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حيحني« حديٌث	وقع	يف	»الصَّ
عن	اإلمام	أمحد	

تريج
اليح	احلنبيل	 احلافظ	يوسف	بن	حسن	بن	عبد	اهلادي	املقديس	الصَّ

املعروف	بابن	الِمْبَد	)ت	909	ـه(

ًقا على نسخة خطِّيٍَّة نفيسٍة بخطِّ المصنِّف ة محقَّ ل مرَّ ُينشر ألوَّ

تحقيق

د سعيد الحسيني عبد اهَّلل بن محمَّ





195 حيحين« عن اإلمام أحمد«  للحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي »حديٌث وقع يف »الصَّ

¢
مة التَّحقيق مقدِّ

آله  وعلى  المرسلين،  سيِّد  على  الم  والسَّ الة  والصَّ العالمين،  ربِّ  للَّه  الحمد 

ين. وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ

ا بعد، أمَّ

ث  المحدِّ الحافظ  اإلمام  الشيخ  َيراع  خطَّه  لطيٌف  حديثيٌّ  جزٌء  يَديك  فبين 

هير  الشَّ الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  حسن  بن  يوسف  المحاسن  أبو  ين  الدِّ جمال 

بأسانيده  فيه  ج  تعالى-، خرَّ الله  الحنبلي -رحمه  الحي  الصَّ المقدسي  الِمْبَرد  بابن 

اإلمام  عن  »صحيَحيهما«  في  روايته  على  ومسلم  البخاري  اإلمامان  اتَّفق  حديًثا 

تعالى-،  الله  -رحمهم  يباني  الشَّ َحنَْبل  بن  د  محمَّ بن  أحمد  الله  عبد  أبي  بَّاني  الرَّ

عنه  الُبخاري  رواه  ما  وذكر  واسطة،  بال  عنه  لروايته  بدرجة؛  فيه  ُمسلم  علوَّ  وبيَّن 

حيح« ، وسبب إقالله عنه. في »الصَّ

حيَحين عن اإلمام أحمد«. اه: »حديٌث َوَقَع في الصَّ سمَّ

مُت بين يَديه مبحَثين: وقدَّ

ل: ترجمة موجزة للمصنِّف. األوَّ

الثَّاني: دراسة الجزء.

الجزء  بهذا  ينفع  أن  الُعلى  الُحسنى وصفاته  بأسمائه  الله سبحانه وتعالى  أسأُل 
ولعلماء  ولمشايخنا،  ولوالدينا،  ولنا،  للمصنِّف،  يغفر  وأن  والمسلمين،  اإلسالم 
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يَّاتنا، ولتالمذتنا، وللُمسلمين  تنا، وإلخواننا، وألحبابنا، وألهلينا، وألزواجنا، ولذرِّ أمَّ
أجمعين.

وصلَّى الله وسلَّم على النبيِّ األمين، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

وكتبه:

د سعيد الحسيني عبد الله بن محمَّ

غفر الله له ولوالديه وللُمسلمين أجمعين

مدينة الُبسيتين - البحرين

الثالثاء 	 من ربيع اآلِخر 	44	هـ = 3 من ديسمبر 9	20م
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ل المبحث األوَّ

ترجمة موجزة للمصنِّف ابن الِمْبَرد

)ت 0	8 هـ = 	0	 هـ(
ي)1) ين محمد الغزِّ بقلم: نجم الدِّ

مة، المصنِّف،  يخ، اإلمام، العالَّ يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشَّ
الحي، الحنبلي. هير بابن الِمْبَرد، الصَّ ين، الشَّ ث، جمال الدِّ المحدِّ

الحنبلي،  فدي  الصَّ أحمد  يخ  الشَّ على  القرآن:  قرأ  مئة.  وثمان  أربعين  سنة  ُولد 
الحبَّال،  زين  يخ  والشَّ العسكريَّين،  عمر  يخ  والشَّ د،  محمَّ يخ  الشَّ على  ثمَّ  وجماعة، 

ات. وصلَّى بالقرآن ثالث مرَّ

ين بن قندس،  يخ تقي الدِّ ين الجراعي، والشَّ يخ تقي الدِّ وقرأ »المقنع« على الشَّ
ين المرداوي. والقاضي عالء الدِّ

