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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

جعل من السّنة تبياناً للكتاب، ونوراً يهتدي به أولو األلباب، وبعث إليها من احلّفاظ احلمد هلل الذي )
بصادق خدمتها، وحفظ عليها جالل حرمتها، ونفى  ماملتقنني، والرواة الصادقني، والنقدة البصريين، من قا

من إفك املفرتين، ودغل الدّجالني، ها ـعنها حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، وصان
من أرباب الفجور، فلله مزيد احلمد واملّنة  -بعناية اهلل -فحفظت على مّر العصور، من يد الدثور، وصينت

على ما حفظ من معامل دينه، وسبل رشاده، وعلى صفّيه وخليله حممد بن عبد اهلل صلواته وسالمه، وعلى 
  .(1)ن(آله ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي

 قسم الكتاب والسنة، نظام ل.م.د.  الثانية،لطلبة السنة مناهج احملّدثني رة يف فهذه مذكّ  ؛أّما بعد

منهجهم كذا ، و رويا املو  لرواةانقد يف  أهل احلديث منهجتعىن بدراسة مادة شاملة  "مناهج احملّدثني"و
ومنهجهم يف فقه ها، ـوبيانهم ـاصطالحاتالوقوف على و كتبهم، هم يف  شروطيف تصنيف احلديث، وتوضيح 

، لذا رأيت أن أخّص منها هذه املذّكرة ال ميكن حصرها يف ورقا و  .وغري ذلكاحلديث وشروح السّنة، 
بالبيان مناهج احملّدثني يف تصنيف احلديث، وشروطهم يف مصنفاهتم، وسوف حنصر الدراسة يف كتب 

 احلديث املشهورة: موطأ اإلمام مالك، مث الكتب السّتة. 

ني املصّنفة أّن األئمّ من الدراسا  املعاصرة املهّمة، ذلك تعّد  الكتابة يف مناهج احملّدثنيال شّك أّن و 
اليت ، وشروطهم اصنيف ومناهجهم فيهيف التّ  حون فيها طرقهمما  هلا يوضّ لكتب احلديث مل يضعوا مقدّ 

صون يف استخراج هذه املناهج من خالل ط الباحثون املتخصّ ومن أجل ذلك نش   .يف ذلكاعتمدوها 
 :اعضهفا  احلديث املختلفة ملا هلا من فوائد جليلة، ميكن إيراد بدراستهم ملصنّ 

  والتصنيف فيه. تدوينه مراحل كتابة احلديث ومعرفة 
  ّا.وتدوينً  ة روايةً ـنّ ثني يف صيانة السّ االطالع على جهود احملد 
  ّر الفكرّي واملنهجّي لدى علماء احلديث.اكتشاف مدى التطو 
 عن احملّدثني تقدير قيمة املنتوج العلمّي والفكرّي املوروث. 
 مراتب مصنفا  احملّدثني. متييز 
 .الوقوف على أسانيد مصادر السّنة، ومشاهري رواتـها 
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يرزقنا وإياهم سائال اهلل جّل وعال أن يوّفق أبناءنا الطالب وبناهتا الطالبا  لإلفادة من هذه املادة، وأن 
  اإلخالص يف القول والعمل، آمني. 

وقتها  سبق لنا أن درسنا مراحل كتابة احلديث من العهد النبوّي إىل عهد عمر بن عبد العزبز، وعرفت  
صلى اهلل عليه وسلم، وإن مل يكن ذلك على سبيل األمر الرمسّي  ة كانت تكتب بني يدي النبّ أّن السنّ 
األمر، ال سيما والقرآن مل جيمع بعد، ة واختالطهما يف بداية التباس القرآن بالسنّ  يةما تعلم من خشالعام ل  

مث استمر الناس  عنها بأحاديث كثرية قد علمتها من قبل،، وُنسخ النهي بعد ذلك اشتهر  الكتابة لكنّ 
أيب بكر حممد بن إىل فبعث  ،عمر بن  عبد العزيز يف كتابة احلديث ومجع األخبار إىل أن جاء اخلليفة

احلديث، فقال له: "انظر ما كان من يطلب منه مجع  -رمسيّ  -بأمر   واليه على املدينةعمرو بن حزم 
 وال تقبل إالّ ، حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاكتبه؛ فإّّن خفت دروس العلم وذهاب العلماء

