته وزكاته إن كان 

                                                           

 .285(  جامع العلوم والحكم: 1)
 (.78(  صحيح البخاري، قبيل)2)
 (  ثم أعقبه بحديث ذهاب موسى إلى الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم.3)
 (.472)1/119(، ومجمع الزوائد؛ للهيثمي 51)1/54ينظر: العلل المتناهية؛ البن الجوزي (4)
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له مال وكذلك الحج وغيره، قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في 
 . (1)يه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه(الخروج إل

وقال اإلمام أحمد بن حنبل: )هذا كذب....ال يثبت عندنا فيه شيء...فانكره 
 .(2)إنكاًرا شديًدا(

 .(3)وقال العقيلي: )والرواية في هذا الباب فيها ليٌن(
ال أعرف له وقال البيهقي: )هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، 

 .(4)إسناًدا يثبت بمثله الحديث، واهلل أعلم(

في ضوء ما تقدم تبين أنَّ ظاهر صنيع اإلمام البخاري هو اإلشارة إلى 
 ضعف مرويات الباب، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 
                                                           

، وقال ابن عبد البر معلقًا على قوله: ))يريد إسحاق، واهلل أعلم، (31جامع بيان العلم وفضله) (1)
أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال ألهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح 
ن كانوا قد اختلفوا فيه اختالفًا متقاربًا على ما نذكره ها هنا إن شاء اهلل((، ثمَّ ذكر  عندهم وا 

 بن أنس تدل على أنَّه يضعف الحديث . بعد ذلك أقواًل عن مالك
 (.61)1/131المنتخب من علل الخالل( 2)
 (.459ترجمة)2/58( الضعفاء3)
 (.1543(، وينظر: شعب اإليمان)325( المدخل إلى السنن الكبرى)4)
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 .)الثاني: قال اإلمام البخاري: )َباُب الُخُروِج ِفي َطَلِب الِعْلِم 
 ثم علَّق عقيبه قائاًل:

يث  َوَرَحَل  - ، ف ي َحد  ، إ َلى َعْبد  اللَّه  ْبن  ُأَنْيس  يَرَة َشْهر  َجاب ُر ْبُن َعْبد  اللَّه  َمس 
د    .(1)َواح 

 ثمَّ أسند عقيبه حديثًا واحًدا:
ْصن  الَفَزار يُّ ف ي  - ، َأنَُّه َتَماَرى ُهَو َوالُحرُّ ْبُن َقْيس  ْبن  ح  حديث اْبن  َعبَّاس 

، َفَدَعاُه اْبُن َعبَّاس  َفَقاَل: إ نِّي َتَماَرْيُت َأَنا َصاح ب  ُموَسى، َفَمرَّ  ب ه َما ُأَبيُّ ْبُن َكْعب 
ْعَت َرُسوَل  ب ي َهَذا ف ي َصاح ب  ُموَسى الَّذ ي َسَأَل السَّب يَل إ َلى ُلق يِّه ، َهْل َسم  َوَصاح 

ْعُت النَّب يَّ َصلَّى اهلُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َيْذُكُر َشْأَنُه؟ َفَقاَل  : َنَعْم، َسم  ُأَبيٌّ
َبْيَنَما ُموَسى ِفي َمإَلٍ ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِإْذ َتاَءُه َعَلْيه  َوَسلََّم َيْذُكُر َشْأَنُه َيُقوُل: ))

َوَتلَّ ِإَلى  َرُتل  َفَقاَل: َأَتْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم ِمْنَك؟ َقاَل ُموَسى: اَل، َفَأْوَحى اللَُّه َعزَّ 
، َفَسَأَل السَِّبيَل ِإَلى ُلِقيثِه، َفَتَعَل اللَُّه َلُه الُحوَت آَيًة،  ُموَسى: َبَلى، َعْبُدَنا َخِضر 
َوِقيَل َلُه: ِإَذا َفَقْدَت الُحوَت َفاْرِتْع، َفِإنََّك َسَتْلَقاُه، َفَكاَن ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

ِت ِفي الَبْحِر، َفَقاَل َفَتى ُموَسى ِلُموَسى: }َأرََأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى َيتَِّبُع َأَثَر الُحو 
ْخَرِة َفِإنثي َنِسيُت الُحوَت َوَما َأْنَساِنيِه ِإالَّ الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه{، َقاَل ُموَسى:  الصَّ

، َفَوَتَدا َخِضًرا، َفَكاَن ِمْن }َذِلَك َما ُكنَّا )َنْبِغي( َفاْرَتدَّا َعَلى آثَارِِهَما َقَصًصا{
 .(2)((َشْأِنِهَما َما َقصَّ اللَُّه ِفي ِكتَاِبهِ 

  :بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا في فضل الخروج في طلب اإلشارة النقدية
العلم، ثمَّ علق عقيبه حديث جابر رضي اهلل عنهما، ثمَّ استدل بعموم سفر موسى 

                                                           

 (.78(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.78(  صحيح البخاري)2)
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سالم، واستدالله بالخبر المعلق وحديث موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وال
العام؛ إشارة منه إلى إعالل األخبار الخاصة الدالة على ذلك، كحديث أبي هريرة 

))َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما،  :(1)رضي اهلل عنه الذي أخرجه مسلٌم وغيره
 وقد سبق بحث هذا الحديث، وبيان علته.َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَتنَِّة((، 

لذلك من إشارات اإلعالل عند البخاري أنَّه يستدل بالعمومات مع أنَّ في 
 .؛ إشارة منه إلى إعاللهاالباب روايات صريحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2699(  صحيح مسلم)1)
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 الثامن والعشرونالمبحث 

 اإلشارة إلى ضعف ما يروى مرفوًعا في تحريم أدبار النساء

 { ِنَساُؤُكْم َحْرث  َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئتُْم قال اإلمام البخاري: )َباُب
 .(2)اآلَيةَ  (1){َوَقدثُموا أِلَْنُفِسُكمْ 

 :ثالثة أحاديثثمَّ أسند عقيبه 
َي اللَُّه َعْنُهَما: إ َذا َقَرَأ  اْبن ابن عون، عن نافع، عن حديث - ُعَمَر َرض 

ْنُه، َفَأَخْذُت َعَلْيه  َيْوًما، َفَقَرَأ ُسوَرَة الَبَقَرة ، َحتَّى اْنَتَهى  الُقْرآَن َلْم َيَتَكلَّْم َحتَّى َيْفُرَغ م 
، َقاَل: َتْدر ي ف يَم ُأْنز َلْت؟ ُقْلُت: الَ  ، َقاَل: ُأْنز َلْت ف ي َكَذا َوَكَذا، ثُمَّ إ َلى َمَكان 

 .(3)َمَضى
َقاَل:  ،(4)}َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئتُْم{ ، َعْن اْبن  ُعَمرَ َناف ع  وحديث أيوب، عن  -

، َعْن َأب يه ، َعْن ُعَبْيد  اللَّه ، َعْن  .َيْأت يَها ف ي يد  ، َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبن  َسع  َناف ع 
 .(5)َعْن اْبن  ُعَمرَ 

َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: " َكاَنت  الَيُهوُد َتُقوُل: إ َذا َجاَمَعَها م ْن  وحديث َجاب ر - َرض 
 .(7)}ِنَساُؤُكْم َحْرث  َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{ :(6)َوَرائ َها َجاَء الَوَلُد َأْحَوَل، َفَنَزَلتْ 

                                                           

 .223اآلية: سورة البقرة، من ( 1)
 (.4526(  صحيح البخاري، قبيل)2)
 (.4526صحيح البخاري)(  3)
 .223البقرة: ( سورة 4)
 (.4527(  صحيح البخاري)5)
 .223سورة البقرة، من اآلية: (  6)
 (.4528(  صحيح البخاري)7)
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  ظاهر صنيع اإلمام البخاري أنَّه يرى حرمة إتيان الدبر النقدية:اإلشارة 
، وفي تبويبه (1)هم من صنيعهبخالف ما فُ  كما هو عموم مذهب السلف والخلف

يراده لألحاديث إشارتان نقديتان:  وا 
األولى: أنَّه يرى وهم رواية نافع عن ابن عمر في جواز إتيان الدبر؛ لذلك 

سواء كان الوهم من نافع  ،إلى نكارة ذلكمنه ؛ إشارة مكتفًيا بالكناية لم يورد متنها
لما  اولو أنَّه رأى صحته في فهمه، أو من ابن عمر رضي اهلل عنهما،

؛ ويؤكد ذلك أنَّه أسند حديث ، وهذا الصنيع مشهور في صحيح مسلم(2)ااختصره
سبب نزول  سير صحيح في بيانتف هجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، وفي

في سبب نزولها من جواز إتيان النساء في  وهو بذلك أيًضا يرد ما ورد ؛اآلية
 أدبارهن.

ب اآلية؛ إشارة منه إلى يالثاني: أنَّه لم يخرج أحاديث حرمة إتيان الدبر عق
 ت ألخرجها في هذا الموطن، وتتأكد هذه اإلشارة بأنَّه أعلهاإعاللها، فلو صحَّ 
 خارج الصحيح.
 ،الدبر، ولكن ال يثبت في الباب شيء مرفوع إتيان موضع حرمة فالصحيح

: )ليس إْذ قال اإلمام الشافعيعلى ذلك  كما نصَّ  (3)ال في الحظر وال اإلباحة
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في التحريم  -يعني إتيان النساء في الدبر-فيه

                                                           

 وقد بحث هذه المسألة وأجاد في ذلك الدكتور خالد الحايك.(  1)
نجد أنَّ  اإلسماعيلي عاب على البخاري صنيعه فراح يقول: )جميع ما (  ولخفاء هذه اإلشارة 2)

: )وهذا الذي استعمله 8/191، قال الحافظ في الفتح)أخرج عن ابن عمر مبهم ال فائدة فيه...
البخاري نوع من أنواع البديع يسمى االكتفاء وال بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله(، قلت: 

 ذلك اإلشارة إلى نكارة المتن.النكتة هو أنَّه قصد ب
قديًما وحديثًا، وممن صنَّف في ذلك محمد بن سحنون، وأبو  (  وقد ُصنَّفت في ذلك المصنفات،3)

 سلمة التجيبي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر، ومن المعاصرين يوسف الجديع.
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، (2)البزارو ، وكذا نص على ذلك الذهلي، والبخاري، (1)والتحليل حديٌث ثابت(
 .(4)، وغيرهم من المحققين المتأخرين(3)والنسائي، وأبو علي النيسابوي

ن مجموع ما في الباب، مع ما صح كفال يصحُّ في الباب شيء مرفوع، ول
، وأما (5)قل اإلجماع على ذلكة يقطع بتحريم إتيان الدبر، وقد نُ ابل الصحمن أقوا

فإنَّه مدفوع بما هو ثابت عنه أيًضا،  ،يوهم من كالم ابن عمر رضي اهلل عنهما 
 .(6)فينبغي ترك الموهم واألخذ بالمفسر البين

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .217(  آداب الشافعي ومناقبه1)
 .3/181(  تلخيص الحبير2)
 .8/191فتح الباري(  ينظر: 3)
  (  وقد ذكر ذلك تفصياًل الدكتور الحايك على موقعه.4)
 .3/319(  نقله الماوردي في الحاوي5)
، 6/141(، وتهذيب السنن؛ البن القيم8979(، و)8978( ينظر: السنن الكبرى؛ للنسائي)6)

 .5/111، وسير أعالم النبالء1/265تفسير ابن كثيرو 
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 تاسع والعشرونالمبحث ال

 اإلشارة إلى ضعف ما يروى في فضل صدقة العالنية

 (1)(: )َباُب َصَدَقِة الَعاَلِنَيةِ قال اإلمام البخاري. 
 :ذلك آية واحدةذكر عقيب ثم 
اآلَيَة إ َلى (2)لنََّهاِر ِسرًّا َوَعاَلِنَيًة{}الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل َوا َوَقْول ه : -
 .}َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن{َقْول ه : 
  :بوب اإلمام البخاري تبويًبا في فضل صدقة العالنية؛ اإلشارة النقدية

 ، وقد أفرغ الباب من األحاديث،(3)جاءت في موطن المدح امستداًل باآلية؛ ألنَّه
-إشارة إلى ضعفها، قال الحافظ ابن حجر: )ولم يثبت فيها  المرفوعة والموقوفة؛

 .(4)حديث؛ وكأنَّه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه( -لمن ثبتها

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1421قبيل)، (  صحيح البخاري1)
: )وال خالف بين أئمة العلم، أنَّ 3/421قال العالمة ابن بطال .274(  سورة البقرة، اآلية: 2)

 إعالن صدقة الفريضة أفضل من إسرارها، وأن إسرار صدقة النافلة أفضل من إعالنها(.
 .3/423(  ينظر: الكوثر الجاري3)
 .8/283، وينظر: عمدة القاري؛ للعيني3/289(  فتح الباري4)
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 الثالثونالمبحث 

 مكة وغيرها في السترةاإلشارة إلى إعالل ما يروى في التفرقة بين 

 )(1)قال اإلمام البخاري: )َباُب السُّْتَرة  ب َمكََّة َوَغْير َها. 

 ثمَّ أسند عقيبه حديثًا واحًدا:

حديث َأب ي ُجَحْيَفَة رضي اهلل عنه، َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه   -
َرة ، َفَصلَّى ب اْلَبْطَحاء   ، َوَنَصَب َبْيَن َيَدْيه  َعَنَزًة َوَسلََّم ب الَهاج  الظُّْهَر َوالَعْصَر َرْكَعَتْين 

َأ، َفَجَعَل النَّاُس َيَتَمسَُّحوَن ب َوُضوئ ه    .(2)َوَتَوضَّ
  :أنَّ السترة تشرع بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا يدل على اإلشارة النقدية

ى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم صلَّ بمكة وغيرها، وقد استدل على ذلك بأنَّ النَّبيَّ َصلَّى 
  .(3)بالبطحاء في حجته إلى عنزة

 قال الحافظ ابن حجر: )والذي أظنُّه أنَّه أراد أْن ُيَنكِّت على ما ترجم به 
أخرج عن بن  ثمَّ  ،عبد الرزاق، حيث قال في باب ال يقطع الصالة بمكة شيء

صلى  بيَّ رأيت النَّ  :قاله دَّ عن جَ  ،عن أبيه ،عن كثير بن كثير بن المطلب ،جريج
 .(4)ليس بينه وبينهم أي الناس سترة ،ي في المسجد الحرامصلِّ اهلل عليه وسلم يُ 

                                                           

 (.511(  صحيح البخاري، ُقبيل)1)
 (.511(  صحيح البخاري)2)
 .4/44(  ينظر: فتح الباري؛ البن رجب3)
رأيُت النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم يصلي في المسجد (  نص الحديث في مصنف عبد الرزاق: )4)

 (.سترةالحرام، والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم 
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ه إال أنَّ  ،ورجاله موثقون ،(1)وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن 
بن جريج أخبرنا اكان  :بن عيينة قالاعن  ،عن أحمد ،فقد رواه أبو داود ؛معلولٌ 

عن  ،ولكن عن بعض أهلي ،ليس من أبي سمعته :فقال ،افلقيت كثيرً  ،به هكذا
وأن ال فرق بين مكة  ،التنبيه على ضعف هذا الحديث فأراد البخاريُّ  .(2)يدَّ جَ 

 .(3)(واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة ،وغيرها في مشروعية السترة

التفرقة  إًذا البخاري قصد بهذه الترجمة اإلشارة إلى ضعف الخبر الذي فيه
قد ساق الدارقطني االختالف الواقع في الحديث ثمَّ بين مكة وغيرها في السترة، و 

، أي: أنَّ الصحيح في رواية الخبر هو ما رواه (4)(وقول ابن عيينة أصحهاقال: )
 ابن عيينة، فيكون الحديث ضعيًفا؛ للجهالة.

وبداللة أنه اقتصر فالبخاري رحمه اهلل قصد بالترجمة هو إعالل هذا الخبر، 
 على رواية أبي جحيفة رضي اهلل عنه.

 

 
                                                           

(، وفي 758(، والنسائي)2116(، وأبو داود)2958(، وابن ماجه)27244(  أخرجه: أحمد)1)
(، وأبو 2617(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)815(، وابن خزيمة)836الكبرى؛ له)

(، والبيهقي 933(، والحاكم)683(، والطبراني في الكبير)2363(، وابن حبان)6875يعلى)
 (3482(، وفي الكبرى؛ له)4241واآلثار)في معرفة السنن 

(، 5941(، وفي العلل ومعرفة الرجال؛ له)27243(  نقل هذا النص اإلمام أحمد في المسند)2)
(، والدارقطني في 2618(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)2116أبو داود في السنن)و 

 (.3482(، والبيهقي في الكبرى)3418مسألة)14/43العلل
 .1/576ري؛ البن حجر(  فتح البا3)
 (.3419مسألة)14/44(  العلل4)
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 والثالثون المبحث الحادي

( :  شر البقاع األسواق(اإلشارة إلى ضعف ما يروى في أنَّ

 ) (1)قال اإلمام البخاري: )َباُب َما ُذك َر ف ي اأَلْسَواق. 
 ثم علَّق عقيبه قائاًل:

-  ، ْن ُسوق  ف يه  َوَقاَل َعْبُد الرَّْحَمن  ْبُن َعْوف  يَنَة ُقْلُت: َهْل م  ْمَنا الَمد  َلمَّا َقد 
 ت َجاَرٌة َقاَل: ُسوُق َقْيُنَقاَع.