يخ  والشَّ مفلح،  بن  ين  الدِّ برهان  القاضي  منهم:  خالئق،  دروس  وحضر 
الزرعي. ين  الدِّ برهان 

وأخذ الحديث عن خالئق من أصحاب ابن حجر، وابن العراقي، وابن البالسي، 
ين، وغيرهم. الح بن أبي عمر، وابن ناصر الدِّ والجمال بن الحرستاني، والصَّ

)ص  الحسيني«  و»مشيخة   ،)30	/	0( الالمع«  »الضوء  وانظر:   .)3		/	( السائرة«  »الكواكب   (	(
و»النعت   ،)	2/	0( الذهبـ»  و»شذرات   ،)	39-	3	/2( األذهان«  و»متعة   ،)335  ،3		-3	5
 ،)22	-225/	( و»األعالم«   ،)			9-			5/3( الوابلة«  و»السحب   ،)	2-		 )ص  األكمل« 
و»معجم   ،)		42-		4	/2( الفهارس«  و»فهرس   ،)		-	3 )ص  الحنابلة«  طبقات  و»مختصر 
بن  يوسف  مؤلفات  و»معجم   ،)	4		-	4	4/3( السابلة«  و»تسهيل   ،)	54-	53/4( المؤلفين« 
الحنابلة«  مصنفات  50(، و»معجم  )ص  العالم«  بمكتبات  المخطوطة  الحنبلي  الهادي  عبد  بن  حسن 

.)	2	-4	/5(
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والتَّصريف،  النَّحو،  في  وشــارك  والفقه،  الحديث،  علم  عليه  الغالُب  وكان 
والتَّصوف، والتَّفسير.

س، وأفتى، وله نظٌم ليس بذاك. وله مؤلفاٌت كثيرٌة، وغالبها أجزاء، ودرَّ

ًفا ضخًما، وقفُت  ين بن ُطوُلون في ترجمته مؤلَّ يخ شمس الدِّ وقد ألَّف تلميُذه الشَّ
عليه في تعاليقه.

تسع  سنة  م  المحرَّ عشر  سادس  االثنين  يوم  التَّرجمة  صاحب  وفاة  وكانت 
مئة. وتسع 

وُدفن بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله تعالى.

المبحث الثاني

دراسة الجزء
اسم الجزء:

»حديث  بـ:  مة  والمقدِّ العنوان  صفحة  في  تعالى-  الله  -رحمه  المصنِّف  اه  سمَّ
حيَحين عن اإلمام أحمد« َوَقَع في الصَّ

نسبة الجزء:

هذا الجزء ثابت النِّسبة إلى مصنِّفه، وذلك ألموٍر عديدٍة، منها:

	-أنَّ صفحة العنوان ُمثبت فيها اسم الجزء منسوًبا إلى مصنِّفه بخطِّه، وصفحة 
ه: »وفرغ منه: يوسف بن حسن بن عبد الهادي« ،  َحْرد المتن جاء فيها بخطِّه ما نصُّ

ة النَُّسخ. وهذه المرتبة أقوى مراتب صحَّ

الكتبـ»  »فهرست  في   - فقال  نفسه،  إلى  الجزء  هذا  نسب  قد  المصنِّف  2-أن 
ه: »مجموع فيه: .. وما رواه البخاري عن أحمد  ]4	/ب[ المحفوظ بخطِّه - ما نصُّ
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وسبب إقالله .. وغير ذلك كّله تصنيفي« اهـ.

ين، منهم: 3-أنَّ الجزء قد نسبه إليه جماعة من أهل العلم والمختصِّ

ين األلباني )ت 420	هـ( في كتابه: »فهرس مخطوطات  د ناصر الدِّ * الشيخ محمَّ
دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث« )ص 	0	(.

* الدكتور ناصر بن سعود السالمة في كتابه: »معجم مؤلفات يوسف بن حسن 
بن عبدالهادي الحنبلي المخطوطة بمكتبات العالم« )ص 	5-	5(.

مصنَّفات  »معجم  كتابه:  في  الطريقي  أحمد  بن  محمد  بن  الله  عبد  الدكتور   *
الحنابلة« )5/		(.