العلم ال يهلك  فإنّ  ؛ولتفشوا العلم ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم ،صلى اهلل عليه وسلم حديث النبّ 
 لكن عمر بن عبد العزيز ما  قبل أن يرى تلك الصحف. .(2)"راحىت يكون س  

ومجع من واستجاب له الزهرّي، وكان فيمن بعث إليه أيضا هبذا األمر اإلمام  حممد بن شهاب الزهرّي، 
حىت قتل الوليد  ا قد أكثرنا عن الزهريّ نّ أكنا نرى احلديث كثريا، فقد ذكر معمر بن راشد تلميذه قال: )

  .(3)(على الدواب فأخرجت دفاتر الزهريّ 

كتابة احلديث ، وكان القرن الثاّن أكثر حركة يف  ن يف مجع السّنةة احملّدثو مث بعد الزهرّي انطلق األئمّ 
فا  عديدة امتاز  برتتيب األحاديث على ظهر  مصنّ فالبدع،  وانتشار ،الوضع ظرا لفشوّ وتدوينه ن

فني نذكر ة املصن  فة من األئمّ وظهر فيها طائ ،نت ُُتمع قبل ذلك يف كراريس وصحفبينما كا، (4)األبواب
هـ( وحممد بن إسحاق 179مالك بن أنس )هـ( مبكة. 150عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ) :منهم

لمة محاد بن سو هـ( 160الربيع بن صبيح )و  ،هـ(156وسعيد بن أيب ع روبة ) هـ( باملدينة.151)
عبد الرمحن و  هـ( باليمن.153معمر بن راشد )و . هـ( بالكوفة161سفيان الثوري )و  هـ( بالبصرة.167)

هـ( 157هشيم بن بشري )و  هـ( خبراسان.181) عبد اهلل بن املباركو  هـ( بالشام.156بن عمرو األوزاعي )

                                                           

 أخرجه البخاري موصوال إىل قوله "وذهاب العلماء"، وبقيته معلقا. انظر كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم. - 2
 55/334تاريخ دمشق. ابن عساكر  - 3
التصنيف على األبواب: هو ختريج احلديث على أحكام الفقه وغريه، وتنويعه أنواعاً، ومجع ما ورد يف كّل حكم وكّل نوع  - 4

  30يف باب حبيث يتمّيز ما يتعّلق بالصالة مثال على ما يتعّلق بالصيام. انظر: مفتاح السنة . حممد عبد العزيز اخلويل ص
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 رجوا عن، ومل خيرهممث تالهم عدد كثري من أهل عص .(5)هـ( بالريّ 188جرير بن عبد احلميد )و  بواسط.
 طريقتهم. 

يضعون األحاديث املتناسبة يف باب واحد، مث يضّمون مجلة من كانوا طريقتهم يف مجع احلديث أّّنم  و  
، وجيعلوّنا يف مصنف واحد، وخيلطون األحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى األبواب بعضها إىل بعض

"، "السننواجلامع"، وطأ"، و"املصّنف"، و"وكانوا يضعون على هذه املصنفا  عناوين مثل"امل .(6)التابعني(
 وجامع سفيان بن عيينة يف السنن واآلثار.. موطأ اإلمام مالك،ذلك جامع سفيان الثورّي، و ومن 

 حديث النبّ  أن يفردوا -يف هذا القرن –ة فظهر لبعض األئمّ  ،التصنيف بعد هؤالء ةقير  طر مث تطوّ 
هو أن جيمع يف ترمجة كّل صحايّب ما عنده و) ،صلى اهلل عليه وسلم يف مصنفا  خاصة، فظهر  املسانيد

 .(7)(أنواعه تمن حديثه سواء كان صحيحا أم غري صحيح، وجيعله على حدة، وإن اختلف

 موسى األمويّ  مسند أسد بنو هـ(. 204مسند أيب داود سليمان بن داود الطيالسي )  :أشهرها منو 
ومسند عبد اهلل بن الزبري احلميدّي  هـ(.213مسند عبيد اهلل بن موسى العبسي ) و  هـ(.212)
 هـ(.228) ي املصريّ عمسند نعيم بن محاد اخلزاو . هـ(228مسند مسدد بن مسرهد )و هـ(. 219)
 هـ(. اخل ..241مسند أمحد بن حنبل )و 