 َوَقاَل َأَنٌس: َقاَل: َعْبُد الرَّْحَمن  ُدلُّون ي َعَلى السُّوق . -
ْفُق ب اأَلْسَواق . -  َوَقاَل ُعَمُر: َأْلَهان ي الصَّ

 سبعة أحاديث: ثمَّ أسند عقيبه
َي اللَُّه َعْنَها، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  حديث  - َعائ َشَة َرض 

ِلِهْم َوَسلََّم: )) َيْغُزو َتْيش  الَكْعَبَة، َفِإَذا َكاُنوا ِبَبْيَداَء ِمَن اأَلْرِض، ُيْخَسُف ِبَأوَّ
ْم، َوف يه ْم ((، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّه ، َكْيَف ُيخْ َوآِخرِِهمْ  ر ه  ل ه ْم َوآخ  َسُف ب َأوَّ

ْنُهْم؟ َقاَل: )) ِلِهْم َوآِخرِِهْم، ثُمَّ ُيْبَعُثوَن َعَلى َأْسَواُقُهْم، َوَمْن َلْيَس م  ُيْخَسُف ِبَأوَّ
 .(2)((ِنيَّاِتِهمْ 
َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى  - اهلُل َعَلْيه  وحديث َأب ي ُهَرْيَرَة َرض 

َصاَلُة َأَحِدُكْم ِفي َتَماَعٍة، َتِزيُد َعَلى َصاَلِتِه ِفي ُسوِقِه َوَبْيِتِه ِبْضًعا َوَسلََّم: ))
 .(3)...((َوِعْشِريَن َدَرَتةً 

                                                           

 (.2118(  صحيح البخاري، ُقبيل)1)
 (.2118(  صحيح البخاري)2)
 (.2119(  صحيح البخاري)3)
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َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َكاَن النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه   وحديث - َأَنس  ْبن  َمال ك  َرض 
، َفاْلَتَفَت إ َلْيه  النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم ف ي  م  السُّوق ، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َأَبا الَقاس 

َسمُّوا ِباْسِمي َوَسلََّم، َفَقاَل: إ نََّما َدَعْوُت َهَذا، َفَقاَل النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ))
 .(2)ده من طريق آخروأعا .(1)((َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتي

َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َخَرَج النَّب يُّ َصلَّى اهلُل وحديث  - يِّ َرض  َأب ي ُهَرْيَرَة الدَّْوس 
، اَل ُيَكلُِّمن ي َواَل ُأَكلُِّمُه، َحتَّى َأَتى ُسوَق َبن ي َقْيُنَقاعَ   .(3)َعَلْيه  َوَسلََّم ف ي َطائ َفة  النََّهار 

ْكَبان  َعَلى َعْهد  النَّب يِّ حديث اْبن ُعَمَر:  - َن الرُّ َأنَُّهْم َكاُنوا َيْشَتُروَن الطََّعاَم م 
َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم، َفَيْبَعُث َعَلْيه ْم َمْن َيْمَنُعُهْم َأْن َيب يُعوُه َحْيُث اْشَتَرْوُه، َحتَّى 

 آخر.، وأعاده من طريق (4)َيْنُقُلوُه َحْيُث ُيَباُع الطََّعامُ 
  إباحة  هذا؛ الداللة إلى اإلمام البخاري بتبويبه أرادالنقدية اإلشارة
ق؛ للشراء فيه من قبل العلماء والفضالء وجميع الناس، وقد ودخول السو  ،المتاجر

))َخْيَر  :(5)استدل على ذلك بعدة أحاديث؛ وهو بذلك يشير إلى ضعف حديث
جاء من  بهذه اللفظ وهذا الحديث اْلِبَقاِع اْلَمَساِتُد، َوَأنَّ َشرَّ اْلِبَقاِع اأْلَْسَواُق((،

 شيء. اوال يثبت منه ، (6)حديث ابن عمر هامن رواية غير واحد  من الصحابة،

                                                           

 (.2121(  صحيح البخاري)1)
 (.2121(  صحيح البخاري)2)
 (.2122(  صحيح البخاري)3)
 (.2123(  صحيح البخاري)4)
 .6/249(  ينظر: شرح ابن بطال5)
(، وابن بشران في 316(، والحاكم)1599(، وابن حبان)124(  أخرجه: الحارث في مسنده)6)

 (.461البيهقي في األسماء والصفات)(، و 691أماليه)
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، وابن (2)، وابن خزيمة(1)ما صححه مسلم وأقرب شيء يدل على معناه
ْهَراَن، َمْوَلى َأب ي ُهَرْيَرَة، َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة َأنَّ  من حديث (3)حبان َعْبد  الرَّْحَمن  ْبن  م 

: ))َأَحبُّ اْلِباَلِد ِإَلى اهلِل َمَساِتُدَها، َوَأْبَغُض َرُسوَل اهلل  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم، َقالَ 
حيح لجزمت بضعف الخبر؛ فمولى ولوال مهابة الص اْلِباَلِد ِإَلى اهلِل َأْسَواُقَها((.

، ولعله رواه بالمعنى، فقد تقدَّم رواية أبي هريرة (4)حتجَّ بهأبي هريرة دون أن يُ 
َصاَلُة َأَحِدُكْم ِفي َتَماَعٍة، َتِزيُد رضي اهلل عنه التي خرجها البخاري، وهي بلفظ: ))

 .(5)...((َدَرَتةً َعَلى َصاَلِتِه ِفي ُسوِقِه َوَبْيِتِه ِبْضًعا َوِعْشِريَن 

                                                           

 (.2388(  صحيح مسلم)1)
(.  فائدة: يصحُّ لنا أْن نقول صححه ابن خزيمة في صحيحه 1293(  صحيح ابن خزيمة)2)

 بشروط أربعة، وهي:
 أْن ال يقدِّم المتن على السند.األول: 

 الثاني: أْن ال يضعف الخبر.
 الثالث: أْن ال يتوقف فيه.

الرابع: أن ال ُيعلِّق الخبر. وما سوى ذلك يصحُّ لنا نقول: صححه ابن خزيمة إذا أخرجه في 
صحيحه، وهذه المسألة تنفع إخوتنا غير أهل االختصاص، فيستطيعون القول: صححه ابن 

يطالبون بالحكم على الحديث، ولكن ال بدَّ من مراعاة ما تقدَّم ذكره، وتصحيح  خزيمة حينما
ابن خزيمة دون تصحيح الترمذي، إال أنَّه أمثل من تصحيح ابن حبان، وتصحيح ابن حبان 

 أمثل من تصحيح الحاكم، وتصحيح الحاكم ال قيمة له.
 (.1611(  صحيح ابن حبان)3)
وقال أبو حاتم)صالح(، وذكره ابن حبان في  يعتبر به(، )شيخ مدنيقال الدارقطني: (  4)

(، قلت: ولم يخرج له مسلم سوى هذا الحديث، ولم يخرج له أحٌد 4175ترجمة)5/117الثقات
(، 281من أصحاب الستة سوى النسائي في الكبرى حديثًا واحًدا. ينظر: سؤاالت البرقاني)

 .(1355ترجمة)5/285والجرح والتعديل؛ البن أبي حاتم
 (.2119(  صحيح البخاري)5)
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فظاهر صنيع اإلمام البخاري هو اإلشارة إلى ضعف ما يروى من أنَّ شر 
عراض عنه، أ هالبقاع األسواق؛ ولو رآه صحيًحا ألخرجه في هذا الموطن، ولكن

 وبوًبا تبويًبا فيه إشارة إلى إعالله، واهلل أعلم. 
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 والثالثون المبحث الثاني
 ضعف ما يروى في كراهة التسمي بالوليداإلشارة إلى 

 ( :َباُب َتْسِمَيِة الَوِليدِ قال اإلمام البخاري)(1). 

 ثم أخرج عقيبه حديثًا واحًدا:

حديث َأب ي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه، َقاَل: َلمَّا َرَفَع النَّب يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم  -
ْكَعة  َقاَل: َن الرَّ ))اللَُّهمَّ َأْنِج الَوِليَد ْبَن الَوِليِد، َوَسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم، َوَعيَّاَش  َرْأَسُه م 

ْبَن َأِبي َرِبيَعَة، َوالُمْسَتْضَعِفيَن ِبَمكََّة، اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر، اللَُّهمَّ 
 .(2)اْتَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِنيَن َكِسِني ُيوُسَف((

 بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا في التسمية بالوليد، أي حكم ية: اإلشارة النقد
للوليد بن الوليد   عليه وسلم دعاذلك، ثمَّ أخرج عقيبه حديثًا فيه أنَّه صلى اهلل

األخبار  شير إلى ضعفوسماه؛ فهو يرى الجواز التسمية بالوليد؛ وهو بذلك ي
 د. يالتسمية بالول كراهةالواردة في 

بعد أن أفاض في تضعيف األخبار التي تنص على  حجر قال الحافظ ابن
ولما لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاري، أومأ : )التحريم أو الكراهة

إليه كعادته، وأورد فيه الحديث الدال على الجواز، فإنَّه لو كان مكروًها َلَغيَّره 
 .(3)(النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم كعادته

                                                           

 (.6211(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.6211(  صحيح البخاري)2)
 .11/581(  فتح الباري3)
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العيني مبيًنا مقصد اإلمام البخاري: )أي: هذا باب في ذكر ما وقال العالمة 
 .(1)(...جاء من تسمية الوليد، وغرضه من وضع هذه الترجمة الرد على ما رواه

إلى ضعف األحاديث التي فيها النهي  اإلشارةإًذا مقصد اإلمام البخاري هو 
 لعلة.عن التسمية بالوليد؛ فهو لم يبوب على الوليد خاصة إال لهذه ا

يِّ  وأمثل أحاديث المنع ، حديث اأْلَْوَزاع  يد  ْبن  اْلُمَسيِّب  ، َعْن َسع  ، َعن  الزُّْهر يِّ
ي ُأمِّ َسَلَمَة َزْوج  النَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم  َخ  ، َقاَل: ُول َد أل  َعْن ُعَمَر ْبن  اْلَخطَّاب 

َسمَّْيُتُموُه ِبَأْسَماِء ))ى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: النَّب يُّ َصلَّ ُغالٌم، َفَسمَّْوُه اْلَول يَد، َفَقاَل 
َفَراِعَنِتُكْم َلَيُكوَننَّ ِفي َهِذِه اأْلُمَِّة َرُتل  ُيَقاُل َلُه: اْلَوِليُد، َلُهَو َشرٌّ َعَلى َهِذِه اأْلُمَِّة 

 . (2)((ِمْن ِفْرَعْوَن ِلَقْوِمهِ 

كما نص على  مرسلٌ  زاعي، والصحيح أنَّهوقد اختلف في روايته على األو 
 !(4)حتى حكم بعض األئمة على متنه بالوضع ،(3)ذلك الدارقطني

الحث على ترك وقد بيَّن الحافظ ابن حجر والعيني علل األخبار التي فيها 
، فنحن نود التقعيد ال االسترسال، (5)في شرحيهما، فليرجع إليهما التسمية بالوليد

ال لطال األمر،   وباهلل التوفيق.وا 

                                                           

(1  )22/211. 
 (.119(  أخرجه: أحمد)2)
 (.186مسألة)2/159(  العلل3)
، واألباطيل والمناكير؛ للجورقاني 2/46و 1/158(  ينظر: الموضوعات؛ البن الجوزي 4)

2/319. 
(  ولألخ أبي مهند القصيمي مقال نشره على ملتقى أهل الحديث، بيَّن في علل هذه األخبار مع 5)

 تخريجها.
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 والثالثون المبحث الثالث

 اإلشارة إلى ضعف ما يروى في كراهة سفر االثنين

 ( :َباُب َسَفِر ااِلْثَنْينِ قال اإلمام البخاري)(1). 
 ثمَّ أخرج عقيبه حديث واحًدا:

ْند  النَّب يِّ َصلَّى اهلُل حديث  - ْن ع  ، َقاَل: اْنَصَرْفُت م  َعَلْيه  َمال ك  ْبن  الُحَوْير ث 
 ))َأذثَنا، َوَأِقيَما َوْلَيُؤمَُّكَما َأْكَبُرُكَما((. َوَسلََّم، َفَقاَل َلَنا َأَنا َوَصاح ب  ل ي:

  :تبويب البخاري مع أورده من حديث مالك بن الحويرث اإلشارة النقدية
رضي اهلل عنه يفيد أنَّ سفر االثنين جائٌز، فيكون المعنى هذا باب جواز سفر 

الذي فيه الزجر عن سفر الواحد  وهو بذلك يشير إلى إعالل حديث االثنين،
، َعْن َأب يه ، َعْن َجدِّه ، َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى واالثنين، وهو حديث  و ْبن  ُشَعْيب  َعْمر 

، َوالرَّاِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثَّاَلثَ اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: ))  .(2)((ُة َرْكب  الرَّاِكُب َشْيَطان 
وكأنَّه لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر : ): )ابن حجر قال الحافظ

واالثنين، وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن  (3)الواحد
أبيه عن جده مرفوعا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب قلت وهو 

                                                           

 (2848(  صحيح البخاري، قبيل)1)
(، والبيهقي في 879(، والنسائي)2617(، وأبو داود)6748(، وأحمد)35( أخرجه: مالك)2)

 وصححه ابن خزيمة(، 1674(، وحسنه الترمذي)647(، وفي اآلداب له)11347الكبرى)
 (.2495(، والحاكم)2571)

اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيث َصلَّى اهلُل َعَلْيِه (من حديث 2998(  وال يخفى أنَّه صح في البخاري)3)
وقد بوب ((. َوَسلََّم، َقاَل: ))َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِفي الَوْحَدِة َما َأْعَلُم، َما َساَر رَاِكب  ِبَلْيٍل َوْحَدهُ 

عليه البخاري: باب السير وحده، أي جواز ذلك؛ وذلك أنَّه أخرج قبله حديث انتداب الزبير 
 وحده لجلب خبر أهل الخندق. واهلل أعلم.
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وأخرجه الحاكم من حديث  ،والحاكم ،وقد صححه بن خزيمة ،حديث حسن اإلسناد
النهي عن سفر االثنين وأن ما دون  :بن خزيمةاوصححه وترجم له  ،أبي هريرة

  .(1) (ألن معنى قوله شيطان أي عاص... ؛الثالثة عصاة
إشارة إلى والذي تميل إليه نفسي هو ضعف الخبر، وأنَّ البخاري بوب 

 .إعالله
وهذا الحديث مما تفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أنكر 

مسلًما صنف اإلمام ، حتى أنَّ رويت بهذه السلسلةالتي األئمة كثيًرا من األحاديث 
وتحسين الترمذي له ال ينفعه، فالحسن عند الترمذي هو من قبيل  في ذلك كتاًبا،

تصحيح ابن خزيمة  الضعيف وليس المقصود به الحسن االصطالحي، وأما
 حاوالن االستدراك على الشيخين بأمثل األحاديث التيوالحاكم للخبر فإنَّهما ي

سيما ابن خزيمة، فتراه يستدرك ويصحح ما جزم األئمة على  الصحة، اظاهره
، والحاكم توسع في ذلك توسًعا غير مرضي، عليه ه فيه أو ما أنكراويتدليس ر 

 كم بوضعه!فاستدرك ما حُ 
 فاألقرب ضعف الخبر، واهلل أعلم.