3-أنَّ أسلوب الجزء يتَّفق تماًما مع أسلوب المصنِّف في تصانيفه األخرى.

موضوع الجزء:

ج المصنِّف في هذا الجزء بأسانيده حديًثا اتَّفق البخاري ومسلم على روايته  خرَّ
ل أحمد بن حنبل -رحمهم الله تعالى-، وبيَّن علوَّ  في »صحيحيهما« عن اإلمام المبجَّ
مسلم فيه بدرجة؛ لروايته عنه بال واسطة، وذكر ما رواه البخاريُّ عنه في »الصحيح« 

، وسبب إقالله عنه.

َوْصُف النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق:

ٍة في غاية النَّفاسة محفوظٍة في دار  اعتمدُت في التَّحقيق على نسخٍة وحيدٍة تامَّ
مكتبة  في  فيلميَّة  صورة  وعنها   ،45 أدب   ،)32		( رقم  بدمشق،  الظَّاهرية  الكتب 
للثقافة  الماجد  جمعة  ومركز   ،)	5	3( رقم  رة  المنوَّ بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة 

والتراث بدبي رقم )3	3		3(.

ويقع الجزء ضمن مجموع يبدأ من ]9	/أ[ إلى ]		/ب[ في )3( أوراق، في 
العنوان، والوجه األخير  كل ورقة وجهان، وفي كل وجه )		( سطًرا، عدا صفحة 
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ففيه )	( أسطر.

َكَتبُه المصنِّف بالمداد األسود بخطٍّ نسخيٍّ مقروٍء خاٍل من التَّنقيط والتَّشكيل في 
الغالب، وَفَرَغ منه: نهار األربعاء 	2 من شهر شعبان سنة 	9	هـ.

عملي في تحقيق الجزء:

- نسخُت الجزء المخطوط على الطَّريقة اإلمالئيَّة الحديثة، ثم قابلُت المنسوخ 
بالمخطوط.

ي،  ين الغزِّ يخ نجم الدِّ - ترجمُت للمصنِّف ابن المبرد ترجمة موجزة بقلم الشَّ
وأحلُت إلى أهمِّ المترجمين له.

- ترجمُت لشيوخ المصنِّف ترجمة موجزة في هامش التَّحقيق، وأحلُت إلى أهمِّ 
المترجمين لهم.

- عزوُت اآلية القرآنية إلى السورة ورقم اآلية، وجعلُته بين معقوفين.

جيها. - عزوُت األحاديث واآلثار إلى ُمخرِّ

كل ما يحتاج إلى ضبط من النَّص. - ضبطُت بالشَّ

- استدركُت ما سقط من األصل، وجعلُته بين معقوفين، مع التَّنبيه على ذلك في 
هامش التَّحقيق.

- أشرُت إلى بعض الفوائد المتعلِّقة بالجزء في هامش التَّحقيق.

- صنعُت ثَبًتا للمصادر والمراجع.
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صفحة العنوان

الصفحة األولى
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الصفحة األخيرة
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]النَّصُّ المحقَّق[
]9	/أ[ 

حيَحين عن اإلمام أحمد حديٌث َوَقَع في الصَّ

تخريج

يوسف بن عبد الهادي
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]9	/ب[ 

¢
وهو َحْسبي

الحمُد للَّه ربِّ العالمين

د وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمَّ

وآله، وصحبه، وسلَّم
وبعُد:

حيَحين« عن اإلمام أحمد)1): فهذا حديٌث َوَقَع في »الصَّ

أخبرنا أبو العبَّاس الُفواَلِذي)2)، أنا التَّاج ابن َبْرَدس، أنا ابن الَخبَّاز، أنا اإِلْربِلِي، ]أنا 

الطُّوِسي[)))، أنا الُفَراِوي، أنا الَفاِرِسي، أنا الُجُلوِدي، أنا إبراهيم بن ُسْفَيان، أنا ُمسلم بن 

ثني أحمد بن َحنَْبل، ثنا ُمْعَتِمر بن ُسَليَمان، عن َكْهَمس، عن ابن ُبَرْيَدة، عن  اج، حدَّ الَحجَّ

َم ِستََّة َعْشَر َغْزَوًة«)4). أبيه أنَّه قال: »َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ

ْجِزي، أنا  بِيِدي، أنا السِّ ار، أنا ابن الزَّ ْعُبوب، أنا الَحجَّ أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزَّ

)	) رواه أحمد يف »المسند« )	50/3(، رقم )22954(، يف حديث ُبَريدة اأَلسلمي، رضي اهَّلل عنه.