صنيف احلديث على غري ما سبق، فقد كان جُيمع قبل ثون إىل تمث دخل القرن الثالث، فذهب احملدّ 
ذلك من غري أن ميّيز عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مل يتمّيز 

بعضها ندر، و قّل أو ما  الصحيح فيها من غريه، فظهر  مصنفا  خّصت احلديث املرفوع دون غريه إالّ 
مث مسلم، فلم يدخال يف أصل  ومن أشهرهم اإلمام البخاريّ سواه.  اقتصر فيها على إخراج الصحيح دون

ما أول من صنف يف الصحيح ارجمرد، صحيحيهما املرسل واملنقطع والبالغا  وحنوها، ولذا قيل إّن
وبعضهم مل يقتصر على الصحيح يل أدخل يف مصّنفه الصحيح وما دونه، ومن  .وللبخاري السبق يف هذا

 أشهرهم أبو داود والرتمذي والنسائّي.

قال حممد عبد العزيز اخلويل رمحه اهلل: ، خبدمة السّنة ذا القرن كان أزهى القرون، وأسعدهاوال شّك أّن ه
السّنة، ففيه ظهر كبار احملّدثني، وجهابذة  )وإّن ذلك القرن الثالث ألجّل عصور احلديث وأسعدها خبدمة

اليت كاد  ال تغادر من صحيح احلديث إال املؤلّفني، وحّذاق الناقدين، وفيه أشرقت مشوس الكتب السّتة 

                                                           

ئل من مجع احلديث، وال يعلم يقينا األول منهم على اإلطالق، لكن يقال األوائل حسب هؤالء كانوا متعاصرين وهم أوا - 5
 األمصار.

 244انظر : احلديث واحملدثون. حممد أبو زهو ص - 6
  30مفتاح السنة ص - 7
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، وعن حمياها تنجاب الشبه، وبضوئها النزر اليسري، واليت عليها يعتمد املستنبطون، وهبا يعتضد املناظرون
  .(8)ينها تثلج الصدور(يهتدي الضال، وبربد يق

صحيح فظهر مث دخل القرن الرابع، واستمّر التصنيف على ما كان عليه أئّمة القرن الثالث يف اجلملة، 
 .وغريها، هـ(385) ، وسنن الدارقطنّ هـ(353) ، وصحيح ابن حبانهـ(311) ابن خزمية

هـ( الكبري واألوسط والصغري، وكتب 360ويف هذا القرن أيضا ظهر  املعاجم كمعاجم الطرباّّن )
 هـ(...اخل. 310التفسري باملأثور، كجامع البيان حملمد بن جرير الطربّي )

ا سبق من مب يتعّلق موضوعها ،فا  على منهج جديد مل يكن معروفاظهر  بعض املصنّ  هومع ذلك كلّ 
 احلاكم على الصحيحني كمستدرك  ،عض الكتبك من خالل وضع مستدركا  على بفا ، وذلاملصنّ 

 مستخرجا .أو 

: التصنيف على األولىيف طريقتني: يف القرون األوىل مما سبق ميكن إمجال طرق التصنيف يف احلديث 
 : التصنيف على املسانيد.الثانيةاألبواب. 

كمصنف عبد الرزاق   المصّنفات، وكموطأ اإلمام مالك  الموطأتشمل يف التصنيف على األبوابأّما 
  المستدركات، وكاجلامع الصحيح للبخارّي وجامع الرتمذيّ   الجوامع، والصنعاّّن ومصنف ابن أيب شيبة

كمستخرج أيب بكر اإلمساعيلّي على صحيح البخارّي،  المستخرجات، وكمستدرك احلاكم النيسابوريّ 
ويعض  ، كسنن أيب داود وسنن النسائيّ   السنن، واإلسفرايينـّي على صحيح مسلمومستخرج أيب عوانة 

  كعلل ابن أيب حامت الرازي.  كتب العلل

وأّما التصنيف على املسانيد فيدخل فيها مثل معجم الطرباّن الكبري غري أنّه رّتب فيه أمساء الصحابة 
 ه رتّبه على املسانيد أيضا...فإنّ  دارقطنّ على حروف اهلجاء. ويدخل فيها كذلك بعض كتب العلل كعلل ال

 فائدة: قال أخونا الناظم:

 من احلديث خلري الناس عازيها         مانية ـا ثـحاز أبواب "جامع"و 

 حويهاـن آداب يـرقائق فت            تفسري قرآن واألحكام والسري 

 واحلّق يف ذلك التوحيد عاليها          واذكر مناقبهم والعكس مثلبة                  

 بشرطه وعلى األبواب يرويها        ما يفو  األصل جيمعه"مستدرك"
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 يروي كتابا لشيخ كان عازيها        بأسانيد مـخالفة     "مستخرج"

 بالشيخ أو بشيخ الشيخ جيتمعا           ويف الصحابة أيضا ذاك راويها

 وإن خيالف فذاك اخللف يغنيها   وإن حيافظ على متـن فغايته         

 بغيـر قطع وال وقف ترى فيها      "    سننوما برتتيب فقه أّلفت "  

 وللفتاوى كباب الفقه يرويها   ما احتوى املوقوف والسنن  "مصّنف"                

 ا كتاب الفقه والسنن         وقول صحب وأتباع كعاليهاذ "أـموط"

 رتّبها         باباً بكّل صحابـّي ترى فيها " باألصحابالمسانيدشيخ "

 قد رتّبوها بتبشيـر وسابقـة           أو غيـر ذا وجبمع املنت يرويها                 

 " وعلى األمساء يبنيهامعجمفـ"     وإن بـحرف هجائـي يرتّبه                     

  

وبعد هذه اللمحة السريعة عن مراحل كتابة احلديث وطرق التصنيف فيه، نشرع يف دراسة بعض 
وبعده  ،من القرن الثاّن والقرن الثالث، نبدأ مبوطأ اإلمام مالك مث صحيح البخاريّ املهّمة املصنفا  

 صحيح مسلم وبقية الكتب السّتة. سائال اهلل التيسري والتوفيق.  
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 هو أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن عثمان األصبحيّ 
 منها إالّ  ، ونشأ هبا ومل خيرج-وقيل غري ذلك -هـ 93. ولد باملدينة سنة مينّ  ، فهو من أصل عريبّ احلمرييّ 

 .صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ثر املقام بدار اهلجرة جبوار حلّج أو عمرة، فقد كان يؤ  

 
فونه بذلك،  لقد أوتـي اإلمام مالك مع سعة العلم مجال الصورة وحسن اخل لق، فهذا الشافعّي وغريه يص 

، حسن (10)ديد البياض إىل الصفرة، أعنيكان طويال جسيما عظيم اهلامة، أبيض الرأس واللحية، ش  :قالوا
، عظيم  اللحية تامَّها، تبلغ صدره ذا  سعة وطول، وكان يأخذ أطار شاربه وال (11)الصورة، أصلع، أشمّ 

 حيلقه، وال حيفيه، ويرى حلقه من املثلة. 

كان مالك من أحسن الناس وجهاً وأحالهم عيناً، وأنقاهم بياضاً، وأّمهم طواًل   :ووصفه مصعب الزبريي
 .  (12)يف جودة بدن

ا على حتصيله، وقد اعتنت به أّمه اهتمامًا بالغاً، وحرصت ا وهو شغوف بالعلم حريصً منذ كان صبي  
 :شده إىل األخذ عنهم العلم واألدب، قال مالكعلى تعليمه، فكانت تبعث به إىل العلماء وهو صّب، وتر 

تعال فالبس ثياب العلم. فألبستن ثيابا مشّمرة، ووضعت  :)قلت ألّمي، أذهب فأكتب العلم؟ فقالت
 اذهب فاكتب اآلن(.  :الطويلة على رأسي، وعّممتن، وتقول يل

 من أدبه قبل علمه(.اذهب إىل ربيعة فتعّلم  :)كانت أّمي تعّممن وتقول يل :وقال رمحه اهلل

)كان يل أخ يف سّن ابن شهاب فألقى أيب يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأ ،  :وقال رمحه اهلل
ويف رواية مثان  -أهل  ت ك احلمام عن طلب العلم فغضبت وانقطعت إىل ابن هرمز سبع سنني،  :فقال أيب

                                                           

ملدارك، القاضي عياض. الديباج املذهب، ابن فرحون. تنوير مصادر ترمجته: مقدمة التمهيد، ابن عبد البـر. ترتيب ا - 9
 احلوالك، السيوطّي.. 