 

 

 

 

                                                           

 .6/54(  الفتح1)
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 والثالثون المبحث الرابع

 (.؟اإلشارة إلى ضعف ما يروى مرفوًعا: )ال أدري الحدود كفارات ألهل أم ال

 )(1)قال اإلمام البخاري: )َباٌب: الُحُدوُد َكفَّاَرٌة. 
 ثمَّ أخرج عقيبه حديثًا واحًدا:

ْنَد النَّب يِّ َصلَّى اهلُل  حديث - َي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: ُكنَّا ع  ام ت  َرض  ُعَباَدَة ْبن  الصَّ
، َفَقاَل: ))َباِيُعوِني َعَلى َأْن اَل ُتْشِرُكوا ِباللَِّه َشْيًئا، َواَل  َعَلْيه  َوَسلََّم ف ي َمْجل س 

َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْتُرُه َعَلى اللَِّه، َوَمْن  -لََّهاَوَقَرَأ َهِذِه اآلَيَة كُ  -َتْسِرُقوا، َواَل َتْزُنوا 
َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفُعوِقَب ِبِه َفُهَو َكفَّاَرُتُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفَسَتَرُه 

ْن َشاَء َعذََّبُه((  .(2)اللَُّه َعَلْيِه، ِإْن َشاَء َغَفَر َلُه، َواِ 
  :أنَّ الحدود كفارة صرح فيه ب تبويًبا بوب اإلمام البخارياإلشارة النقدية

 ؛ وهورضي اهلل عنه ألهلها، وقد استدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى  يشير إلى إعالل حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه بذلك

  .(3)ْدِري اْلُحُدوُد َكفَّاَرات  أِلَْهِلَها َأْم اَل(())َوَما أَ اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: 
 
، وهي شر المراسيل؛ (4)هو خبر معلول باإلرسال، وهو من مراسيل الزهريف

ال يرتضي ثه به أو ألنَّه حافظ، فإرساله للحديث قرينة على أنَّه ال يرتضي من حدَّ 

                                                           

 (.6784(  صحيح البخاري، ُقبيل)1)
 (.6784(  صحيح البخاري، )2)
(، والبيهقي في 1553العلم وفضلة)(، وابن عبد البر في جامع 2174(  أخرجه: الحاكم)3)

 (.657(، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه)17595الكبرى)
 .432(  ينظر: جامع العلوم والحكم: 4)
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 ، وقد أعله األئمة النقاد، منهم البخاري نفسه إْذ قال: )وَقاَل ل ي رواة إسناده
ْئب   ،َحدَّثََنا َمْعَمرٌ  :َقالَ  ،َحدَّثََنا ه َشامٌ  :َعْبُد اللَّه  ْبُن ُمَحمَّد   َعن   ،َعن  اْبن َأب ي ذ 

ا َكاَن َأْم أعزير نبيً  دريأ َماَعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: )) َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَّهُ  ،الزُّْهر يِّ 
 ؟((ال، َوتُبَّع  َلِعيًنا َكاَن َأْم ال، َواْلُحُدوُد َكفَّاَرات  أَلْهِلَها َأْم ال

زَّاق   ْئب   ،َعْن َمْعَمر   :َوَقاَل َعْبُد الرَّ يد   ،َعن  اْبن  َأب ي ذ  َعْن َأب ي  ،َعْن َسع 
، َوال َيْثُبُت َهَذا َعن  النَّب يِّ َعن  النَّب يِّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ  ،ُهَرْيَرةَ  ُل َأَصحُّ ه  َوَسلََّم، َواأَلوَّ

 (.(( اْلُحُدوُد َكفَّاَرة  )) :َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم أَلنَّ النَّب يَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َقالَ 
 .(1)ه الدراقطنيوأعلَّ 

النَّبي صلى اهلل عليه وسلم فيه وقال ابن عبد البر: )عبادة بن الصامت عن 
  .(2)أن الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسناًدا من حديث أبي هريرة هذا(
 فالحديث ال يثبت، ومقصد اإلمام البخاري اإلشارة إلى إعالله.

 وتتأكد هذه اإلشارة بثالثة أمور، وهي: 
 تبويبه. األول:

 الرغم وجود ما يخالفه.الثاني: اقتصاره على حديث عبادة بن الصامت على 
الثالث: أنَّه صرح خارج الصحيح كما تقدم بإعالل حديث أبي هريرة، وأنَّ 

 الثابت أنَّ الحدود كفارة.
 فلو كان البخاري يرى صحة هذا الحديث ألخرجه هنا، ثم أورد عقيبه 
عبادة ولجمع بينهما كما هي عادته فيما صح إن كان ظاهرهما التعارض، حديث 

                                                           

 (.5141(، وينظر: أطراف الغرائب)1553(  كما في جامع بيان العلم وفضله، عقيب)1)
 (.1553(  جامع بيان العلم وفضله، عقيب)2)
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أنَّه صرح خارج الصحيح بإعالل خبر أبي هريرة،  كما سبق هذه اإلشارةوتتأكد 
 .(1)علم، واهلل أألهلها ونص على أنَّ الحدود كفارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

التي تدل على أنَّ الحدود كفارة ألهلها جاءت من رواية غير واحد من  األحاديث( فائدة: 1)
الصحابة، إال أنَّ البخاري اقتصر على رواية حديث عبادة؛ إشارة إلى ضعف األحاديث 

ْن َهَذا(، 6/149األخرى. قال اإلمام الشافعي في األم يثًا َأْبَيَن م  : )َوَلْم َأْسَمْع ف ي اْلُحُدود  َحد 
نما قال هذا، ألنه قد روى هذا المعنى عن النبي َصلَّى اهلُل 1/79ب في الفتحقال ابن رج : )وا 

َعَلْيه  َوَسلََّم من وجوه متعددة، عن علي، وجرير، وخزيمة بن ثابت، وعبد اهلل بن عمرو، 
وغيرهم، وفي أسانيد كلها مقال، وحديث عبادة صحيح وثابت(. وينظر: العلل الكبير؛ 

 (.414للترمذي)
المسلك يسلكه الترمذي في كتابه الجامع، فيأتي بأصح أحاديث الباب أو أمثلها، ثم يشير إلى  وهذه

األحاديث األخرى بقوله: )وفي الباب(، فغالًبا ما يقدمه يكون أصح شيء أو أمثله، لذا نجده 
، َوَجر ير  ْبن  عَ 1439في الجامع أورد حديث عبادة) ْبد  اهلل ، ( ثم قال: )َوف ي الَباب  َعْن َعل يٍّ

: َلْم َأْسَمْع ف ي  يُّ يٌح وَقاَل الشَّاف ع  يٌث َحَسٌن َصح  ام ت  َحد  يُث ُعَباَدَة ْبن  الصَّ . َحد  َوُخَزْيَمَة ْبن  ثَاب ت 
.) يث  ْن َهَذا الَحد   َهَذا الَباب  َأنَّ اْلَحدَّ َيُكوُن َكفَّاَرًة أَلْهل ه  َشْيًئا َأْحَسَن م 
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 والثالثون المبحث الخامس

 اإلشارة إلى ضعف ما يروى في الصالة على الشهيد
 ( :اَلِة َعَلى الشَِّهيدِ قال اإلمام البخاري  .(1)(َباُب الصَّ
 أخرج عقيبه حديثين:ثمَّ 
َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َكاَن النَّب يُّ صلَّى اهلُل  - حديث َجاب ر  ْبن  َعْبد  اللَّه  َرض 

، ثُمَّ َيُقوُل: )) د  ْن َقْتَلى ُأُحد  ف ي َثْوب  َواح  َأيُُّهْم َأْكَثُر عليه وسلَّم َيْجَمُع َبْيَن الرَُّجَلْين  م 
، َوَقاَل: ))((، َأْخًذا ِلْلُقْرآنِ  َما َقدََّمُه ف ي اللَّْحد  ه  يَر َلُه إ َلى َأَحد  َأَنا َشِهيد  َعَلى َفإ َذا ُأش 

َمائ ه ْم، َوَلْم ُيَغسَُّلوا، َوَلْم ُيَصلَّ َعَلْيه مْ َهُؤاَلِء َيْوَم الِقَياَمةِ   .(2)((، َوَأَمَر ب َدْفن ه ْم ف ي د 
: َأنَّ النَّب   - يَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم َخَرَج َيْوًما، َفَصلَّى حديث ُعْقَبَة ْبن  َعام ر 

، َفَقاَل: )) ْنَبر  ، ثُمَّ اْنَصَرَف إ َلى الم  ِإنثي َفَرط  َلُكْم، َعَلى َأْهل  ُأُحد  َصاَلَتُه َعَلى الَميِّت 
نثي  نثي َواللَِّه أَلَْنُظُر ِإَلى َحْوِضي اآلَن، َواِ  ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح َوَأَنا َشِهيد  َعَلْيُكْم، َواِ 

نثي َواللَِّه َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن ُتْشِرُكوا  -َأْو َمَفاِتيَح اأَلْرِض  -َخَزاِئِن اأَلْرِض  َواِ 
 .(3)((َبْعِدي، َوَلِكْن َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن َتَناَفُسوا ِفيَها

 :يعلُّ في صنيع اإلمام البخاري داللة واضحة على أنَّه  اإلشارة النقدية
األخبار الواردة في الصالة على الشَّهيد، كصالة النَّبيِّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم على 
، فلو صحَّ منها شيٌء، أو رآها صحيحة؛ ألخرجها في هذا الباب،  شهداء أحد 
فكيف وقد أخرج حديث جابر رضي اهلل عنه الذي صرَّح فيه بالنَّفي، وجابر ممَّن 

                                                           

 (.1343(  ُقبيل)1)
 (.1343(  صحيح البخاري)2)
 (.1344(  صحيح البخاري)3)
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ْن  هد أحًدا، وأبوه م  جملة َمن ُقتل، فلو صلَّى عليهم النَّبيُّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ش 
 لكان من أعلم النَّاس بذلك؛ لمصابه في أبيه رضي اهلل عنه.

وعلى هذا فصنيع اإلمام البخاري يقوم مقام التَّصريح باإلعالل هنا، وعلى 
هذا ُيحمل قول كل من لم ير الصالة على الشهيد، حتى قال اإلمام 

هـ( مستنكًرا على من روي أنَّ النَّبيَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم صلَّى 214فعي)الشَّا
عليهم: )فينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه، وقد كان ينبغي له 
أن يعارض بهذه األحاديث كلها عينان فقد جاءت من وجوه متواترة بأنَّ النَّبيَّ 

 .(1)عليهم(صلَّى اهلُل عليه وسلَّم  لم يصلِّ 
(: )وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام يصلَّى 463وقال ابن عبد البر)

 .(2)عليهم، ورووا آثاًرا كثيرة، أكثرها مراسيل(
هـ( اآلثار التي تفيد أنَّ النَّبيَّ صلَّى اهلُل عليه 751وقد ضعَّف ابن القيم)

شهداء أحد أنَّه لم وسلَّم صلَّى على شهداء أحد ثمَّ قال: )والذي يظهر من أمر 
يصلِّ عليهم عند الدَّفن، وقد ُقتل معه بأحد  سبعون نفًسا، فال يجوز أن تخفي 
الصالة عليهم،  وحديث جابر بن عبد اهلل في ترك الصالة عليهم صحيٌح صريٌح، 

، فله من الخبرة ما ليس لغيره(  .(3)وأبوه عبد اهلل أحد القتلى يومئذ 
فهو محمول على خصوصية تلك الصالة من وأمَّا حديث عقبة بن عامر، 

النَّبيِّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ألصحابه؛ مودًِّعا فيها لألحياء واألموات، وليست 
صالة بمقصودها ومعناها الحقيقي، وفي المسألة خالف، ولكن من حيث 

                                                           

 (.2585وينظر: العلل؛ للدارقطني) .1/315(  األم1)
 .24/244(  التمهيد؛ البن عبد البر2)
 .8/284(  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود3)
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ى الصناعة الحديثية ال يثبت في الباب شيء أنَّ النَّبيَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم صل
على شهداء أحد أو على غيرهم إال ما ذكر من صالته الخاصة من حديث عقبة 

 بن عامر رضي اهلل عنه، واهلل أعلم.ا
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 والثالثون المبحث السادس

 اإلشارة إلى ضعف الحديث باقتصاره على التبويب به مع احتياته إليه

  ٌل إ َذا َشَغَلُه َعْن  األول:المثال قال اإلمام البخاري: )َباٌب: ُكلُّ َلْهو  َباط 
ْرَك َوَقْوُلُه َتَعاَلى ب ه : َتَعاَل ُأَقام  َوِمَن النَّاِس َمْن : }(1)َطاَعة  اللَّه ، َوَمْن َقاَل ل َصاح 

 .(2) {َيْشَتِري َلْهَو الَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَّهِ 

 حديثًا واحًدا: ثم أسند عقيبه

َمْن َحَلَف ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ))أبي حديث  -
ِت َوالُعزَّى، َفْلَيُقْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَمْن َقاَل ِلَصاِحِبِه:  ِمْنُكْم َفَقاَل ِفي َحِلِفِه: ِبالالَّ

 .(3)((َيَتَصدَّقْ َتَعاَل أَُقاِمْرَك، َفلْ 
 بوَّب اإلمام البخاري تبويًبا يدل على أنَّ كل لهو يشغل اإلشارة النقدية :

 عن طاعة اهلل فهو باطٌل، وفي صنيعه إشارتان نقديتان:
؛ وهو حديث عقبة بن  األولى: لفظ الترجمة هو  منتزع من حديث صريح 

اْرُموا َواْرَكُبوا، َوَأْن اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ))عامر رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل النَّب يُّ َصلَّى 
َتْرُموا َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َتْرَكُبوا َوُكلُّ َشْيٍء َيْلُهو ِبِه الرَُّتُل َباِطل  ِإالَّ َرْمَي الرَُّتِل 

َن اْلَحقث، َوَمْن َتَرَك الرَّْمَي ِبَقْوِسِه، َأْو تَْأِديَبُه َفَرَسُه َأْو ُماَلَعَبَتُه اْمرََأَتُه َفِإنَُّهنَّ مِ 
 .(4)((َبْعَدَما َعِلَمُه َفَقْد َكَفَر الَِّذي َعِلَمهُ 

                                                           

 .6(  سورة لقمان، اآلية: 1)
 (.6311(  صحيح البخاري، قبيل)2)
 (.6311(  صحيح البخاري)3)
 (، والنسائي1637(، والترمذي)2513(، وأبو داود)2449(، والدرامي)17311أخرجه: أحمد)(  4)

 (.4414(، وفي الكبرى؛ له)3578)
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نما بوَّب به؛ ولم يخرجه في هذا الموطن على الرَّغم م ْن كونه نصٌّ في   وا 
؛ وذلك أنَّ مداره على عبد اهلل بن زيد، (1)الدِّاللة على تبويبه؛ إشارة إلى ضعفه

 ، ووقع في إسناد الحديث اختالف طويل.(2)وقد اختلف في اسمهوفيه جهالٌة، 
َستُْفَتُح َعَلْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكُم اهلُل، َفاَل وقد صحَّ في صحيح مسلم: ))

 .(3)((َيْعِتُز َأَحُدُكْم َأْن َيْلُهَو ِبَأْسُهِمهِ 
 الثاني: ذكر اآلية في بيان اللهو الباطل، وأعرض عن ذكر ما جاء في
تخصيصها بالغناء، قال الحافظ: )وكأنَّه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير اللَّهو 

اَل َيِحلُّ من حديث أبي أمامة رفعه: )) (4)في هذه اآلية بالغناء، وقد أخرج الترمذي
َوِمَن النَّاِس َمْن ((، الحديث، وفيه: ))وفيهنَّ أنزل اهلل: }َبْيُع الُمَغنثَياِت َواَل ِشَراؤُهنَّ 

عن ابن مسعود  (5){((اآلية، وسنده ضعيف، وأخرج الطبرانيْشَتِري َلْهَو الَحِديثِ يَ 
 .(6)موقوًفا: أنه فسَّر اللهو في هذه اآلية بالغناء، وفي سنده ضعف أيًضا(

 
 
 

                                                           

 .11/91(  ينظر: فتح الباري1)
 (.1613ترجمة)8/71(  وقد فصل القول في ذلك المزي في تهذيب الكمال2)
 (.1918(  صحيح مسلم)3)
ه)3195(، و)1283( جامع الترمذي)4) ، َواَل ))(: 1238(، ونصُّ اَل َتِبيُعوا الَقْيَناِت، َواَل َتْشَتُروُهنَّ

، َوَثَمُنُهنَّ َحرَام ، ِفي ِمْثِل َهَذا ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة: }َومِ  ، َواَل َخْيَر ِفي ِتَتاَرٍة ِفيِهنَّ َن ُتَعلثُموُهنَّ
 ((.َعْن َسِبيِل اللَِّه{ ِإَلى آِخِر اآلَيةِ النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو الَحِديِث ِلُيِضلَّ 

 ( لم أجده عند الطبراني!5)
(، والطبري في 26(، وابن أبي الدنيا في ذم المالهي)21131( وأخرجه: ابن أبي شيبة)6)

(، 3361(، وفي الصغير؛ له)4743(، والبيهقي في الشعب)3542، والحاكم)21/61تفسيره
 (، و21113وفي الكبرى؛ له)
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؛ وذلك أنَّ مداره على علي بن يزيد، عن  فحديث أبي أمامة ضعيٌف ال يصحُّ
، وقد أعلَّ الترمذي (1)عيف ال يحتجُّ بهالقاسم، عن أبي أمامة، وعلي بن يزيد ض

الخبر به إْذ قال: )هذا حديث غريب، إنَّما يروى من حديث القاسم، عن أبي 
أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعَّف في الحديث، سمعت محمًدا يقول: 

 . (2)القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف(
الحديث؟ فقال: عبيد اهلل بن وقال في العلل: )سألت محمًدا عن إسناد هذا 

زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم بن عبد الرحمن مولى ثقة قال 
محمد: هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن 

، (5)، والدارقطني(4). فالخبر ال يصح، وقد أعله اإلمام أحمد(3)يزيد بن معاوية(
 .(6)وابن الجوزي

 
 
 
 
 

                                                           

ضعفه جمٌع من أهل العلم، وال أعلم أحًدا وثَّقه، فهو ضعيف أو ضعيٌف جًدا. ينظر: تهذيب ( 1)
 (.4154ترجمة)21/181الكمال

يُث َأب ي ُأَماَمَة َغر يٌب إ نََّما َنْعر ُفُه (: )1283(، وقال عقيب)3195(  جامع الترمذي، عقيب)2) َحد 
ْن َهَذا الَوْجه ، َوَقْد َتَكلَّ  ْثَل َهَذا م  .م  ْلم  ف ي َعل يِّ ْبن  َيز يَد َوَضعََّفُه َوُهَو َشام يٌّ  (.َم َبْعُض َأْهل  الع 

 (.335(  العلل الكبير)3)
 (.43(  المنتخب؛ البن قدامة)4)
 (.2699مسألة)2/267(  العلل5)
(6  )2/299. 
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وأمَّا خبر ابن مسعود رضي اهلل عنه الموقوف ففيه ضعٌف؛ وذلك أنَّه من 
، َعْن َعْبد  اهلل  ْبن  َعمَّار  الدُّْهن يِّ رواية  ْهَباء  ، َعْن َأب ي الصَّ يد  ْبن  ُجَبْير  ، َعْن َسع 

؛ وعمار لم يسمع من سعيد بن جبير شيًئا على الصحيح  .(1)َمْسُعود 
أنَّ تجنب البخاري لما هو مشهور في تفسير اآلية قد يكون  ومن هنا نعلم،

إشارة منه إلى إعالل الخبر، فأثر ابن مسعود لو رآه البخاري صحيًحا ألخرجه في 
هذا الموطن أو في غيره، ولكنَّه ال يراه كذلك، وكذا حديث أبي أمامة رضي اهلل 

 عنه. 
نده؛ إشارة منه إلى وكذلك قد يسوق البخاري متن حديث  تبويًبا، وال يس

 إعالله، واهلل أعلم.
 