الدمشقي  عمران  بن  موسى  بن  عيسى  بن  محمد  بن  أحمد  هـ(:   			  -			 أو   		4( الفوالذي   (2(
ابن  بردس عن  ابن  »أخذ  المصنِّف:  قال  فقيه،  مسنِد،  العباس،  أبو  الدين،  الُفواَلِذي، شهاب  الشافعي 
الخبَّاز صحيح مسلم، وسمعه عليه شيُخنا أبو العباس الفوالذي، وقد قرأُت عليه« انظر: »معجم ابن فهد 
المكي« )ص 	34(، و»الضوء الالمع« )4/2		-5		(، و»إرشاد الغاوي« )ص 	2	(، و»الجوهر 
و»العشرة   ،)25	  ،24	  ،22	  ،		4  ،		 )ص  الرواية«  اتصال  يف  و»النهاية   ،)	33 )ص  د«  المنضَّ

المختارة من حديث أبي العباس الفوالذي«

)3) ما بين المعقوفين سقط من األصل.

)4) رواه مسلم يف»الصحيح« )200/5(، رقم )4			(، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ْرَخِسي، أنا الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، ح. اُوِدي، أنا السَّ الدَّ

ابن  أنا  ار،  الَحجَّ أنا  الهادي،  عبد  بنت  عائشة  أنا  شيوخنا،  من  جماعة  وأخبرنا 

عبد  الَوقت  أبو  ]أنا[)1)  إجازًة،  والَفاُروثِي  والَقطِيعي،  تِّي،  اللَّ وابن  َسماًعا،  بِيِدي  الزَّ

ْرَخِسي، أنا أبو عبد الله  د السَّ اُوِدي، أنا أبو محمَّ ل بن عيسى، أنا أبو الحسن الدَّ األوَّ

الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، ح.

ار،  الَحجَّ أنا   ، المحبِّ ابن  بكر  أبو  الحافظ  أنا  شيوخنا،  من  جماعة  وأخبرتنا 

تِّي، والَقطِيعي، والَفاُروثِي، أنا أبو الَوقت  بِيِدي، وابن اللَّ ]0	/أ[ وعن غيره، أنا ابن الزَّ

ْرَخِسي، أنا  د السَّ اُوِدي، أنا أبو محمَّ ْجِزي، أنا أبو الحسن الدَّ ل بن عيسى السِّ عبد األوَّ

أبو عبد الله الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، ح.

ُموِدي)3)، أنا اإلمام ]أبو[)4)  وأخبرنا القاضي أبو بكر الطََّراُبلِسي)2)، وابن الصُّ

ْجِزي، أنا  بِيِدي، أنا السِّ د، أنا ابن الزَّ يِّد محمَّ ار، والسَّ الُيوَنانِيَّة، أنا الَحجَّ عبد الله ابن 

ْرَخِسي، أنا الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، ح. اُوِدي، أنا السَّ الدَّ

بِيِدي،  ار، أنا ابن الزَّ وأخبرنا أبو العبَّاس الَحِديِدي، قال: أنا ابن األَماِسي، أنا الَحجَّ

ْرَخِسي، أنا الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، ح. اُوِدي، أنا السَّ ْجِزي، أنا الدَّ أنا السِّ

)	) ما بين المعقوفين سقط من األصل.