 أي واسع العني. -10 
 الشمم: ارتفاع يف قصبة األنف مع استواء يف أعاله، وإشراف األرنبة قليال، فإن كان فيها احديداب فهو القنا. - 11
 ....8/69للمزيد انظر: سري إعالم النبالء  - 12
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إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول،  :، وكنت أجعل يف كفي متراً، وأناوله صبيانه، وأقول هلم-سنني
ما مث ّ إال ذاك األشقر.  :م ن بالباب؟ فلم تر إال مالًكا، فرجعت، فقالت له :وقال ابن هرمز يوما جلاريته

)كنت آتـي نافعا موىل ابن عمر وأنا يومئذ غالم،  :ادعيه، فذلك عامل الناس(. وقال رمحه اهلل :فقال هلا
 يل من درجة له فيقعدّن معه فيحدثن(. ومعي غالم يل، وينزل إ

 وكّل هذا يدّل على مالزمته الطلب من صغره.

إن سعي اإلمام مالك منذ صغره يف طلب العلم وحتصيله مّكنه من األخذ عن شيوخ كثريين، قيل ُتاوز 
يست بالكثرة، ولكن التسعمائة شيخ، ثالمثائة من التابعني، وستمائة من أتباع التابعني، وإن كانت العظمة ل

  :العظمة بقدر عظمة ومكانة م ن أخد عنهم، ومن أشهر هؤالء
)إذا مسعت حديث  :هـ(، الزمه اإلمام مالك وهو صّب، وكان يقول120 :)  نافع مولى ابن عمر

نافع عن ابن عمر، ال أبايل أاّل أمسعه من أحد غريه(، روى عنه مالك يف مائتني وسبعة ومثانني موضعا. 
ره يف املرفوع. وال خيفى أن سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى السلسلة الذهبية، وهي عند وأكث

 أصّح األسانيد. البخاريّ 
)كان  :هـ( عامل احلجاز والّشام، كان مالك يقول عنه124 :) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرّي 

يف مائتني وثالثة ومثانني موضعا، وأكثره  املوطّأأسخى الناس وأتقاهم، ماله يف الناس نظري(، وقد روى له يف 
 من غري املرفوع.

يف  املوطّأهـ(، روى له اإلمام مالك يف 136:)  ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي 
 :سبعة وثالثني موضعا. وكان مالك يعجب به وجيّله رغم أنّه كان خيالفه يف مسائل. لكنه كان يقول عنه

 وة الفقه منذ ما  ربيعة(.)ذهبت حال

أربعة عشر موضعا، وحيىي بن  املوطّأجعفر الصادق، روى عنه يف  :ومن شيوخه الكبار غري هؤالء نذكر 
سعيد األنصارّي، روى عنه يف مائتني وأربعة وثالثني موضعا، وهشام بن عروة، روى عنه يف مائة ومثانني 

بن ذكوان، اعنه يف سبعة مواضع، وأبو الزناد عبد اهلل وعشرين موضعا، وأيوب بن متيمة السختياّن، روى 
بن دينار، روى اروى عنه يف سبعني موضعا، وزيد بن أسلم، روى عنه يف مثانية ومثانني موضعا، وعبد اهلل 

عنه يف مثانية وأربعني موضعا، وعبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر، روى عنه يف مثانية وعشرين 
 هلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم روى عنه يف سبعة وأربعني موضعا...موضعا، وعبد ا
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تالميذ اإلمام فال حيصون عّدا، ولعله أكثر األئّمة يف عصره تالمذة، ورمبا كان ذلك لطول عمر  أماّ 
اإلمام، وإقامته باملدينة مقصد كثري من احلجاج وطلبة العلم، فكانوا جيلسون إليه ويأخذون عنه الفقه 

 واحلديث، وكان منهم من تطول مالزمته ومنهم من تقصر.

العلماء كاخلطيب البغدادّي والقاضي عياض، أحصى منهم ألف نفس فيهم وقد مجعهم غري واحد من 
عبد اهلل بن املبارك، وحيىي بن  :ومن أشهرهم من مشاهري شيوخه و أقرانه مث من صغر  أسناّنم عنهم.

بن مهدي، ومعن بن عيسى، وعبد اهلل بن وهب، اسعيد القطان، وعبد الرمحن بن القاسم، وعبد الرمحن 
ن مسلمة القعنبـي، وحممد بن احلسن الشيبانـّي، والوليد بن مسلم، وحممد بن إدريس الشافعّي، وعبد اهلل ب

 وخلق كثري.