 
 
 
 

                                                           

َسم عت َأَبا  حدثني عبيد اهلل بن عمر القواريري: َقالَ (: )3133(  جاء في العلل ومعرفة الرجال)1)
بكر بن َعيَّاش َيُقول: مرَّ ب ي عمار الدهني، فدعوته، َفقلت َلُه: َيا عمار، تعال، فَجاء، َفقلت 

وينظر: الضعفاء؛  (.َلُه: َسم عت من سعيد بن ُجَبير َشْيئا؟ َقاَل اَل قلت اْذَهبْ 
أنَّ هذا (، ووقع في بعض الكتب التصريح بالسماع، واألقرب 13471ترجمة)3/323للعقيلي

 من الخطأ، فهذا نص صريح صحيح في عدم سماعه من سعيد، واهلل أعلم.
نما تكلَّمنا عن الصنعة النقدية بخصوص أثر ابن  -والعياذ باهلل-ولسنا هنا  نرى جواز المعازف، وا 

مسعود وأبي أمامة، وليرجع في بيان حرمة المعازف إلى  كتاب: التليد والطارف في الرد على 
معازف؛ للشيخ المحدث عبد اهلل السعد، وكتاب الغناء في الميزان؛ للشيخ المحدث من أجاز ال

 عبد العزيز الطريفي.
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 :اأُلَمَراُء ِمْن ُقَرْيشٍ ) المثال الثاني: قال اإلمام البخاري :  .(1)(َباب 
 ثم أسند عقيبه حديثين:

ْنَدُه ف ي  - َيَة، َوُهَو ع  ، ُيَحدُِّث: َأنَُّه َبَلَغ ُمَعاو  م  حديث ُمَحمَّد ْبن ُجَبْير  ْبن  ُمْطع 
ْن َقْحَطاَن،  و، ُيَحدُِّث: َأنَُّه َسَيُكوُن َمل ٌك م  : َأنَّ َعْبَد اللَّه  ْبَن َعْمر  ْن ُقَرْيش  َوْفد  م 

َب، َفَقاَم َفَأْثَنى َعَلى اللَّه  ب مَ  ا ُهَو َأْهُلُه، ثُمَّ َقاَل: َأمَّا َبْعُد، َفإ نَُّه َبَلَغن ي َأنَّ ر َجااًل َفَغض 
يَث َلْيَسْت ف ي ك َتاب  اللَّه ، َواَل ُتوَثُر َعْن َرُسول  اللَّه  َصلَّى اهلُل  ْنُكْم ُيَحدِّثُوَن َأَحاد  م 

ْعُت َرُسوَل َعَلْيه  َوَسلََّم، َوُأوَلئ َك ُجهَّاُلُكْم، َفإ يَّاُكْم َواألَ  لُّ َأْهَلَها، َفإ نِّي َسم  َمان يَّ الَّت ي ُتض 
: ))ِإنَّ َهَذا اأَلْمَر ِفي ُقَرْيٍش، اَل ُيَعاِديِهْم َأَحد  ِإالَّ اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َيُقولُ 

 .(2)((َكبَُّه اللَُّه ِفي النَّاِر َعَلى َوْتِهِه، َما َأَقاُموا الدثينَ 
: ))اَل َيَزاُل َهَذا يث اْبن  ُعَمَر: َقاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ وحد -

 .(3)اأَلْمُر ِفي ُقَرْيٍش َما َبِقَي ِمْنُهُم اْثَناِن((
 يرى اإلمام البخاري أنَّ أمر الخالفة في قريش، وما أورده اإلشارة النقدية :

، جعله تبو  يًبا، ثمَّ استدل على معناه بحديثين في الترجمة هو نصُّ لحديث 
صحيحين؛ إشارة منه إلى ضعف الخبر الذي ساقه تبويًبا، وأنَّه يرى ضعفه؛ ولكنه 

 يستدل على معناه باألحاديث التي أسندها.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن أفاض في بيان ذلك: )ولما لم يكن شيء منها 

ة وأورد الذي صح على على شرط المصنف في الصحيح، اقتصر على الترجم
 .(4)شرطه، مما يؤدي معناه في الجملة(

                                                           

 (.7139(  صحيح البخاري، قبيل)1)
 (.7139(  صحيح البخاري)2)
 (.7141(  صحيح البخاري)3)
 .13/114(  فتح الباري4)
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وتبويب البخاري هو جزٌء من حديث روي عن جمع  من الصحابة رضي اهلل 
 عنهم، ولكن الرواية فيه ليِّنة، منها:

حديث أبي برزة رضي اهلل عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قال: 
َثاَلثًا َما َفَعُلوا َثاَلثًا: َما َحَكُموا َفَعَدُلوا، َواْسُتْرِحُموا َفَرِحُموا، اأْلَُمَراُء ِمْن ُقَرْيٍش ))

َوَعاَهُدوا َفَوَفْوا، َفَمْن َلْم َيْفَعْل َذِلَك ِمْنُهْم َفَعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس 
سناده منكر؛ تفرد به سكين ((. وا  األمراء(( بدل: ))األئمة. ووقع: ))(1)((َأْتَمِعينَ 

 .(2)بن عبد العزيزا
))اأْلَِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش، َأْبَراُرَها ُأَمرَاُء  وحديث علي رضي اهلل عنه رفعه:

ارَِها، َوِلُكلٍّ َحقٌّ، َفْأُتوا ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه... اُرَها ُأَمَراُء ُفتَّ . وفيه (3)((َأْبَرارَِها، َوُفتَّ
، والحديث أعله (5)وأبو نعيم (4)وقد أعله به الطبراني الفيض بن الفضل،
 .(6)الدارقطني بالوقف

، َأنَّ النَّب يَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: ))اأْلَِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش، ِإَذا  وحديث: َأَنس 
ِن اْسُتْرِحُموا َرِحُموا، َذا َعاَهُدوا َوَفْوا، َواِ  َفَمْن َلْم َيْفَعْل َذِلَك ِمْنُهْم  َحَكُموا َعَدُلوا، َواِ 

                                                           

(، 3857(، والبزار)1125عاصم)(، وابن أبي 19782(، وأحمد)968( أخرجه: الطيالسي)1)
 (.3645(، وأبو يعلى)764والروياني)

 .2/174(  ينظر: ميزان االعتدال2)
 (، وابن األعرابي في معجمه63(، والخالل في السنة)33712( أخرجه: ابن أبي شيبة)3)

(، 6962(، والحاكم)425(، وفي الصغير؛ له)3521(، والطبراني في األوسط)2321)
 .7/242، وأبو نعيم في الحلية4/918ح أصول أهل السنةوالاللكائي في شر 

 (.3521في األوسط، عقيب)(  4)
 .7/242في الحلية(  5)
 (.359مسألة)3/198(  العلل6)
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. (1)((َفَعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْتَمِعيَن، اَل ُيْقَبُل ِمْنُهْم َصْرف  َواَل َعْدل  
 .(2)وهو حديث منكر أنكره اإلمام أحمد

بها هي إًذا معنى الحديث ثابٌت، ولكنَّ الترجمة التي بوب اإلمام البخاري 
جزء من حديث ال يثبت؛ لذا جعله البخاري تبويًبا؛ إشارة إلى ضعفه، ثم استدل 
عليه بما هو ثابت عن النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم، ومن هنا نعلم أنَّ اإلمام 

 البخاري قد يسوق الحديث ترجمة؛ إشارة إلى ضعفه.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(، 75725(، والبزار)12317(، وأحمد)32388(، وابن أبي شيبة)2247(  أخرجه: الطيالسي)1)
(، وأبو يعلى في 5919(، والنسائي في الكبرى)1121وابن أبي عاصم في السنة)

(، وفي األوسط؛ 2117(، والطبراني في الدعاء)3644(، وفي المسند له)158معجمه)
(، وأبو نعيم 8528(، والحاكم)2572(، وفي الشاميين؛ له)725(، وفي الكبير له)2171له)

 (.5298(، وفي الكبرى؛ له)5911البيهقي في معرفة السنن واآلثار)، و 3/171في الحلية
، 2/764(، وينظر: شرح علل الترمذي81(، وعلل الخالل)1861مسائل أبي داود) كما في( 2)

 .1/81وتهذيب التهذيب



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
183 

 اْثَنانِ : )المثال الثالث: قال اإلمام البخاري :  .(1)(َفَما َفْوَقُهَما َتَماَعة   باب 

 ثم أخرج عقيبه حديثًا واحًدا:

، َعن  النَّب يِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: - ))ِإَذا  حديث َمال ك  ْبن  الُحَوْير ث 
اَلُة، َفَأذثَنا َوَأِقيَما، ثُمَّ ِلَيُؤمَُّكَما َأْكَبُرُكَما((.  َحَضَرِت الصَّ

 بوب اإلمام البخاري تبويًبا مفاده أنَّ صالة االثنين وما : اإلشارة النقدية
فوقهما جماعة، وهذا مما ال يختلف فيه، إال أنَّ ما ترجم به البخاري هو نص 
لحديث مرفوع؛ فهو جعله تبويًبا واستدل له بحديث مالك بن الحويرث؛ وهو يشير 

تدل به على ذلك بذلك إلى أنَّ ما ذكره في الترجمة ضعيف، وأنَّ أمثل شيء يس
حديث مالك بن الحويرث، فلو كان ما أورده في الترجمة صحيًحا ألسنده ولم 
يجعله هكذا، ومن هنا نعلم أنَّ البخاري قد يترجم بنص حديث مرفوع، ويجعله 

 .كالفقه؛ إشارة إلى ضعفه
وما ترجم به البخاري روي من أوجه، أمثلها حديث أبي موسى رضي اهلل 

 .(2)((اْثَناِن َفَما َفْوَقُهَما َتَماَعة  َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم: ))عنه قال: َقاَل 

سناده ضعيف، وقد أعلَّه الحفاظ، كالبيهقي  ،(5)، والعراقي(4)وابن رجب (3)وا 

                                                           

 (.658(  صحيح البخاري، قبيل)1)
(، 586(، والروياني)972(، وابن ماجه)657(، وعبد بن حميد)8811(  أخرجه: ابن أبي شيبة)2)

 والبيهقي(، 7957كم)(، والحا1187(، والدارقطني)7223، وأبو يعلى)2/53والعقيلي
(5118.) 

 (.5118(  في الكبر، عقيب)3)
 .6/38(  فتح الباري4)
 .2/296(  طرح التثريب5)
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 وغيرهم. (1)وابن حجر

 إًذا تبيَّن أنَّ البخاري بوب به ولم يسنده؛ إشارة إلى ضعفه. واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2/142(  فتح الباري/1)
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 سابع والثالثونالمبحث ال

 الترتمة على الحديث بما يخالف الروايات األخرى؛ إشارة إلى إعاللها

 :(1)(َباُب الدَُّعاِء ِإَذا اْنَتَبَه ِباللَّْيلِ قال اإلمام البخاري: ) المثال األول. 

 ثم أخرج عقيبه حديثين:

ْنَد َمْيُموَنَة،  - َي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: ب تُّ ع  ، َعن  اْبن  َعبَّاس  َرض  حديث ُكَرْيب 
َفَقاَم النَّب يُّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم َفَأَتى َحاَجَتُه، َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيه ، ثُمَّ َناَم، ثُمَّ َقاَم، 

َناَقَها، ثُ  َأ ُوُضوًءا َبْيَن ُوُضوَءْين  َلْم ُيْكث ْر َوَقْد َأْبَلَغ، َفَأَتى الق ْرَبَة َفَأْطَلَق ش  مَّ َتَوضَّ
ْأُت، َفَقاَم ُيَصلِّي،  َيَة َأْن َيَرى َأنِّي ُكْنُت َأتَّق يه ، َفَتَوضَّ َفَصلَّى، َفُقْمُت َفَتَمطَّْيُت، َكَراه 

ي ن ه ، َفتَتَامَّْت َصاَلتُُه َثاَلَث َعْشَرَة َفُقْمُت َعْن َيَسار ه ، َفَأَخَذ ب ُأُذن ي َفَأَداَرن ي َعْن َيم 
اَلة ، َفَصلَّى  َرْكَعًة، ثُمَّ اْضَطَجَع َفَناَم َحتَّى َنَفَخ، َوَكاَن إ َذا َناَم َنَفَخ، َفآَذَنُه ب اَلٌل ب الصَّ

ْأ، َوَكاَن َيُقوُل ف ي ُدَعائ ه : )) َوِفي َبَصِري اللَُّهمَّ اْتَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا، َوَلْم َيَتَوضَّ
ُنوًرا، َوِفي َسْمِعي ُنوًرا، َوَعْن َيِميِني ُنوًرا، َوَعْن َيَساِري ُنوًرا، َوَفْوِقي ُنوًرا، َوَتْحِتي 

 .(2) ((ُنوًرا، َوَأَماِمي ُنوًرا، َوَخْلِفي ُنوًرا، َواْتَعْل ِلي ُنورًا

: َكاَن النَّب يُّ صلَّى اهلُل علي - ه وسلَّم إ َذا َقاَم وحديث طاووس عن اْبن  َعبَّاس 
ُد، َقاَل: )) َن اللَّْيل  َيَتَهجَّ اللَُّهمَّ َلَك الَحْمُد، َأْنَت ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن م 

 .(3)...((ِفيِهنَّ 

                                                           

 (.6316(  قبيل)1)
 (.6316صحيح البخاري)(  2)
 (.6325صحيح البخاري)(  3)
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 :قيد اإلمام البخاري الحديث بالترجمة، بأنَّ هذا  بيان اإلشارة النقدية
يشير إلى إعالل رواية َمْن جعل هذا  الدُّعاء يقال عند االنتباه لياًل؛ وهو بذلك

 وغيره. (1)الدعاء عند الذهاب إلى المسجد كما وقع عند اإلمام مسلم

قال الشَّيخ العالمة الطريفي: )ولم يثبت عن رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم 
، وأما ما رواه اإلمام مسلٌم...، فهذا الحديث (2)في اإلتيان إلى الصالة دعاء معلومٌ 

غلط ووهم، وقد أورده مسلٌم في صحيحه معالَّ له بعد رواية كريب مولى عبد اهلل 
بن عباس...، كما مال إلى هذا اإلمام البخاري حينما ترجم...، وترجم على هذا ا

هذا  . والصواب أنَّ (3) اإلمام النسائي في سننه قال: باب الدعاء في السجود
الدعاء إنَّما هو في السجود، وليس في الذهاب إلى المسجد، وقد وهم فيه محمد 

                                                           

الصالة، وهو  فأذن المؤذن فخرج إلى(: )763( وقع في إحدى الروايات التي ذكرها مسلم)1)
 يقول...(.