)2) ابن الصدر )ت 			 هـ = 			 هـ(: أبو بكر بن محمد بن محمد بن أيوب بن سعيد ابن الصدر البعلي 
ث، مسنِد، فقيه. انظر: »معجم ابن فهد المكي« )ص 03	-04	،  ين، محدِّ الطرابلسي الحنبلي، تقي الدِّ
الرواية«  اتصال  يف  و»النهاية   ،)	29 )ص  الغاوي«  و»إرشاد   ،)90/		( الالمع«  و»الضوء   ،)352
)ص 0	2-		2(، و»العشرة المختارة من حديث شيخنا تقي الدين بن الصدر« ، و»شذرات الذهبـ» 

.)44	-44	/9(

)3) ابن الصمودي: أبو بكر بن التقي الصمودي القطان البعلي، مسنِد. انظر: »النهاية يف اتصال الرواية« )ص 
.)259

)4) ما بين المعقوفين سقط من األصل.
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الهادي،  عبِد  بنُت  عائشُة  أخبرتنا  قالت:  الَكاتِبة)1)،  َأسماء  األَِصيلة  وأخبرتنا 

ابن  أنا  ار،  الَحجَّ أنا  قالوا:  مشايخ،  عشرة  من  وأكثر  ام،  سَّ الرَّ وابن  فاطمة،  وأخُتها 

ثني  ْرَخِسي، أنا الَفَرْبِري، أنا الُبخاري، حدَّ اُوِدي، أنا السَّ ْجِزي، أنا الدَّ بِيِدي، أنا السِّ الزَّ

د بن َحنَْبل بن ِهالل قال: ثنا ُمْعَتِمر بن ُسَليَمان،  أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن محمَّ

ُبَرْيَدة، عن أبيه قال: »َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  عن َكْهَمس، عن ابن 

]0	/ب[ ِستَّ َعْشَر َغْزَوًة«)2).

حيَحين« عن اإلمام أحمد. حديٌث صحيٌح، متَّفٌق على روايته في »الصَّ

ورجاُله فيهما بعد اإلمام أحمد سواٌء.

حيَحين« سواٌء، إالَّ أنَّ لفظ ُمسلم: »ِستََّة َعْشَر« ، ولفظ الُبخاري:  ولفُظه في »الصَّ

َأْجَوُد من حيُث العربيَّة، ولفظ ُمسلم: »ثنا)4) أحمد بن  »ِستَّ َعْشَر«)))، ولفظ ُمسلم 

د بن حنبل بن هالل« ، لكنَّه لمسلم عن  َحنَْبل« ، ولفظ الُبخاري: »ثنا أحمد بن محمَّ

ثني«)))،  اإلمام أحمد رواية من غير واسطة بصيغة االختصاص بالتَّحديث، فقال: »حدَّ

ثني أحمد بن الحسن،  ا الُبخاري فرواه عن رجل عن اإلمام أحمد، فإنَّه قال: »حدَّ وأمَّ

د بن َحنَْبل بن ِهالل« ، فوقع لمسلم أعلى من الُبخاري، فهو  قال: ثنا أحمد بن محمَّ

ثة،  الحسن، محدِّ أم  الدمشقية،  المهرانية  بن محمد  اهَّلل  عبد  بنت  أسماء  هـ(:  الكاتبة )ت 			  أسماء   (	(
مسنِدة. انظر: »معجم ابن فهد المكي« )ص 	39(، و»الضوء الالمع« )2	/	-	(، و»إرشاد الغاوي« 

)ص 44	(، و»النهاية يف اتصال الرواية« )ص 	5	، 	9	، 290(.

)2) رواه البخاري يف »الصحيح« )	/		(، رقم )3	44(، كتاب المغازي، باب كم غزا النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)3) لفُظه يف المطبوع منه: »ست عشرة« ، كلفظ مسلم.

ثني(. واب: )حدَّ )4) كذا يف األصل، والصَّ

التي رواها اإلمام مسلم يف »صحيحه« عن اإلمام أحمد بن حنبل بصيغة االختصاص  )5) عدد األحاديث 
ثني( سبعة، وهي: )5	2(، و)		5(، و)0		(، و)	29	(، و)4			(، و)	242(،  بالتَّحديث )حدَّ

و)2449(.
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.(1(
، وللُبخاري ُسداسيٌّ لمسلم ُخماسيٌّ

فلم يتَّفق للُبخاري روايته عن نفس اإلمام أحمد، وُمسلم في »صحيحه« قد روى 

جُتها في ُجزٍء ُمفرٍد)2). عن اإلمام أحمد أحاديث كثيرة، قد َخرَّ

عن  الحديث  هذا  غير  أحمد  اإلمام  عن  »صحيحه«  في  يقع  فلم  الُبخاري  ا  وأمَّ

واسطة عنه))).