معمر بن راشد، وابن جريج، واألوزاعي، وشعبة،  :وممن أخذ عنه من أقرانه كذلك مجع غفري، منهم
 وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ومحاد بن زيد وآخرون. 

ربيعة بن أيب عبد الرمحن، والزهرّي، وحيىي بن سعيد  :ذلك روى عنه من شيوخه مجاعة منهموك
 األنصارّي وهشام بن عروة، وغريهم.  

 
كان جملس اإلمام مالك جملس وقار وهيبة وعلم، ومل يكن فيه شيء من املراء أو اللغط وال رفع صو ، 

الرجل له علم بالسّنة  :هب بنور العلم من قلب العبد، وقيل له)املراء واجلدال يف العلم يذ :فكان يقول
 .(13)ال. ولكن خيرب بالسّنة، فإن قُبل منه وإال سكت( :أجيادل عنها؟ قال

بن اكان مالك   :عن معن بن عيسى قال، فصّلى اهلل عليه وسّلموكان شديد التوقري حلديث رسول اهلل 
قال  :وتبخر، وتطّيب؛ فإن رفع أحد صوته يف جملسه زبـ ر ه، وقالأنس إذا أراد أن جيلس للحديث اغتسل، 

﴾؛ فمن رفع صوته عند حديث رسول النبّ يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صو  ﴿ اهلل تعاىل
 :وقال مطرف .صّلى اهلل عليه وسّلم، فكأّّنا رفع صوته فوق صو  رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلماهلل 

تريدون احلديث أو املسائل؟  :)وكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم اجلارية فتقول هلم يقول لكم الشيخ
ودخل مغتسله فاغتسل   اجلسوا، :فإن قالوا املسائل، خرج إليهم، فأتاهم، وإن قالوا احلديث، قال هلم

ة فيخرج إليهم وتلقى له املنصّ وتطّيب ولبس ثيابًا جدداً، ولبس ساجه، وتعّمم، ووضع على رأسه طويلة 

                                                           

، قلت: وهو منهج اإلمام أمحد أيضا؛ فقد روى عنه 1/82مقدمة أوجز املسالك إىل موطأ مالك. الكاندهلوّي  - 13
العباس بن غالب الورّاق قال: قلت ألمحد بن حنبل: يا أبا عبد اهلل، أكون يف ارجملس ليس فيه من يعرف السّنة غريي، 

ذا، أخرب بالسّنة وال ختاصم. فأعد  عليه القول،  فقال: ما فيتكلم متكلم مبتدع أرّد عليه؟ قال: ال تنصب نفسك هل
  1/226أراك إال خماصما". اآلداب الشرعية واملنح املرعية 
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صّلى اهلل ب وعليه اخلشوع، ويوضع عود، فال يزال يبّخر حىت يفرغ من حديث رسول اهلل وقد لبس وتطيّ 
 .(14)(عليه وسّلم

لإلمام مالك غري واحد من األئّمة بالفضل والعلم والفقه، حىت ُعرف بإمام دار اهلجرة، وكذا  شهد
 أطلقوا عليه وصف "أمري املؤمنني يف احلديث".

والثناء عليه ال ينقطع إىل يومنا هذا، ومـّما أُث ر يف مدحه والثناء عليه ما جاء عن شيخه ربيعة الرأي أنّه   
مالك إمام أهل احلجاز، وهو حّجة زمانه.  :وقال ابن عيينة )جاء العاقل(. :كان يقول إذا جاء مالك

ا، حّجًة. وقال اإلمام الشافعيّ  :وقال حممد بن سعد
ً
)إذا  :وكان مالك ثقة، مأموناً، ثبتًا ورًعا، فقيًها، عامل

الناس  "يوشك أن يضرب :جاء األثر فمالك النجم(. وقال سفيان بن عيينة يف حديث أيب هريرة رواية
. (15)إنّه مالك بن أنس :أكباد اإلبل يطلبون العلم، فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة" قال سفيان

 وكذلك قال عبد الرزاق الصنعانـّي. 