 (  وقد جاء في ذلك عدَّة أحاديث، منها:2)
َمْن َقاَل ِحيَن َيْخُرُج ِإَلى حديث أبي سعيد رضي اهلل عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قال: )) -

اَلِة: اللَُّهمَّ ِإنثي َأْسأَُلَك ِبَحقث السَّاِئِليَن َعَلْيَك َوِبَحقث َمْمشَ  اَي َهَذا ِإنثي َلْم َأْخُرْج َأَشرًا، َواَل الصَّ
سناده تالف، وهو ...َبَطرًا، َواَل ِرَياًء، َواَل ُسْمَعًة، َخَرْتُت َخْوَف َسَخِطَك َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتكَ  ((، وا 

 (.2148مسألة)5/3366معلٌّ بالوقف كما نصَّ على ذلك أبو حاتم في العلل
َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللَّه  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم إ َذا َخَرَج إ َلى وحديث أم سلمة رضي اهلل عنها:  -

اَلة  َيُقوُل: )) َه ِإَلْيَك، َوَأْنَتَح َمْن َسأََلَك الصَّ اللَُّهمَّ اْتَعْلِني َأْقَرَب َمْن َتَقرََّب ِإَلْيَك، َوَأْوَتَه َمْن َتَوتَّ
سناده ضعيف كما َوَطَلَب ِإَلْيكَ  ، وال 5/61نص على ذلك الحافظ في نتائج األفكار، ...((. وا 

 يصحُّ في الباب شيء. 
(. قلت: وقد استفاد النسائي من البخاري كثيًرا، سيما في تراجمه، فكثيًرا ما يتبعه 1121(  قبيل)3)

 في تراجمه على أحاديث السنن الكبرى.
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يراد اإلمام مسلم له بعد أن أورده من حديث ا بن علي في روايته عن أبيه...، وا 
 . (1)كريب مولى ابن عباس إعالل له ال احتجاج به(

، والكيفيَّة قلت: ومن هنا ال بدَّ لنا من معرفة مناهج األئمة في مصنفاتهم
التي اعتمدوها، فمسلٌم هنا أخَّر رواية محمد بن علي؛ ألوهام وقعت فيها؛ فكان 
تأخيرها؛ إعالاًل نسبًيا لبعض ألفاظها، وأحياًنا ُيقدِّم الرواية المعلَّة، ثمَّ يشرح العلة 

 بالطرق األخرى التي يوردها عقب ذلك.

 

ًدا، وينبغي أن يعلم أنَّ المسألة وهنا ال بدَّ من القول أنَّ هذه األمور ضيقة ج
دائرة على أعالل أوجه وأحرف وليست أحاديثًا بتمامها كما فهم بعضهم، فأصل 
نما دعاني إلى قول  الخبر ثابٌت كما ظهر لنا، ولكن ثمة علة في بعض األلفاظ، وا 
، فقد  ذلك أنِّي وجدت بعضهم توسع في هذه األمور توسًعا غير مرضي  وال محمود 

دهم إلى إعالل حديث: صفوان بن يعلى، عن َأبيه رضي اهلل عنه، قال: ذهب أح
{. قال: سفيان: َوَناَدْوا َيا َماِلكُ سمعُت النَّب يَّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم يقرُأ على المنبر }

 .(2)في قراءة عبد اهلل َوَناَدْوا َيا َمال  

أنَّ البخاري أخرجه استدالاًل ال صحة، وأنَّ مسلًما ال يرى  (3)الرجلزعم 
 صحته، فيا للعجب!

                                                           

 .31صفة صالة النَّبي صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: (  1)
 (.871(، واللفظ له، ومسلم)3231البخاري)( أخرجه: 2)
وقد توفي عليه رحمة اهلل، وقد كان غيوًرا على دينه، أسيًفا، طيًبا، إال أنَّ كان يسير في طريق ( 3)

 غير مسلوك، ثمت أمور دفعت إلى مثل هذه اآلراء، ولكن ال أحب ذكرها بعد أن توفاه اهلل.
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هــ(، 198قلت: هذا الحديث تفرَّد به إمام من األئمة، وهو سفيان بن عيينة)
، (2)، وعبد الرزاق(1)وقد رواه عن سفيان جمٌع من األئمة، منهم: علي بن المديني

وأبو بكر بن أبي ، (5)، والحجاج بن منهال(4)، وقتيبة ابن سعيد (3)واإلمام أحمد
سحاق بن راهويه، (6)شيبة ، (11)، وأبو عمارة(9)والكسائي، (8)، وأحمد ابن عبده(7)وا 

 وغيرهم.، (11)والحميدي

هؤالء جميًعا رووه: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء 
 بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلي، عن أبيه به.

، وقد اتفق )البخاري( و)مسلٌم( فهو مسنٌد  برواية األئمة بعضهم عن بعض 
أيًضا، ولم  (12)على صحته، فهو في أعلى درجات الصحة، وقد صححه الترمذي

                                                           

 (.3231(أخرج روايته: البخاري)1)
 (.2791فه)( في مصن2)
 (.17961( في مسنده)3)
(، والنسائي في 518(، والترمذي)871(، ومسلم مقروًنا)3266( أخرج روايته: البخاري)4)

 (.5781(، وفي الكبرى؛ له)587(، والبيهقي في البعث)11415الكبرى)
 (.5781(، وفي الكبرى؛ له)587(، والبيهقي في البعث)4819( أخرج روايته: البخاري)5)
 (.871ج روايته: مسلم مقروًنا)( أخر 6)
 (.11415(، والنسائي)871( أخرج روايته: مسلم مقروًنا)7)
 (.3992( أخرج روايته: أبو داود)8)
 (.112( أخرج روايته: الدوري في جزئه)9)
 (.112( أخرج روايته: الدوري)11)
 (.787( في مسنده)11)
 (.518( في سننه)12)
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يتعقبهما عليه الدارقطنيُّ الذي ألزم نفسه بتتبع ما يراه ال يصح، وال أعلم أنَّ أحًدا 
 قد خدشه أو غمزه.

، بينما نجد أحدهم يضيف نكتة جديدة،  بأنَّ الحديث ليس من شرط البخاريِّ
وأنَّ الحديث غريب ال يصح، وقد أخرجه البخاري من حيث االستدالل ال 

 األصحية، وأنَّ مسلًما أخرجه ولم يقدِّمه؛ فلزم من ذلك أنَّه ال يراه صحيًحا!

 وكذلك قوله يقتضي: أنَّ الدارقطني غفل عنه ولم يعله!

: )سألت محمًدا عن هذا (1)في العلل الكبيروتعلل هذا الرجُل بقول الترمذي 
 الحديث فقال: هو حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به(.

فزعم أنَّ تحسين البخاري له يساوي اإلعالل؛ بقرينة قوله: )وهو حديث ابن 
 عيينة الذي ينفرد به(.

 وجوابنا على ذلك ألخصه فيما يأتي:

إلعالل قوٌل كاسٌد وباطٌل؛ فالحسن في كالم إنَّ قوله: الحسن هنا بمثابة ا -
األئمة ال يطرَّد تحت اصطالح متفق عليه ذي داللة واحدة، فقد يراد بالحسن 
الصحيح، وقد يراد به المنكر، وقد يراد به المقبول، وقد يراد به المعمول به، فال 

 بدَّ من قرائن ُتظهر المعنى المراد من اللفظ.

في علل الترمذي الكبير هو الصحيح بخالف ما  ظهر بالتتبع أنَّ الحسن -
 . (2)في الجامع

                                                           

(1( )143) 
 .334وزيادة الثقة؛ ألستاذنا المحمدي ( ينظر: الشاذ والمنكر 2)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
191 

إنَّ العبرة بما في الصحيح وليس بما هو عند الترمذي، فصحيح البخاري  -
هو عصارة وزبدة نتاج اإلمام البخاري الطويلة، وهو يعد آخر األحكام له عند 

فهوم، فما في اختالف القول عنه، فلو اعتبرنا قوله: )حسن( من المتشابه غير الم
الصحيح يعد محكًما، والهدي أن يتبع الباحث العاقل المحكم ال المتشابه، وأن يرد 
المتشابه إلى المحكم ليحصل على التفسير الصحيح، فلما قمنا بحمل الحسن 

 الذي في العلل على ما في الصحيح ظهر لنا المقصود.

(، هذه ال تدل ما وقع في العلل: )وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به -
نَّما تدل على أنَّ اإلسناد غريب، وهي فيما يظهر لي أنَّ هذه  على اإلعالل، وا 
العبارة للترمذي وليست للبخاري، بقرينة قول الترمذي في جامعه)وهو حديث ابن 

 عيينة( أي: تفرد به. واهلل أعلم.

ر، والغرابة في كالم أهل العلم يقصد به اإلعالل، ويقصد به مجرد اإلخبا
بأنَّ هذا اإلسناد تفرد به فالٌن، ولو حملنا كل غرابة على اإلعالل، لبطلت السنن، 

 وال عتب إًذا على المتكلمين حينما ردُّوا خبر الواحد في العقائد!

فالغرابة عند أهل الحديث ال يستقيم معرفة المراد منها إال في ضوء القرائن 
مراد بالكالم هو حكاية التفرد ال غير، قول المحتفَّة بالكالم، وخير قرينة على أنَّ ال

الترمذي: )حسٌن صحيٌح غريٌب( فباالتفاق أنَّ حسن صحيح تساوي الصحة، بل 
هي أعلى درجات الصحة، فهي أعلى من قوله: صحيح؛ ألنَّه قلما يفرد الحسن 

 عن الصحة، وأنَّه يقولها على المتون المتفق عليها.

خبر فرد تفرد به سفيان، ثم بين ذلك وأما قوله بأخرة: )غريب( أي هو 
بقوله: )وهو حديث ابن عيينة(. فإن قلنا حسن صحيح الصحيح، و)غريب( هنا 
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الضعيف، تكون النتيجة: أن الخبر صحيح، وهو ثابت، ولكنه منكر! أبًدا ال 
 تستقيم.

سفيان بن عيينة إمام كبير، يحتمل تفرده عن عمرو بن دينار؛ وذلك أنَّه  -
حابه، وأنَّه مقدم حتى على شعبة والثوري وغيرهم، أضف إلى ذلك من أوثق أص

أن المتن ليس في الحالل والحرام الذي يتعين اشتهاره ونقله. قال الحافظ ابن 
 رجب: )أصحاب عمرو بن دينار: 

قال أحمد في رواية األثرم: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عيينة، ما أعلم 
ن كان أحًدا أعلم به من ابن عيينة . قيل له: كان ابن عيينة صغيًرا. قال: وا 
 صغيًرا، فقد يكون صغيًرا كيًسا.

وقال عبد اهلل بن أحمد: قال أبي: سفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار 
 وأحسنهم حديثًا.

قال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن حديث شعبة، عن عمرو بن 
 عيينة عن عمرو بن دينار. دينار، والثوري عن عمرو بن دينار، وابن 

قال: سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار، وهو أعلم بعمرو ابن 
 دينار من حماد بن زيد.

ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين، أن ابن عيينة أعلم بعمرو بن دينار 
من سفيان الثوري، وحماد بن زيد، قيل: فشعبة؟ قال: وأي شيء روى عنه شعبة، 

 ى عنه نحًوا من مائة حديث.إنما رو 

 وقال أيًضا: ابن عيينة أعلم بعمرو من حماد بن زيد.
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وقال أبو حاتم: ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من )شعبة(، وقيل 
البن عيينة في حديث لعمرو بن دينار، اختلف فيه ابن جريج وهشيم، فقال ابن 

 عيينة: أنا أحفظ لهذا منهما.

أرفع الرواة عن عمرو بن دينار، ابن جريج، وابن عيينة، وقال الدارقطني: 
 .(1) وشعبة، وحماد ابن زيد(

فظهر أنَّ سفيان بن عيينة من المقدَّمين في عمرو بن دينار، ومن كان هذا 
حاله، والحديث هذا وصفه، قبل تفرده، وعلى العين والرأس، لذا أخرجه الشيخان 

الدارقطني، وال أعلم ثمة أحد  من  واتفقا عليه، وصححه الترمذي، وسكت عنه
النقاد خالفهم في ذلك، فمن ذا الذي ال ُيسلِّم لذلك، ويبغي أن يناطح هؤالء 

 الفحول! اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيًرا منها، وثبت علينا عقولنا.

فإذا كان سفيان في عمرو ال يحتمل تفرده في مثل هذا الخبر، مع تصحيح 
 نقول في تفرد غيره؟! من تقدم له، فما

 مسألة اإلعالل بالتفرد لها أصول وضوابط، وليس هذا مقام بسطها.

وأما مسألة أنَّ اإلمام مسلم أخَّره؛ ليعله، فلعمري إنَّ هذه ضحكة ما بعدها 
 ضحكة، وهل كل ما آخره مسلم قصد به اإلعالل! إن هذا شيء عجاب!

:مسلم رتَّب المسألة ترتيًبا حسًنا كعادته، فر   اح يخرجِّ

                                                           

 .2/685( شرح العلل1)
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حديث الحكم بن ميناء، أن عبد اهلل بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا 
َلَيْنَتِهَينَّ َأْقَوام  َعْن رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم، يقول على أعواد منبره: ))

، وهو (1)((ِمَن اْلَغاِفِلينَ َوْدِعِهُم اْلُتُمَعاِت، َأْو َلَيْخِتَمنَّ اهلُل َعَلى ُقُلوِبِهْم، ثُمَّ َلَيُكوُننَّ 
 خاص لمن ترك الجمعة.

ثم حديث عن جابر بن سمرة، قال: كنت أصلي مع رسول اهلل صلى اهلل 
 .(2)عليه وسلم، فكانت صالته قصدا، وخطبته قصدا

ثم متن عن جابر بن عبد اهلل، قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا 
واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: خطب احمرت عيناه، وعال صوته، 

 .(3) ((ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّاَعُة َكَهاَتْينِ ((، ويقول: ))َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ ))

ثم حديث عن ابن عباس، أن ضماًدا، قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان 
يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة، يقولون: إن محمدا مجنون، 

: لو أني رأيت هذا الرجل لعل اهلل يشفيه على يدي، قال فلقيه، فقال: يا فقال
ن اهلل يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال  محمد إني أرقي من هذه الريح، وا 

ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه، َمْن َيْهِدِه اهلُل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))
َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك  َفاَل ُمِضلَّ 

 الحديث. (4) ((َلُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َأمَّا َبْعُد...

                                                           

(1( )865.) 
(2( )866.) 
(3( )867.) 
(4( )868.) 
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ثم حديث أبي وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا 
 لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست فقال: إني سمعت رسول اهلل اليقظان 

ِإنَّ ُطوَل َصاَلِة الرَُّتِل، َوِقَصَر ُخْطَبِتِه، َمِئنَّة  ِمْن صلى اهلل عليه وسلم، يقول: ))
نَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًرا اَلَة، َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة، َواِ   .(1)((ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا الصَّ

حديث عدي بن حاتم، أن رجاًل خطب عند النبي صلى اهلل عليه وسلم، ثم 
فقال: من يطع اهلل ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما، فقد غوى، فقال رسول اهلل 

 .(2) ((ِبْئَس اْلَخِطيُب َأْنَت؛ ُقْل: َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلهُ صلى اهلل عليه وسلم: ))

ء، يخبر عن صفوان بن يعلى، عن ثم حديث سفيان، عن عمرو، سمع عطا
 {.َوَناَدْوا َيا َماِلكُ أبيه، أنه سمع النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم، يقرأ على المنبر: }

 ثم ذكر أحاديثًا أخرى.

فقلي بربك هل ثمة مناسبة تجعل مسلًما يقدِّم حديث سفيان على غيره، حتى 
 نسلم لك أنَّ تأخيره له يعد إعالاًل؟!

ة أبًدا؛ ألنَّ المتن هذا هو مكانه المناسب، فإنَّه ابتدأ يرتب ما ال توجد مناسب
يخص ترك الجمعة، ثم تخفيف الصالة، ثم مسألة إنَّه صلى اهلل عليه وسلم كان 
إذا خطب احمرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، ثم افتتاح النَّبيِّ صلى اهلل 

إنكار النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  عليه وسلم لخطبته، وثم إنَّ من البيان لسحًرا، ثمَّ 
على من غالى في وصفه وجعله هلل نًدا، ثم حديث سفيان الذي له تعلق بقراءة 

                                                           

(1( )869.) 
(2( )871.) 
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النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم، وأتبعه بحديث أخت عمرة وأخذها لسورة ق من النَّبيِّ 
 صلى اهلل عليه وسلم وذكر غير ذلك.

 اعالاًل قول باطل ال قيمة له. فقول الرجل إنَّ تأخير مسلم له؛ يعدُّ 

نعم لمسلم طريقة عبقرية في مسألة شرح العلة في صحيحة، كما في زيادة: 
، وهذه تكون في الحديث الواحد، ذي المدار الواحد، فمسلم ينبِّه على (1))فليرقه(

األلفاظ المزيدة من قبل بعض الرواة، أما المتون المتغايرة، فال يقول ذلك عاقٌل وال 
 ب.ذو ل

نما يستقيم هذا القول، لو كان الحديث مروي من رواية الجمع، فأخَّر مسلٌم  وا 
رواية ابن عيينة، وقدَّم البقية عليها، أو ساق ألفاظ اآلخرين واقتصر على ذكر 
 اإلسناد، فنقول: ثمة صنعة حديثية في ذلك، فنجمع الروايات؛ ليتضح لنا األمر.

مالك أحًدا؛ فلما قدم عليه رواية الحميدي،  فالبخاري مثاًل ال يقدِّم على رواية
علمنا أنَّه  (2) ((إنَّما اأَلْعَماُل بالنيَّاتِ عن سفيان في أول صحيحه في حديث: ))

قدَّم ذلك لنكتة، وهي أنَّ رواية الحميدي عن سفيان فيها التصريح باإلخبار من 
كر التصريح أول اإلسناد إلى آخره، بخالف رواية مالك، والبخاري يحرص على ذ

، وهذه النكتة فاتت جميع الشراح وكتاب االصطالح، وقد نبه  بالسماع أيما حرص 
 عليها الذهبي الحافظ رحمه اهلل.