وَوَقَع له حديث آخر في كتاب النِّكاح)4)، في باب ما يحلُّ من النِّساء وما يحُرم، 

ثني  فقال: وقال ]لنا[))) أحمد بن َحنَْبل، ثنا يحيى بن َسِعيد، ]		/أ[ عن ُسفيان، حدَّ

ْهِر َسْبٌع« ، ُثمَّ َقَرَأ:  َحبِيب، عن سعيد، عن ابن عبَّاس: »َحُرَم فِي النََّسِب َسْبٌع، َوفِي الصِّ

﴿ڍ  ڌ  ڌ  ﴾ ]النساء: 23[ اآلية.

)	) قال الحافظ ابن حجر العسقالين يف »فتح الباري« )	/53	(: »أخرجه مسلم عن أحمد نفسه، وهو 
عن  بعينها  األحاديث  تلك  البخاري  أخرج  شيوخ  عن  مسلم  أخرجها  التي  األربعة  األحاديث  أحد 
من  المغازي  يف  البخاري  »أخرجه   :)		 )ص  مسلم«  »عوالي  يف  وقال   ، بواسطة«  يوخ  الشُّ أولئك 
صحيحه عن أحمد بن الحسن التِّرمذي، صاحب اإلمام أحمد بن حنبل، عن أحمد، فوقع بداًل، فكأنَّه 

سمعه من ُمسلم«

اه: »كتاب الثَّالثين التي عن اإلمام أحمد يف صحيح ُمسلم« ، فرغُت من تحقيقه على نسخة نفيسة  )2) سمَّ
اإلمام  شيخه  عن  »صحيحه«  يف  مسلم  اإلمام  رواها  التي  األحاديث  عدد  ويبلغ  نشره،  اهَّلل  ر  يسَّ بخطِّه، 
أحمد بن حنبل عشرين حديًثا، وهي: )			(، و)5	2(، و)502(، و)		5(، و)0		(، و)4	2	(، 
و)		20(،  طريقين،  من  و)934	(  و)4			(،  و)	5		(،  و)				(،  و)	55	(،  و)	29	(، 

و)2092(، و)39	2(، و)43	2(، و)2309(، و)	242(، و)2449).

الحسن  بن  أحمد  عن  البخاري  »روى   :)43-42/	( والرشاد«  »الهداية  يف  الكالباذي  اإلمام  قال   (3(
ث البخاري عنه نفسه يف الجامع بشيٍء، وال أورد من حديثه فيه  الرتمذي عنه يف آخر المغازي، ولم ُيحدِّ
شيًئا غير هذا الحديث الواحد، إالَّ ما لعلَّه استشهد به يف بعض المواضع« ، ونحوه يف »التعديل والتجريح 
ج له البخاري يف الجامع الصحيح« )	/320( للباجي، و»تقييد المهمل« )ص 4		( للغساين. لمن خرَّ

)4) رواه البخاري يف »الصحيح« )	/0	-		(، رقم )05	5(.

)5) ما بين المعقوفين سقط من األصل.
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هذا ما َوَقَع في »صحيح الُبخاري« ، ال غير)1).

ل عن رجل عنه. فاألوَّ

والثَّاني ليس بصيغة تقتضي روايته عنه؛ ألنَّه قال: »وقال ]لنا[)2) أحمد، ثنا فالن«، 
وهذا ال يدلُّ على روايته له عنه.

بب في أنَّ ُمسلًما أكثر في »صحيحه« عنه، والُبخاري ما  وقد قال بعُضهم: ما السَّ
روى عنه قليٌل؟

. فقال بعُضهم: ألنَّه أدرك شيوخه، فاكتفى بهم عنه، فإنَّ في قصدهم الُعلوَّ

حيح« عن رجل عنه، فإنَّ  وهذا باطٌل؛ ألنَّ ذلك لو كان صحيًحا لم يرو في »الصَّ
ذلك أنزل درجًة من روايته عنه بغير واسطة.