إىل غري ذلك مـّما ذكر يف مدحه، . (16)) إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً، فاعلم أنّه مبتدع( :وقال أمحد
 . (17)وهو كثري

وذكر القاضي عياض أنّه أّلف يف مناقب مالك رمحه اهلل مجاعة وذكر منهم القاضي أبا عبد اهلل 
التُّسرتّي املالكّي، له يف ذلك ثالث جملدا ، وأبا احلسن بن فهر املصرّي، وجعفر بن حممد الفريابـّي، وأبا 

وخلقاً. مث  القاضي أبا بكر األهبرّي...بشر الدوالبـّي، وأبا عمر بن عبد الرّب، والقاضي أبا الوليد الباجي، و 
 ذكر أّن اخلطيب البغدادّي صّنف كتابا كبريا يف الرواة عن مالك وشيء من روايتهم.

، املوطّأُكتًبا يف فنون شىّت، غري أنّه مل يواظب على إمساعها وروايتها ك  -املوطّأسوى -أّلف اإلمام مالك
  :ومن أشهر ما صّنف

 ، وهو رسالة بعث هبا إىل ابن وهب، وإسنادها صحيح.  القدر والرّد على القدريينكتاب يف  -

                                                           

 1/154ترتيب املدارك  - 14
  2680جامع الرتمذي رقم  - 15
 1/83أوجز املسالك إىل موطأ مالك. الكاندهلوي  - 16
 دارك، وسري أعالم النبالء.انظر مزيدا من هذا يف تاريخ بغداد وترتيب امل - 17
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، رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ، قال كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر -
 )وهو كتب جّيد مفيد جدا قد اعتمد الناس عليه يف هذا الباب(.  :القاضي عياض

بعث هبا إىل أيب غسان حممد رسالة في الفتوى هبا إىل بعض القضاة. وبعث رسالة في األقضية  - 
 بن مطرف وهو من كبار أهل املدينة، قرين مالك. 

)فيها أحاديث  :إىل هارون الرشيد، لكنها ال تصّح عنه، قال القاضي األهبريّ رسالة في اآلداب  - 
 . (18)منكرة ختالف أصوله، قالوا وأشياء فيها ال تعرف من مذهب مالك(

 جزء يف التفسري لغريب القرآن. - 

 وله رسالة مشهورة إىل الليث بن سعد يف إمجاع أهل املدينة. - 

ا ما نقل عنه كبار أصحابه من املسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثري، ومن كنوز ذلك "املدونة"، فأمّ 
 ، فأشهر كتبه، وأجلها وأعظمها.   الموطّأو"الواضحة"...أّما كتابه 

لم اإلمام مالك من نقمة السلطان رغم اعتداله وحتفظه، فلقد ذاق احملنة كما ذاقها م ن قبله من  مل ي س 
 شيوخه ربيعة وحممد بن املنكدر وغريمها، وكان ذلك يف سنة ست وأربعني ومائة.

"ليس على مستكره  :ّناه عن احلديث واخُتلف يف سبب حمنته وفيمن ضربه، فقيل إّن أبا جعفر 
، مّث دّس إليه من يسأله عنه، فحّدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسوط. وقيل إن الذي ّناه (19)طالق"

سألت أمحد بن حنبل عن ضرب مالك؟  :هو جعفر بن سليمان الوالـي على املدينة. قال الفضيل بن زياد
   .(20)ضربه بعض الوالة يف طالق املكره، وكان ال جييزه :فقال

، وقيل -بن عبد اهلل بن حسن املسمى املهدي -ّن مالك بن أنس اسُتفيت يف اخلروج مع حممد وقيل إ
له إّن يف أعناقنا بيعة أليب جعفر، فقال إّّنا بايعتم مكرهني، وليس على كّل مكره ميني، فأسرع الناس إىل 

 . وقيل غرُي ذلك.(22))على هذا أكثر الرواة( :. قال ابن فرحون يف الديباج(21)حممد ولزم مالك بيته

                                                           

 1/206ترتيب املدارك  - 18
 وقد كانوا ُيكر هون الناس على احللف بالطالق عند املبايعة، فرأوا أن فتوى مالك تنقض البيعة وتـهون الثورة عليهم. - 19
 10/9هتذيب التهذيب  - 20
 4/281تاريخ الطربي  - 21
 1/124الديباج املذهب  - 22
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مرض اإلمام مالك اثنني وعشرين يوما وتوفـي على إثرها، وكان ذلك يف يوم األحد من شهر ربيع األّول 
 . ودفن بالبقيع، وقربه معروف مشهور.(23)سنة تسع وسبعني ومائة

"اشتكى مالك بن أنس أياما يسرية، فسألت بعض  :قال حممد بن سعد عن إمساعيل بن أيب أويس
 "هلل األمر من قبل ومن بعد". :تشهَّد مث قال :أهلنا عّما قال عند املو  فقالوا

 

كلمٌة تدلُّ على متهيد    :)وطأ( :اسم مفعول من وطّأ يوّطئ، أي سّهل ومّهد، قال ابن فارس املوطّأ
 شيء  وتسهيله.