                                                           

(1( )279.) 
 .2/685( شرح العلل2)
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ن قبل ن جسارة على الصحيح موقد توسعُت فيما تقدم ذكره؛ لما رأيُت م
 ، واهلل المستعان.ضرب من الناس
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 (1))باب الجهر بقراءة صالة الفجر( : قال اإلمام البخاري:المثال الثاني. 

 ثمَّ علَّق عقيبه قائاًل:

وقالت أم سلمة: طفت وراء النَّاس والنَّبيُّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم يصلِّي  -
 .(2)ويقرأ بالطور

 .(3)ثمَّ أسند عقيبه حديثين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

 َمْن جعل حديث أم : يشير اإلمام البخاري إلى إعالل اإلشارة النقديَّة
سلمة في صالة العشاء وليس الفجر، وقد نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر بعد أن 

من طريق ابن وهب، عن مالك وابن  (4)ذكر تخريجه قائاًل: )...أخرجه ابن خزيمة
لهيعة جميًعا، عن أبي األسود في هذا الحديث قال فيه: )قالت: وهو يقرأ في 

نُّ سياقه لفظ ابن لهيعة؛ ألنَّ ابن وهب رواه في الموطأ العشاء اآلخرة( فشاٌذ، وأظ

                                                           

 (.773(  قبيل)1)
 (.773(  قبيل)2)
 (.773(، )774(  صحيح البخاري)3)
ه: )نا عيسى بن إبراهيم الغافقي، نا ابن وهب، عن مالك،  (.523(  صحيح ابن خزيمة)4) ونصُّ

وابن لهيعة، عن ابن األسود، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج 
النبي صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قالت: شكوت أو اشتكيت فذكرت لرسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، 

(( قالت: فطفت على جمل، ورسول اهلل صلَّى اهلُل س وأنت راكبةطوفي مرور النافقال: ))
عليه وسلَّم يصلي إلى صقع البيت، فسمعته يقرأ في العشاء اآلخرة وهو يصلي بالناس 

{ قال ابن لهيعة، وقال أبو األسود: يقرأ ويرتل إذا قرأ، إال أن مالًكا والطور وكتاب مسطور}
 قال: يصلي إلى جنب البيت(.
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،  أخرجه الدارقطني (1)عن مالك، فلم يعيِّن الصالة كما رواه أصحاب مالك كلهم
ذا  في الموطآت له، من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وا 

 .(2)تقرر ذلك فابن لهيعة ال يحتجُّ به إذا انفرد فكيف إذا خالف(

 فالخطأ يكون من ابن لهيعة رحمه اهلل تعالى؛ ألمرين:

 األول: أنَّ كثيًرا من الرواة رووه عن اإلمام مالك بال تحديد الصالة.

الثاني: أنَّ بعضهم حددها عنه بأنها صالة الفجر وليست العشاء. وقد ُتوبع 
 اإلمام مالك على ذلك كما سيأتي.

 وقد أخطأ فيه. فتعين أنَّ هذا اللفظ من ابن لهيعة،

وكما أشار الحافظ ابن حجر أنَّ قول أم سلمة جاء مصرًحا في رواية أخرى 
في البخاري، وهي قوله: حدثنا عبد اهلل بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن 
عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي اهلل عنها: شكوت إلى 

 رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، ح

دثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني، وح
عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة زوج النَّبيِّ رضي اهلل عنها صلَّى اهلُل عليه 

وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن  -وسلَّم، أنَّ رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قال 
قال لها رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه ف -أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج 

                                                           

 (.1371ر: موطأ مالك)(  ينظ1)
 .2/253(  فتح الباري2)
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ْبِح َفُطوِفي َعَلى َبِعيِرِك َوالنَّاُس ُيَصلُّونَ وسلَّم: )) ((. ففعلت ِإَذا أُِقيَمْت َصاَلُة الصُّ
 .(1)ذلك، فلم تصلِّ حتى خرجت

نمَّا عدل البخاري عن لفظ رواية اإلمام مالك؛ ألنَّ األخرى فيها التصريح  وا 
ء برواية اإلمام مالك ليدل على أنَّ أصل الخبر ثابٌت؛ باسم الصالة، وكذلك جا

نما سمعه من ابنتها زينب  وذلك أنَّ هذا الحديث لم يسمعه عروة من أم سلمة، وا 
 (2)كما هو مخرَّج في البخاري أيًضا، وقد نص على انقطاعه النسائي

بيان اسم  ، فنعلم أنَّ البخاري جاء به؛ ألنَّ فيه(4)، وابن عبد البر(3)والدارقطني
ال فال يخفى عليه انقطاعه، واهلل أعلم.  الصالة وألمور أخرى، وا 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1626)( صحيح البخاري 1)
 (.2926سنن النسائي)(  2)
: )هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن 247إْذ قال في التتبع (3)

 أبيه، عن زينب بنت أبي َسَلمة، عن أمِّها أم سلمة، ولم يسمعه عروة من أم سلمة(.
نَّما رواه عن زينب ابنتها عنها، ، وقال: )22/269تمهيد(  ال4) ولم يسمعه عروة من أم سلمة، وا 

 (.كذلك قال ابن عيينة، وأبو معاوية عن هشام
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 والثالثون ثامنالمبحث ال

 اإلشارة إلى ضعف ما يميز الصائم عن غيره في الوضوء

 (( :َأ، قال اإلمام البخاري: َباُب قول النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا َتَوضَّ
 (( ولم يميِّز بين الصائم وغيره.الَماءَ  َفْلَيْسَتْنِشْق ِبَمْنِخرِهِ 

ثمَّ علَّق بعده قائاًل: وقال الحسن: ال بأس بالسعوط للصائم، إن لم يصل إلى 
حلقه، ويكتحل وقال عطاء: إن تمضمض، ثم أفرغ ما في فيه من الماء ال يضيره 
 إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، وال يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك ال

ه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر، فدخل الماء حلقه ال بأس، لم أقول إنَّ 
 .(1)يملك

  :مذهب اإلمام البخاري ظاهر من حيث الصناعة الفقهية،اإلشارة النقدية 
بأنَّ األمر على عمومه في االستنشاق، سواء كان المتوضئ صائًما أو غير 

  صائم.
يشير إلى ضعف  الذي يظهر لي أنَّهلصناعة الحديثية فوأمَّا من حيث ا

الذي ميِّز الصائم عن غيره في الوضوء، كحديث لقيط بن صبرة، األحاديث التي تُ 
يرويه إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن  َلق يط  بن  َصْبَرَة، عن َأبيه لقيط  بن َصْبَرَة 

 ))َباِلْغ ِفي ااِلْسِتْنَشاِق، ِإالَّ َأْن َتُكونَ  قال: قال رسول اللَّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم:
 
 
 

                                                           

 (.1935(  صحيح البخاري، ُقبيل)1)
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 .(1)((، أخرجه أصحاب السننَصاِئًما
، وابن (3)، وابن خزيمة(2)كالترمذي وقد صححه جماعة من األئمة، 
 .(6)وآخرين (5)، والحاكم(4)حبان

ن كاوفي هذا الم ،لحديث في صحيحه عامةفعدم تخريج اإلمام البخاري ل
ميز بين الصائم وغيره( في مخالفته بقوله: )ولم يُ  وتصريحه مع اجتهاده ،خاصة
ال يكون أحجم عن علم كانكالنَّ   جمحيُ ينبغي أن ال  ص منه في إعالل الخبر، وا 
 .عنه

ق عليه أن يقال: تركه لحال الطول، أبًدا هذا القول ومثل هذا الترك ال يصدُ 
نما يقوله من ال خالق له   في صنعة الحديث.ال يستقيم هنا، وا 

                                                           

(، والقاسم بن سالم في 79(، وعبد الرزاق في مصنفه)1438( أخرجه: الطيالسي)1)
(، 283(، وابن سعد في الطبقات)84مصنفه) (، وابن أبي شيبة في284الطهور)
(، وأبو 417(، وابن ماجه)166(، والبخاري في األدب المفرد)732(، و)16381وأحمد)
، والحربي في 3/9(، وابن قانع في معجم الصحابة32(، واللفظ له، والترمذي)2366داود)

في  (، وابن الجارود6665(، وفي الكبرى؛ له)87، والنسائي)178غريب الحديث: 
(، وابن 2521(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)151(، وابن خزيمة)81المنتقى)
، 7/111(، وأبو نعيم في الحلية522(، والحاكم)479(، والطبراني في الكبير)1154حبان)

(، وفي معرفة السنن واآلثار؛ 116(، والبيهقي في الصغير)5921وفي معرفة الصحابة؛ له)
، وابن المنذر في 579(، والرامهرمزي في المحدث الفاصل: 228(، وفي الكبرى؛ له)657له)

 (.357األوسط)
 (.788(، و)32(  في جامعه)2)
 (.168(، و)151(  في صحيحه)3)
 (.1154(  في صحيحه)4)
 (.522(  في مستدركه)5)
 .2/127، والبدر المنير5/592(  ينظر: بيان الوهم واإليهام6)



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
212 

إلى عدم تخريج الشيخين له، فراح يستدركه  الحاكم وقد تنبَّه أبو عبد اهلل
 هماإنَّ : قلنا ما جملة في وهي ،يخرجاه ولم ،صحيحٌ  حديث هذاعليهما قائاًل: )

 ببعض جميعا احتجا وقد الواحد، غير عنه يروي ال الذي الصحابي عن أعرضا،
 .(1)...(النوع هذا

رعاك اهلل إلى تعليل أبي عبد اهلل الحاكم في عدم تخريج الشيخين فانظر يا 
للحديث على حسب تعليله، وضعه تحت المجهر، فهو يقول: تجنباه ألنَّ 
الصحابي لم يرو عنه إال واحد، ثم يقول بعد ذلك: وقد احتجا جميًعا ببعض هذا 

 النوع!
 ؟ لمسألةتركاه لهذه ا كيف احتجا جميًعا ببعض هذا النوع ثم يقال:

كان ينبغي أن يفطن إلى علَّة ترك صحيح، تعليل الحاكم  وعلى فرض أنَّ 
 الشيخين للحديث، سيما وأنهما أخرجا لمثل هذا الضرب، وهذا ما أصله أبو 

)فإذا وجد مثل هذه في كتابه المتقن علوم الحديث إْذ قال: نفسه عبد اهلل 
، األحاديث باألسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتا بي اإلمامين البخاريِّ ومسلم 

 .(2)لزم صاحب الحديث التنقير عن علَّته ومذاكرة أهل المعرفة به؛ لتظهر علته(
 

لتفرد عاصم به، فليس هو بكثير  والذي يظهر أنَّ اإلمام البخاري تجنبه؛
 الرواية ليحتمل تفرده بمثل هذا الخبر، وكأن مسلًما وافقه فلم يخرجه في صحيحه

  للمسألة نفسها.
نما بمن روى عنه، وهذا ما بينه اإلمام  فالمسألة ال تتعلق بالصحابي، وا 

 المبجل أحمد بن حنبل صراحة.

                                                           

 (.522المستدرك، عقيب)(  1)
 . 61فة علوم الحديث ص( معر 2)
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 أتثبته؟: أحمد لإلمام قيلنقل الحافظ أبو داود: )
. رواية بكثير عنه يسمع لم: يعني. كذا حديث عنه يسمع لم عاصم: فقال

 .(1)(عنه الروايات في بمشهور لقيط بن عاصم ليس: أي
 يرو لم هأنَّ  وذلك بالرواية، امشهورً  ليس هألنَّ  اإلمام أحمد؛ حديثه يثبت فلم

. واحد حديثٌ  إال عنه له وليس المكي، هاشم أبو كثير بن إسماعيل سوى عنه
 رتبة إلى له مرقِّية عنه روايته أحمد اإلمام يعتبر لم لكن ،ٌة جليلٌ ثق هاشم وأبو

 على ذلك دلَّ  واحد حديث إال له يكن لم لما هألنَّ  ؛الجهالة وسم عنه رافعة الشهرة
 .(2)العلم برواية شهرته عدم

، (5)، وذكره ابن حبان في الثقات(4)والنسائي (3)لم يوثقه سوى العجليعاصم ف
وليس له إال رواية واحدة، فمثل حاله قد يوثقه األئمة ولكن قد ينكرون مرويه؛ إذا 

 .منه التفرد يوثق الراوي وُينكر المروي؛ ألنَّ راويه ال يتحملتفرد، أو خالف، فقد 
 
ه يصحُّ امثل هذا الحديث ُيعرض عنه الشيخان، وال يثبته اإلمام أحمد ال أر و 

ن صححه من سبق ذكرهم؛ فهم يحاولون االستدراك على الشيخين ما  وا 
شارة استطاعوا، لذا يقع في أحكامهم بعض النظر، فترك الشيخين للحديث مع إ

البخاري إلى ضعفه مع تصريح اإلمام أحمد بعلة تفرد عاصم به ال يوازيه 
 تصحيح من صححه، فمكانة هؤالء األئمة فوق مكانة من صححه.

 
                                                           

 (.2121مسائل أبي داود لإلمام المبجل أحمد)(  1)
 .1/97ينظر: منهج اإلمام أحمد في إعالل الحديث(  2)
 (.744الثقات؛ للعجلي)(  3)
 .21ينظر: التحجيل؛ للطريفي: (  4)
 (.4643الثقات)(  5)
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 تكميل: 
لقيط بن  األول: وقد اختلف في لقيط بن صبرة، فبعضهم فرق بينه وبين

؛ ألنَّهم اتفقوا على لو صح عامر، وبعضهم جعله واحًدا، وهذا ال يضر الحديث
 ثنين صحبة. لالأنَّ 

ذكر المضمضة في الحديث شاٌذ، اختلف فيه على سفيان، الثاني: 
ال فالحديث ال يثبت كله (1)والصحيح أنَّها زيادة شاذة  بالنسبة لعموم للحديث. وا 

 .واهلل أعلم
فيستدركها  ،أو مسلم تخفى على البخاري قد مثل هذا األسانيدقد يقال: إنَّ   

 عليهما من جاء بعدهما، وهذا القول ال يقوله من عرف قدر األئمة ومنزلتهم،
 !(3)واألدب المفرد (2)كيف وقد أخرجه في التأريخو 

 فاألقرب واهلل أعلم أنَّ الخبر ال يثبت ولكل وجهته.

 

 

 

 

 

                                                           

(1  ) 
(2 )1/371. 
(3  )(166). 
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 الخاتمة

وسمتها بــ: الحمد هلل الذي منَّ عليَّ بإتمام الجزء األول في عدِّ سلستنا التي 
مه إلخواني محبي أقدِّ  ،رضي اهلل عنه )في ظالل صحيح اإلمام البخاري(

سائاًل اهلل جلَّ جالله أن ينال القبول لديهم، وقد  الصحيح، لهم غنمه وعليَّ غرمه،
ابتلت بورم  في )البنكرياس(، واهلل يعلم  رضيت مهًرا له دعوة لوالدتي العليلة، التي

 األلم الذي تعيشه ونعيشه، وال حول وال قوة إال باهلل.

 

؛ ولن وليعلم إخواني، أني سأرفع جميع سلسلتي على الشبكة العنكبوتية
؛ لطباعتها، وقد  حقوق الطبع محفوظة لكل ) جعلتأبحث بعد اليوم عن دار نشر 

ستنشر ولو بعد حين؛ ألن ما كان هلل دام واتصل وارتفع، (؛ فإن كانت هلل، مسلم
ن لم تكن هلل فال يسر اهلل نشرها.  وا 

نَّ وصفحاتي على مواقع التواصل االجتماعية مفتوحة لكل نقد بناء، ،هذا  وا 
 .إن شاء اهلل أقبل ذلك كله بصدر واسع

الثاني في عد السلسلة، وهو: )مصطلح  الجزء: سيتبع هذا الجزء مالحظة
 الحديث في صحيح اإلمام البخاري(.

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فالمقبول من شمله لطفك، والمردود 
 .من لم تسعه عافيتك، ولن يصل أحٌد إلى شيء يبتغيه إال بك

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 والمراجعثبت المصادر 

 بعد القرآن الكريم:

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ لحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر،  .0
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن 543أبي عبد اهلل الهمذاني الجورقاني )المتوفى: 

 م.2112هـ 1422بن عبد الجبار، دار الصميعي، الرياض ط. الرابعة، 
رة بزوائد المسانيد العشرة؛ ألبي العباس أحمد بن أبي بكر إتحاف الخيرة المه .6

ه، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، 841البوصيري، المتوفى: 
 ه.1421الرياض، ط. األولى،

أثر اختالف األسانيد والمتون في اختالف الفقهاء؛ للدكتور ماهر ياسين فحل الهيتي،  .3
 هـ.1431ان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن

اآلحاد والمثاني؛ ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى:  .4
ه، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط. األولى، 287

 ه.1411
األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ لضياء الدين أبي  .5

ه، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش، دار خضر، 643عبداهلل المقدسي، المتوفى: 
 ه.1421بيروت، لبنان، ط. الثالثة، 

أحاديث معلة ظاهرها الصحة؛ ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار،  .2
 م.2111هـ، 1421لثانية، ط. ا

هـ، تحقيق: 259أحوال الرجال؛ إلبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أبي إسحاق المتوفى:  .7
 عبد العليم الَبستوي، فيصل آباد، باكستان.