هبي يف »سير أعالم النبالء« )		/			(، والحافظ ابن حجر العسقالين يف  )	) وهذا ما ذهب إليه اإلمام الذَّ
رقم   ،)	5	/	( »الصحيح«  يف  البخاري  رواه  ما  وهو  ثالث،  موضع  وهناك   ،)	54/9( الباري«  »فتح 
ثني محمد بن  )			5(، )9		5( يف كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثالثة أسطر، قال: حدَّ
ا اْسُتْخلَِف َكَتَب َلُه،  ثني أبي، عن ثمامة، عن أنس: َأنَّ َأَبا َبْكٍر َرِضَي اهَّلُل َعنُْه َلمَّ عبد اهَّلل األنصاري، قال: حدَّ
ٌد َسْطٌر، َوَرُسوُل َسْطٌر، َواهَّللِ َسْطٌر، قال أبو عبد اهَّلل: وزادين أحمد:  َوَكاَن َنْقُش الَخاَتِم َثالََثَة َأْسُطٍر: ُمَحمَّ
ثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، قال: َكاَن َخاَتُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َيِدِه، َوفِي َيِد َأبِي َبْكٍر  ثنا األنصاري، قال: حدَّ حدَّ
ا َكاَن ُعْثَماُن، َجَلَس َعَلى بِْئِر َأِريَس َقاَل: َفَأْخَرَج الَخاَتَم َفَجَعَل َيْعَبُث بِِه  َبْعَدُه، َوفِي َيِد ُعَمَر َبْعَد َأبِي َبْكٍر َفَلمَّ
اٍم َمَع ُعْثَماَن، َفنََزَح البِْئَر َفَلْم َيِجْدُه. قال الحافظ ابن حجر العسقالين يف »هدى  َفَسَقَط، َقاَل: َفاْخَتَلْفنَا َثالََثَة َأيَّ
ي يف األطراف يف ترجمة  الساري« )ص 224(: »ولم يذكر أبو علّي الجياين أحمد هذا َمْن هو، وجزم المزِّ
أنس عن أبي بكر بأنَّه أحمد بن حنبل، وتبع يف ذلك الحميدي، لكْن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق يف 
مسند أحمد، فُينظر« ، وقال يف »فتح الباري« )0	/329(: »أحمد المذكور جزم المزي يف األطراف أنَّه 

أحمد بن حنبل، لكْن لم أر هذا الحديث يف مسند أحمد من هذا الوجه أصاًل«

الباري« )54/9	):  »فتح  العسقالين يف  ابن حجر  الحافظ  قال  المعقوفين سقط من األصل،  بين  ما   (2(
المذاكرة أو اإلجازة،  لنا أحمد بن حنبل(: هذا فيما قيل أخذه المصنِّف عن اإلمام أحمد يف  »)وقال 
فيه  فيما  استعملها  وربَّما  الموقوفات،  يف  يغة  الصِّ هذه  استعمل  إنَّما  أنَّه  باالستقراء  لي  ظهر  والذي 
ل، وليس للمصنِّف يف هذا الكتاب رواية عن أحمد إالَّ  قِّ األوَّ قصوٌر ما عن شرطه، والذي هنا من الشِّ
يف هذا الموضع« ، وقال يف »النكت على كتاب ابن الصالح« )2/	0	(: »الذي تبيَّن لي باالستقراء 
ذلك  فيخرج  هبا،  الُمسَتشَهد  أو  الموقوفة  األحاديث  يف  إالَّ  بذلك  حيح  الصَّ يف  ُيعبِّر  ال  أنَّه  صنيعه  من 
ل ذلك يف كتابه وجده كذلك« ، ونحوه يف »تعريف  حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب، ومن تأمَّ

أهل التقديس« )ص 24(.
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وقال بعضهم: لُبعِدِه عنه.

َمن هو  إلى  حل  بالرَّ يفتخرون  ُدونه، وكانوا  َمن هو  إلى  َرَحَل  باطٌل؛ ألنَّه  وهذا 
ُدونه)1).

وقال بعُضهم: لم يقع على شرطه من روايته غير هَذين الحديَثين.