ه(، 458اآلداب للبيهقي؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي، المتوفى: ) .8
الثقافية، بيروت، لبنان، ط. األولى، تحقيق: أبي عبد اهلل السعيد، مؤسسة الكتب 

 م.1988هـ، 1418
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هـ، تحقيق: محمد فؤاد 256األدب المفرد؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  .9
 عبدالباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت .

ه(، تحقيق: محمد زياد عمر تكلة، 381األربعون؛ البن بكر بن المقرئ، )المتوفى:  .01
 هـ.1421السعودية، ط. األولى، مكتبة العبيكان، 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطالني  .00
ه، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، ط. األولى 923

 هـ.1418
اإلرشاد في معرفة علماء الحديث؛ للخليل بن عبد اهلل بن أحمد الخليلي القزويني   .06

 ، تحقيق: د. محمد سعيد إدريس.1419،  1مكتبة الرشد، الرياض، ط. أبي يعلى،
اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد والمتابعات؛ ألبي معاذ طارق بن عوض  .03

 هـ.1417اهلل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. األولى 
ه(، المحقق: يوسق بن محمد 378األسامي والكنى؛ ألبي أحمد الحاكم، )المتوفى:  .04

 م.1994، 1دخيل، دار الغرباء األثرية بالمدينة، ط.ال
األسماء والصفات للبيهقي؛ ألبي أحمد بن الحسين، أبي بكر البيهقي، المتوفى:  .05

 ه. 1413، ط. األولى، دي، مكتبة السوادي، جدةهـ، تحقيق: عبد اهلل الحاش458
هـ(، 771وفى: األشباه والنظائر؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المت .02

 م.1991هـ،1411دار الكتب العلمية، ط. األولى 
؛ لإلمام -صلى اهلل عليه وسلم-أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل  .07

الدارقطني؛ ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني، 
العلمية،  ه(، تحقيق: محمود محمد نصا، والسيد يوسف، دار الكتب517)المتوفى: 

 هـ.1419بيروت، ط األولى، 
إعالل الحديث عند الحافظ أبي زرعة؛ لزكريا شعبان الكبيسي، أطروحة دكتوراه،  .08

 نوقشت في جامعة تكريت العراقية.
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أعالم السنن في شرح صحيح البخاري؛ ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي،  .09
ه، 1428، 1مية ط. ه(، تحقيق: محمد علي سمك، دار الكتب العل388)المتوفي 
 م.2117

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  لمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل المصري  .61
هـ(، تحقيق: أبي عبد الرحمن 762الحنفي، أبي عبد اهلل، عالء الدين )المتوفى: 

 ه.1422، 1عادل ابن محمد، الفاروق الحديثة، ط.
أحمد بن مهدي بن مسعود بن  اإللزامات والتتبع؛ ألبي الحسن علي بن عمر بن .60

هـ(، تحقيق: الشيخ أبو عبد 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الثانية، 

 م.1985هـ، 1415
د األم؛ ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عب .66

هـ(، دار المعرفة، 214المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
 م.1991هـ،1411بيروت، 

ه(، 431أمالي ابن بشران؛ ألبي القاسم عبد الملك بن بْشران البغدادي، )المتوفى:  .63
تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، ط. األولى، 

 ه.1418
د حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني المعروف بابن األموال؛ ألحم .64

هـ(، تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث 251زنجويه )المتوفى: 
 ه . 1416، 1والدراسات اإلسالمية، السعودية، ط.

انتقاض االعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري؛ ألبي الفضل أحمد بن  .65
هـ(، المحقق: حمدي 852ن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: علي بن محمد ب

بن عبد المجيد السلفي، صبحي بن جاسم السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. ا
 م.1993هـ، 1413األولى، 
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هـ(، 562األنساب؛ لعبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي، أبي سعد، )المتوفى:  .62
المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 
 هـ.1382العثمانية، حيدر آباد، ط. األولى، 

األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة،  .67
ه(، المطبعة السلفية، عالم 1386لعبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، )المتوفى: 

 هـ.1416الكتب، بيروت، 
األوسط؛ البن المنذر؛ ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  .68

هـ(، تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبي حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس 319
 هـ.1425، 1الخيمة، ط.

البداية والنهاية؛ ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري)المتوفى:  .69
 .هـ1418: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط. األولى هـ(، المحقق774

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير؛ البن الملقن  .31
ه، تحقيق: مصطفى 814سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي، المتوفى: 

 ه.1425، 1أبي الغيط،  دار الهجرة، الرياض، السعودية، ط.
الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ لنور الدين الهيثمي، مركز خدمة السنة  بغية .30

م، تحقيق : د. حسين 1992هـ، 1413والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط. األولى ، 
 أحمد صالح الباكري.

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام؛ لعلي بن محمد الحميري الفاسي، أبي الحسن  .36
ه(، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد،  دار طيبة، 628فى : ابن القطان، )المتو 

 ه.1418، 1الرياض، ط.
تاريخ ابن معين، رواية الدوري؛ ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد،  .33

ه(، تحقيق: د. أحمد محمد نور، إحياء التراث اإلسالمي،  233البغدادي،)المتوفى: 
 هـ.1399مكة المكرمة، ط: األولى، 
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صبهان، وهو أخبار أصبهان؛ ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن مهران تاريخ أ  .34
ه(، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، 431األصبهاني، )المتوفى: 
 هـ. 1411بيروت، ط. األولى، 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن  .35
ه(، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب 748عثمان الذهبي، )المتوفى: 

 ه.1413العربي، بيروت، ط. الثانية، 
التاريخ األوسط؛ لمحمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري، أبي عبد اهلل، المتوفى:  .32

هـ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث، حلب، القاهرة، 256
 ه.1397ط. األولى، 

الثقات؛ ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي )المتوفى:  تاريخ .37
 ه.1415، 1هـ(، دار الباز، ط.261

ه(، 311تأريخ الطبري؛ لمحمد بن جرير بن غالب، أبي جعفر الطبري، )المتوفى:  .38
 هـ.1387دار التراث،  بيروت، ط. الثانية، 

ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة؛  .39
، 1هـ(، المحقق: صالح بن فتحي هالل، الفاروق، القاهرة، ط.279)المتوفى: 

 ه.1427
التاريخ الكبير؛ لمحمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري، أبي عبد اهلل، )المتوفى:  .41

 ه(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.256
ابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي تأريخ بغداد؛ ألبي أحمد بن علي بن ث .40

ه، تحقيق: د. بشار عواد ، دار الغرب اإلسالمي،  بيروت، ط. األولى، 463
 ه.1422

ه، تحقيق: 571تاريخ دمشق؛ ألبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر، المتوفى:  .46
 م.1995عمرو بن غرامة، دار الفكر، 
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الغليل؛ للشيخ عبد العزيز الطريفي، دار التحجيل في تخريج ما لم ُيخرج في إرواء  .43
 هـ.1438المنهاج، ط. األولى

تحفة األشراف بمعرفة األطراف؛ للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي أبي الحجاج  .44
ه(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار 742جمال الدين يوسف المزي)المتوفي

 م.2118الغرب اإلسالمي، تونس، 
المراسيل؛ ألحمد بن عبد الرحيم الرازي ثم المصري،  تحفة التحصيل في ذكر رواة .45

 هـ، تحقيق: عبد اهلل نوارة، مكتبة الرشد، الرياض.826المتوفى: 
تحقيق اسم الصحيحين وجامع الترمذي؛ للشيخ عبد الفتاح أبي غدة، مكتب  .42

 هـ.1414المطبوعات اإلسالمية، حلب، 
عبد الرحمن بن علي بن التحقيق في أحاديث الخالف؛ لجمال الدين أبي الفرج  .47

ه(، المحقق: مسعد عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 597محمد الجوزي )المتوفى : 
 ه.1415، 1بيروت، ط.

تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي،  .48
 ه.1419، 1ه(، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط.748)المتوفى: 

مالي الخميسية للشجري؛ ليحيى المرشد باهلل بن الحسين الشجري ترتيب األ .49
ه(، رتبها: القاضي محيي الدين محمد العبشمي، 499الجرجاني، )المتوفى 

ه(، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت،  611)المتوفى: 
 ه.1422لبنان، ط. األولى، 

دين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن تعليقة على العلل البن أبي حاتم؛ لشمس ال .51
هـ(، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهلل، 744يوسف الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 ه.1423، 1أضواء السلف، الرياض، ط.
تفسير القرآن العظيم؛ ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، )المتوفى:  .50

 ه.1421، 2ط. ه(، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة،774
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تفسير القرآن العظيم؛ ألبي محمد عبد الرحمن، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،  .56
ه(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، 327)المتوفى: 

 هـ.1419، 3السعودية، ط.
تقريب التهذيب؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، )المتوفى:  .53

 م.1986محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط. األولى، هـ(، تحقيق: 852
تقييد العلم؛ ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  .54

 هـ(، إحياء السنة النبوية، بيروت.463)المتوفى: 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ ألبي الفضل أحمد بن علي  .55

 ه.1419 1ه(، دار الكتب العلمية، ط.852، )المتوفى: بن حجر العسقالنيا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد؛ ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن  .52

هـ(، تحقيق: مصطفى 463محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي )المتوفى: 
 ه.1387العلوي، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

حقيق في أحاديث التعليق؛ لشمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح الت .57
ه(، تحقيق: سامي بن جاد اهلل، وعبد العزيز الخباني، أضواء 744)المتوفى : 

 ه.1428،  1السلف، الرياض، ط.
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي  .58

، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، وآخرون، ه(1386اليماني، )المتوفى: 
 ه.1416المكتب اإلسالمي، ط. الثانية، 

من األخبار؛  -صلى اهلل عليه وسلم-تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل  .59
لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبي جعفر الطبري )المتوفى: 

 مكتبة الخانجي، القاهرة.هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر، 311
تهذيب األسماء واللغات؛ ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .21

هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء 676
 بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية.
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ه(، مطبعة 852تهذيب التهذيب؛ ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، )المتوفى:  .20
 هـ.1326، 1دائرة المعارف، الهند، ط.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ليوسف بن عبد الرحمن، أبي الحجاج، جمال  .26
هـ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة 742الدين ابن الزكي المزي، المتوفى: 

 ه.1411الرسالة، بيروت، ط. األولى، 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لسراج  .23

ه(، تقديم د. أحمد معبد 814األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، )المتوفى 
 ه.1429عبد الكريم، دار الفالح، قطر، ط. األولى 

ه(، طبع 354الثقات؛ لمحمد بن حبان، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي، )المتوفى:  .24
تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان، دائرة بإعانة: وزارة المعارف الهندية، 
 . ه1393المعارف العثمانية، ط. األولى، 

جامع البيان في تأويل القرآن؛ لمحمد بن جرير بن كثير، أبي جعفر الطبري،  .25
ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. األولى، 311)المتوفى: 

 ه.1421
الح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ لص .22

هـ(، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، 761عبد اهلل الدمشقي العالئي )المتوفى: 
 ه.1417، 2عالم الكتب، بيروت، ط.

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ ألبي الفرج عبد  .27
ه(، تحقيق: د. ماهر 795فىالرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب)المتو 

 ه.1429دار ابن كثير، دمشق، ط. األولى،  ياسين الفحل،
الجامع الكبير؛ لمحمد بن عيسى بن َسْورة، الترمذي، أبي عيسى، المتوفى:   .28

 م.1998هـ، تحقيق: د. بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 279
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 -صلى اهلل عليه وسلم-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .29
وسننه وأيامه؛ لمحمد بن إسماعيل أبي عبداهلل البخاري، تحقيق: محمد زهير 

 هـ.1422الناصر، دار طوق النجاة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط. األولى، 
هـ، 463جامع بيان العلم وفضله؛ ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي، المتوفى:  .71

 هـ.1414هيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط. األولى، تحقيق: أبي األشبال الز 
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع؛ ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب  .70

 هـ، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.463البغدادي، المتوفى: 
حنبل، إلبراهيم علل الحديث؛ ألبي عبد اهلل أحمد بن  -الجامع لعلوم اإلمام أحمد  .76

جمهورية مصر  -النحاس، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 
 م.2119هـ،  1431العربية، ط. األولى، 

الجرح والتعديل؛ ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي ابن أبي  .73
ر إحياء ه(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، دا327حاتم، )المتوفى: 

 ه.1271التراث العربي، بيروت، ط. األولى، 
الجزء الحادي عشر من المنتخب؛ البن قدامة؛ مخطوط نشر في برنامج جوامع  .74

 الكلم.
جزء القراءة خلف اإلمام؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  .75

بة السلفية، هـ(، تحقيق: فضل الرحمن الثوري، المكت256أبي عبد اهلل )المتوفى: 
 م.1981هـ، 1411ط. األولى، 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار  .72
 ه.1415، 2الكتب العلمية، بيروت، ط.

حلية األولياء وطبقات األصفياء؛ ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصفهاني  .77
ر عطا، دار الكتب العلمية، هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القاد431الشافعي)المتوفى

 م .2111بيروت لبنان ، ط. الرابعة، 
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هـ(، المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار  458الخالفيات؛ للحافظ البيهقي ) .78
 م.1997ه،1417، 1الصميعي، ط.

ه(، 361الدعاء؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب، أبي القاسم الطبراني، )المتوفى:  .79
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

 ه.1413
الدعوات الكبير؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي، )المتوفى:  .81

 م.2119ه(، تحقيق: بدر بن عبد اهلل، غراس، الكويت، ط. األولى، 458
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .80

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. األولى 458ر البيهقي )المتوفى: أبي بك
 هـ.1415

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن  .86
هـ(، المحقق: محمد شكور بن محمود، 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 م.1986 هـ،1416مكتبة المنار، الزرقاء، ط. األولى، 

 الرد على من اتبع غير المذاهب األربعة؛ لإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي. .83
رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح من األبواب، مخطوط، لمجد الدين  .84

ه(، أعده للشاملة: أحمد 817أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )المتوفى: 
 الخضري.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن روضة العقالء ونزهة الفضالء؛ ل .85
هـ(، المحقق: محمد 354َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

 محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت.
زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  .82

هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. السابعة والعشرون 751توفى: ابن قيم الجوزية )الم
 م.1994ه، 1415، 
 



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
216 

الزهد والرقائق؛ ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي، المتوفى:  .87
 هـ، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.181

ل البغدادي الحنبلي السنة؛ ألبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزي .88 د الَخالَّ
هـ(، المحقق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط. األولى، 311)المتوفى: 

 هـ.1411
ه(، تحقيق: 273سنن ابن ماجه؛ ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى:  .89

 .لعربية، تحقيق : فيصل عيسىمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ا
ْستاني، المتوفى:  .91 سنن أبي داود؛ ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي السِّج 

 هـ، تحقيق: محمد محيي الدين ، المكتبة العصرية، بيروت.275
سنن الدارقطني؛ ألبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، )لمتوفى:  .90

 ـ.ه1424، ط. األولى، وط، الرسالة، بيروته(، تحقيق: شعيب األرناؤ 385
ه(، 255سنن الدارمي؛ ألبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي، )المتوفى:  .96

 هـ.1412تحقيق: حسين سليم أسد، دار المغني، السعودية، ط. األولى، 
هـ، 313السنن الصغرى؛ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسائي، المتوفى:  .93

 ه.1416الثانية،  تحقيق: أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط.
ه(، 458السنن الصغير؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي، )المتوفى:  .94

 ه.1411تحقيق: عبد المعطي أمين، جامعة الدراسات اإلسالمية، ط. األولى، 
ه(، 313السنن الكبرى؛ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، )المتوفى  .95

 ه.1427، 1السعودية، ط.تحقيق: جاد اهلل بن حسن، الرشد، 
ه(، 458السنن الكبرى؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي، )المتوفى:  .92

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنات، ط. الثالثة، 
 ه.1424
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أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم؛ ألبي عبد اهلل  سؤاالت .97
هـ(، المحقق: د. 241أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

 هـ.1414زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط. األولى، 
عنه؛ ألحمد بن محمد بن أحمد بن للدارقطني رواية الكرجي  ؛سؤاالت البرقاني .98

هـ(، المحقق: عبد الرحيم محمد 425غالب، أبي بكر المعروف بالبرقاني )المتوفى: 
 هـ.1414أحمد القشقري،  باكستان، ط. األولى، 

سير أعالم النبالء؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي، )المتوفى:  .99
شراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الرسالة، ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإ748

 ه.1415ط. الثالثة، 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، موازنة بين المتقدمين والمتأخرين؛ ألبي ذر عبد القادر  .011

، 1بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ط.
 ه.1426

جماع الصحابة؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتا .010 ب والسنة وا 
لهبة اهلل بن الحسن بن منصور الاللكائي أبي القاسم، دار طيبة، الرياض، 

 ه، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان.1412
شرح السنة؛ لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  .016

ر هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، محمد زهي516البغوي الشافعي )المتوفى: 
 ه.1413، 1الشاويش، المكتب اإلسالمي،  دمشق، بيروت، ط.

شرح سنن ابن ماجه؛ لمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري  .013
هـ(، المحقق: كامل عويضة، 762الحنفي، أبي عبد اهلل، عالء الدين )المتوفى: 

 ه.1419، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط.
ألبي الحسن بن بطال علي بن خلف بن عبدالملك  شرح صحيح البخاري؛ .014

ه، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، الرشد، السعودية، الرياض، ط. الثانية، 449
 ه.1423
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شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن رجب بن الحسن الحنبلي،  .015
ألردن، ط. ه، تحقيق: د. همام عبد الرحيم، مكتبة المنار، الزرقاء، ا795المتوفى: 
 ه.1417األولى، 

شرح مشكل اآلثار؛ ألبي جعفر أحمد بن محمد األزدي المعروف بالطحاوي،  .012
ه، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. األولى، 321المتوفى: 

 ه.1415
شرح معاني اآلثار؛ ألبي جعفر أحمد بن محمد األزدي المعروف بالطحاوي،  .017

 ه.1414ري النجار، عالم الكتب، ط. األولى، ه، تحقيق: محمد زه321المتوفى: 
ه، 458شعب اإليمان؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي، المتوفى:  .018

تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد، صاحب الدار السلفية ببومباي، الهند، مكتبة 
 هـ.1423الرشد، ط. األولى، 

بن أحمد، أبي حاتم، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حبان  .019
ه، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 354الدارمي، الُبستي، المتوفى: 

 ه.1414بيروت، ط. الثانية، 
صحيح ابن خزيمة؛ ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، المتوفى:  .001

ه، تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، عدد 311
 .4: األجزاء

عبد العزيز الطريفي، دار صفة صالة النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ للشيخ  .000
 هـ.1439، ط. األولى، المنهاج

ه، 219الصالة؛ ألبي نعيم الفضل بن عمرو، المعروف بابن ُدَكْين، المتوفى:  .006
 ه.1417تحقيق: صالح بن عايض، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة، ط. األولى، 
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م من اإلخالل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط؛ لعثمان صيانة صحيح مسل .003
هـ(، 643بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: ا

المحقق: موفق عبداهلل عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط. الثانية، 
 هـ.1418

ه، تحقيق: 322لمتوفى: الضعفاء الكبير؛ ألبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، ا .004
 .ه1414عبد المعطي أمين، دار المكتبة العلمية بيروت، ط. األولى، 

الضعفاء والمتروكون؛ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسائي، المتوفى:  .005
 ه.1396ه، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط. األولى، 313

جالل الدين السيوطي )المتوفى: طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر،  .002
 ه.1413، ، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.911

طبقات الحنابلة؛ ألبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:   .007
 بيروت. –هـ(، المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 526

السبكي )المتوفى: طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين   .008
هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر 771

 هـ.1413،  2للطباعة والنشر والتوزيع، ط.
طرح التثريب في شرح التقريب؛ ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  .009
دار إحياء  هـ(،816بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: ا

 التراث العربي.
الطهور؛ ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوفى:  .061

هـ(، تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، الشرفية، 224
 ه.1414، 1مكتبة التابعين، ط.

، المتوفى: علل الترمذي الكبير؛ لمحمد بن عيسى بن َسْورة، الترمذي، أبي عيسى .060
ه، رتبه على كتب الجامع: أبي طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، 279

 ه.1419وآخرون، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط. األولى، 
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العلل المتناهية في األحاديث الواهية؛ لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن  .066
األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل ه، تحقيق: إرشاد الحق 597الجوزي، المتوفى: 

 م.1981ه، 1411آباد، باكستان، ط. الثانية، 
العلل الواردة في األحاديث النبوية؛ ألبي الحسن علي بن عمر البغدادي  .063

 ه.385الدارقطني، المتوفى: 
العلل البن أبي حاتم؛ ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد، الرازي ابن أبي حاتم،  .064

الحميد، ود. خالد الجريسي، مطابع الحميضي، حقيق: د. سعد ه، ت327المتوفى: 
 ه.1427ط. األولى، 

ه، 241العلل ومعرفة الرجال؛ ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى:  .065
 م.2111، ه1422تحقيق: وصي اهلل بن محمد، دار الخاني ، الرياض، الثانية، 

ود بن أحمد بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ألبي محمد محم .062
 ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.855العيني، المتوفى: 

هـ(، 285 –ه 198غريب الحديث؛ إلبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق ) .067
المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط. 

 هـ.1415األولى، 
ألحمد  بن علي بن حجر أبي الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري؛  .068

ه، رقم كتبه وأبوابه 1379العسقالني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط. االولى، 
 وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،  .069
كتبة الغرباء األثرية، ه، تحقيق: مجموعة من الباحثين، م795الحنبلي، المتوفى: 

 ه.1417المدينة النبوية، ط. األولى، 
الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني  .031

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، دار الكتب 1251)المتوفى: 
 العلمية، بيروت.



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
221 

حمد المدعو بعبد الرؤوف بن فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين م .030
ه، المكتبة التجارية، مصر، ط. األولى، 1131المناوي القاهري، المتوفى: 

 ه.1356
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد  .036

ه، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة 748ابن أحمد الذهبي، المتوفى: 
 ه.1413سسة علوم القرآن، جدة، ط. األولى، اإلسالمية، مؤ 

ه، 365الكامل في ضعفاء الرجال؛ ألبي أحمد بن عدي الجرجاني، المتوفى:  .033
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 

 ه.1418األولى، 
 كتاب الحاوي الكبير؛ ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري .034

 هـ(، دار الفكر ، بيروت.451البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
كتاب رفع اليدين في الصالة للبخاري؛ لعبداهلل محّمد بن إسماعيل البخاري،  .035
 هـ(.256)
كشف األستار عن زوائد البزار؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى:  .032

الرسالة، بيروت، األولى،  ه، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة817
 ه.1399

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري؛ لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي  .037
دار إحياء التراث، ط. األولى،  هـ، تحقيق: أحمد عزو عناية،786الكرماني 
 ه.1431

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري؛ ألحمد بن إسماعيل بن عثمان  .038
يق: أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، ط. األولى هـ، تحق893الكوراني 
 ه.1429

لسان الميزان؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، المتوفى:  .039
 م.1971ه، 1391ه، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، الثانية، 852
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أبي حاتم المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ لمحمد بن، التميمي،  .041
ه، تحقيق: محمود إبراهيم، دار الوعي، حلب، ط. األولى، 354الُبستي، المتوفى: 

 ه.1396
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ألبي الحسن نور الدين علي الهيثمي، المتوفى:  .040

ه، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط. األولى، 817
 ه.1414

ي والواعي؛ ألبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن المحدث الفاصل بين الراو  .046
هـ(، المحقق: د. محمد عجاج الخطيب، 361خالد الرامهرمزي الفارسي )المتوفى: 

 هـ.1414دار الفكر ، بيروت، ط. الثالثة، 
المحلى باآلثار؛ ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي الظاهري، المتوفى:  .043

 ه، دار الفكر، بيروت.456
الصحاح؛ لزين الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي، المتوفى: مختار  .044

ه، تحقيق: يوسف الشيخ، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط. الخامسة، 666
 ه.1421

المدخل إلى السنن الكبرى؛ ألحمد بن الحسين بن علي، أبي بكر البيهقي،  .045
دار الخلفاء للكتاب ه، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن األعظمي، 458المتوفى: 

 اإلسالمي، الكويت.
المدخل إلى الصحيح؛ ألبي عبد اهلل الحاكم، المعروف بابن البيع، المتوفى:  .042

ه، تحقيق: د. ربيع هادي المدخلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. : األولى، 415
 ه.1414

ه، 327المراسيل؛ ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم، المتوفى:  .047
 ه.1397يق: شكر اهلل نعمة اهلل، الرسالة، بيروت، ط. األولى، تحق
 
 



اإلعالل اإلشاري في تبويبات اإلمام البخاري   

 
223 

مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني؛ ألبي داود سليمان بن األشعث بن  .048
ْستاني )المتوفى:  هـ(، تحقيق: 275إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّج 

 ه.1421، 1ر، ط.أبي معاذ طارق بن عوض اهلل، مكتبة ابن تيمية، مص
المستدرك على الصحيحين؛ ألبي عبد اهلل الحاكم، المعروف بابن البيع، المتوفى:  .049

ه، تحقيق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. األولى، 415
 ه.1411

هـ(، 231مسند ابن الجعد؛ لعلي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )المتوفى:  .051
 ه.1411، 1مد حيدر،  مؤسسة نادر، بيروت، ط.تحقيق: عامر أح

مسند أبي داود الطيالسي؛ ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي، المتوفى:  .050
ه، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن، دار هجر، مصر، ط. األولى، 214

 هـ.1419
ه، تحقيق: 317مسند أبي يعلى؛ ألبي يعلى أحمد بن علي، الموصلي، المتوفى:  .056

 ه.1414أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط. األولى،  حسين سليم
مسند إسحاق بن راهويه؛ ألبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم  .053

هـ(، المحقق: د. عبد 238الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه )المتوفى: 
الغفور بن عبد الحق، مكتبة اإليمان، المدينة المنورة، ط. األولى، 

 م.1991هـ،1412
مسند اإلمام أحمد بن حنبل؛ ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى:  .054

 ه. 1421ه، تحقيق: شعيب األرناؤوط، وآخرون، الرسالة، األولى، 241
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار؛ ألبي بكر أحمد بن عمرو المعروف  .055

زين اهلل وآخرون، مكتبة العلوم  ه، تحقيق: محفوظ الرحمن292بالبزار، المتوفى: 
 م.2119والحكم، المدينة المنورة، ط. األولى، 

ه، 219مسند الحميدي؛ ألبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي المكي، المتوفى:  .052
 .م1996تحقيق: حسن سليم أسّد، دار السقا، دمشق، سوريا، ط. األولى، 
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وياني،  .057 ه، تحقيق: أيمن علي، 317المتوفى: مسند الروياني؛ ألبي بكر محمد الرُّ
 ه.1416مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط. األولى، 

صلى اهلل عليه -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .058
ه، تحقيق: محمد فؤاد عبد 261؛ لمسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى: -وسلم

 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
ه، تحقيق: 335د للشاشي؛ ألبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، المتوفى: المسن .059

د. محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط. األولى، 
 ه.1411

مسند معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، أبي عروة البصري، نزيل اليمن  .021
األعظمي، المجلس العلمي بباكستان، هـ(، المحقق: حبيب الرحمن 153)المتوفى: 

 هـ.1413، 2ط.
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي  .020

ه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار 841بكر البوصيري الشافعي، المتوفى: 
 ه.1413العربية، بيروت، ط. الثانية، 

ه، 235بن أبي شيبة، المتوفى:  المصنف في األحاديث واآلثار؛ ألبي بكر .026
 ه.1419تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األولى، 

ه، 211المصنف؛ ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني، المتوفى:  .023
 .ه1413تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط. الثانية، 

لمسانيد الثمانية؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر المطالب العالية بزوائد ا .024
ه، تحقيق: د. سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، 852العسقالني، المتوفى: 

 .ه1419دار الغيث، السعودية، ط. األولى، 
ه، 341معجم ابن األعرابي؛ ألبي سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد، المتوفى:  .025

دار ابن الجوزي، السعودية، ط. األولى، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم، 
 ه.1418
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المعجم األوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب، أبي القاسم الطبراني، المتوفى:  .022
ه، تحقيق: طارق بن عوض اهلل، وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، 361

 القاهرة.
ه، 361المعجم الصغير؛ لسليمان بن أحمد، أبي القاسم الطبراني، المتوفى:  .027

تحقيق: محمد شكور محمود، المكتب اإلسالمي، دار عمار، بيروت، عمان، ط. 
 ه.1415األولى، 

ه، 361المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد، أبي القاسم الطبراني، المتوفى:  .028
 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. الثانية.

 ه، تحقيق: 458لحسين البيهقي، المتوفى: معرفة السنن واآلثار؛ ألحمد بن ا .029
عبد المعطي أمين، جامعة الدراسات اإلسالمية، دار قتيبة، دمشق، ط. األولى، 

 ه.1412
ه، 431معرفة الصحابة؛ ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، المتوفى:  .071

 ه.1419تحقيق: عادل بن يوسف، دار الوطن، الرياض، ط. األولى 
م الحديث؛ لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، المعروف بابن معرفة أنواع علو  .070

ه، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، دار الفكر 643الصالح، المتوفى: 
 ه.1416المعاصر، بيروت، ط. األولى، 

معرفة علوم الحديث؛ ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابوري  .076
ه، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب 415، المتوفى: المعروف بابن البيع

 ه.1397العلمية، بيروت، ط. الثانية، 
المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار؛  .073

هـ، دار ابن 816ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى: 
 ه.1426ولى، حزم، بيروت،  لبنان، ط. األ

المغني في الضعفاء؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .074
 هـ(، المحقق: الدكتور نور الدين عتر.748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
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من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية طهمان(؛ ألبي زكريا يحيى  .075
الرحمن المري بالوالء، البغدادي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد 

 هـ(، المحقق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون، دمشق.233)المتوفى: 
المنتخب من علل الخالل؛ ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المقدسي،  .072

 ه، تحقيق: طارق بن عوض اهلل، دار الراية.621الشهير بابن قدامة، المتوفى: 
بد بن حميد؛ ألبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر المنتخب من مسند ع .077

هـ(، المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل 249الَكّسي )المتوفى: 
 م.1988هـ، 1418الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، . األولى، 

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم؛ لإلمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن  .078
 .1358، 1الفرج، دار صادر، بيروت، ط.الجوزي أبي 

المنتقى من السنن المسندة؛ ألبي محمد عبد اهلل بن علي بن الجارود النيسابوري  .079
ه(، المحقق: عبد اهلل عمر البارودي، مؤسسة الكتاب 317المجاور بمكة )المتوفى: 

 ه.1418، 1الثقافية، بيروت، ط.
حيي الدين يحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ أبي زكريا م .081

 ه.1392ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الثانية، 676النووي، المتوفى: 
 ، ط.وقف السالم، بشير علي عمر؛ لمنهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث .080

 .م2115 ،هـ1425األولى 
 منهج الحافظ العالئي في الحديث وعلومه؛ للدكتور عمر عبد اهلل المقبل. .086
المتقدمين في التدليس؛ للشيخ ناصر بن حمد الفهد، تقديم : فضيلة الشيخ منهج  .083

 المحدث عبد اهلل بن عبدالرحمن السعد.
الموسوعة الفقهية الكويتية؛ صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  .084

 الكويت.
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ه، 597الموضوعات؛ لجمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي، المتوفى:  .085
الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط.  تحقيق: عبد

 ه.1386األولى
ه، 179موطأ اإلمام مالك؛ لإلمام مالك بن أنس بن مالك المدني، المتوفى:  .082

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط. 
 ه.1416األولى، 

مس الدين أبي عبد اهلل محمد بن َقاْيماز ميزان االعتدال في نقد الرجال؛ لش .087
ه، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 748الذهبي، المتوفى: 
 ه.1382لبنان، ط. األولى، 

ناسخ الحديث ومنسوخه؛ ألبي َبْكر  أحمد بن محمَّد اأَلثرم الطائ ي، المتوفي:  .088
 ه.1421ه، تحقيق: عبد اهلل بن حمد المنصور، ط. األولى 273

ناسخ الحديث ومنسوخه؛ ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي  .089
ه، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة 385المعروف بـ ابن شاهين، المتوفى: 

 ه.1418المنار، الزرقاء، ط. األولى، 
نصب الراية ألحاديث الهداية؛ لجمال الدين أبي محمد عبد اهلل بن يوسف بن  .091

ه، محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، دار 762لمتوفى: محمد الزيلعي، ا
 ه.1418القبلة، جدة، السعودية، ط. األولى، 

برهان الدين إبراهيم بن عمر  النكت الوفية بما في شرح األلفية؛ لإلمام  .090
 ه. 1429ه، تحقيق: د. ماهر ياسين، الرشد، الرياض، ط. الثانية 885البقاعي 

الصالح؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر النكت على كتاب ابن  .096
ه، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، عمادة البحث 852العسقالني، المتوفى: 

، ط. 2العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، السعودية، عدد المجلدات: 
 ه.1414األولى، 
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مد بن عبد اهلل النكت على كتاب ابن الصالح؛ ألبي عبد اهلل بدر الدين مح .093
ه، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد، أضواء السلف، 794الزركشي، المتوفى: 
 ه.1419الرياض، ط. األولى، 

 

 

 

 

 

 تم بحمد اهلل تعالى

 