ا هو على شرطه الكثير)2). ا؛ ألنَّ في »المسند« وغيره ممَّ وهذا باطٌل جدًّ

وهو  جنازة  في  الُبخاريَّ  رأى  أحمد  اإلمام  إنَّ  يقول:  شيوِخنا  بعَض  وسمعُت 

ثُتَك بعدها أبًدا، فكان الُبخاري  ُم في جنازة! ]		/ب[، والله ال حدَّ م، فقال: تتبسَّ يتبسَّ
ثه، وأنَّ هذا سبب اإلقالل عنه. يأتي بابه، فُيغلُِقه في وجهه، وال ُيحدِّ

وهذا ليس ببعيٍد))).

ة  )	) ومما ُيبطل هذا القول أن اإلمام البخاري دخل مدينة بغداد ُسكنى شيخه اإلمام أحمد بن حنبل عدَّ
»تاريخ  انظر:  خراسان«  أهل  ثي  محدِّ مع  وبغداد  الكوفة  دخلُت  كم  ُأحصي  »ال  قال:  حتَّى  مرات، 

دمشق« )52/	5(.

)2) قال الحافظ ابن كثير الدمشقي يف »اختصار علوم الحديث« )ص 00	(: »ُيوجد يف مسند اإلمام أحمد 
وليست  أيًضا،  والبخاري  بل  مسلم،  أحاديث  من  كثيًرا  ُيوازي  ا  ممَّ كثيٌر  شيٌء  والمتون  األسانيد  من 
جه أحٌد من أصحاب الكتب األربعة، وهم: أبو داود، والتِّرمذي،  عندهما، وال عند أحدهما، بل ولم يخرِّ

والنَّسائي، وابن ماجه«

ا ُيوهنه ما رواه الخطيب  )3) بل هذا سبٌب فيه ُبعٌد وغرابٌة، لم أقف له على أصل عند أحد من أهل العلم، وممَّ
ثمان  آخر  بغداد  »َدَخلُت  قال:  أنَّه  البخاري  اإلمام  عن   )343/2( السالم«  مدينة  »تاريخ  يف  البغدادي 
عُته: يا أبا عبد اهَّلل، ترتُك العلم والنَّاس  ات، كلُّ ذلك ُأجالُس أحمد بن حنبل، فقال لي يف آخر ما ودَّ مرَّ
ه  وتصيُر إلى خراسان؟ قال البخاري: فأنا اآلن أذكُر قوَله« ، يعني: ُأدِرك أهميَّة قْولِه وُنْصِحه. وقد وجَّ
الحافظ ابُن حجر العسقالين سبب إقالل البخاري عنه يف »فتح الباري« )54/9	(، فقال: »وكأنَّه لم ُيكثر 
عنه؛ ألنَّه يف رحلته القديمة لقَي كثيًرا من مشايخ أحمد، فاستغنى هبم، ويف رحلته األخيرة كان أحمد قد 
ث إالَّ نادًرا، فِمْن ثمَّ أكثَر البخاريُّ عن علي بن المديني دون أحمد« ، وقال  قطع التحديث، فكان ال ُيحدِّ
أنَّ روايات اإلمام أحمد  إلى  البخاري كان مطمئنًّا  الخضير: »إنَّ اإلمام  الكريم بن عبد اهَّلل  يخ عبد  الشَّ
ة، وهبذا  ياع، كغيره من األئمَّ مضبوطٌة ومحفوظٌة من قَِبل تالميذه، ويف مصنَّفاته، وال ُيخشى عليها من الضَّ

علَّل أهُل العلم«.
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والحمُد لله وحده.

د، وآله، وصحبه، وسلَّم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

األربعاء حادي  نهار  الهادي في ساعة من  بن عبد  بن حسن  منُه: يوسف  وَفَرَغ 
عشرين شهر شعبان المبارك من شهور سنة ستٍّ وتسعين وثمان مئة)1).

والحمُد للَّه وحده.

د، وآله، وصحبه، وسلَّم. وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمَّ

)	) وعمُره يومها ستٌّ وخمسون سنة تقريًبا، رحمه اهَّلل تعالى وإيَّانا.
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