ضع للناس   :ذُكر يف أسباب تألف اإلمام مالك للموطأ أكثر من سبب؛ منها أّن أبا جعفر قال ملالك
، فلم يفرغ منه املوطّأضعه، فما أحد أعلم منك، فوضع  :كتابا أمحلهم عليه، فكّلمه مالك يف ذلك، فقال
بد اهلل ُضمَّ هذا العلم ودّون كتباً، وجّنب فيها يا أبا ع :حىت ما  أبو جعفر، ويف رواية، قال له املنصور

شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط األمور وما اجتمع عليه األئّمة 
 . (24)والصحابة"

، وحاصل ذلك أّن (25)ولكن هناك ما ينقض هذا، كما جاء يف رواييت الواقدّي ومعن بن عيسى وغريمها
 ع عليه وحيمل الناس عليه.يطلّ  املوطّأاإلمام مالك أن يرسل إليه بأبا جعفر طلب من 

هو الذي طلب من  اخلليفة املهديّ  . وروي أنّ -على األصحّ  –كان موجودا   املوطّأوهذا يدّل على أّن  
 ا حيمل الناس عليه. اإلمام مالك أن يضع كتابً 

حاجة  -وإن مل يكن ذلك باملدينة –أنّه كان لظهور الف ر ق والوضع يف احلديث زمن اإلمام مالك  واحلقّ 
ماّسة إىل مصنَّف جيمع فيه بني الفقه واحلديث الصحيح وآثار السلف الصحيحة، وأعنـي بذلك أّن اإلمام 

 مالكا أّلف كتابه بدافع شخصّي، واهلل أعلم. 

                                                           

 1/237هذا هو الصحيح كما حققه القاضي عياض. انظر: ترتيب املدارك  - 23
  192/ 1انظر ترتيب املدارك  - 24
 منهم حيىي بن مسكني، وخالد بن نزار األيلي، وعتبة بن محاد القارئ الدمشقّي.. - 25
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مساه كذلك ألنّه يّسره للناس ومّهده. قال  :، فقيلاملوطّأاختلف العلماء يف سبب تسمية كتاب مالك ب
؟  املوطّأمل مسي موطأ مالك ب :قلت أليب حامت الرازي :أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم الكنانـّي األصفهانـيّ 

 مع سفيان.فقال شيء قد صنفه ووطأه للناس حىت قيل موطأ مالك كما قيل جا

أخربنا أمحد بن إبراهيم بن  :وقيل مساه كذلك ملواطأة العلماء له على ما فيه، قال أبو احلسن بن فهر 
 :قال مالك :مسعت بعض املشايخ يقول :مسعت علّي بن أمحد اخللنجّي يقول :فراس مسعت أيب يقول

 ".املوطّأعليه فسّميته "عرضت كتابـي هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة فكّلهم واطأنـي 

صّلى  النبّ كتاب جامع للفقه واحلديث، حوى من املرفوع أحسن ما صّح عن اإلمام عن   املوطّأكتاب 
، وما روي عن اخللفاء الراشدين، وفقهاء الصحابة، ومن بعدهم من فقهاء التابعني اهلل عليه وسّلم

وقد بّوب ذلك على أبواب حبسب ما حيتاج إليه املسلمون يف وأتباعهم، وما جرى عليه العمل باملدينة. 
 عباداهتم ومعامالهتم وآداهبم، من معرفة العمل فيها الذي يكون جاريا هبم على السنن املرضي شرعاً.

 :سبعة أقسام املوطّأوقد قسم أحاديث 

مالك إىل رسول اهلل بأسانيد متصلة من  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ أحاديث مروية عن  :القسم األول
 .صّلى اهلل عليه وسّلم

 بأسانيد مرسلة. صّلى اهلل عليه وسّلمأحاديث مروية عن رسول اهلل  :القسم الثاني

 أحاديث مروية بسند سقط منه راو، ويسمى املنقطع. :القسم الثالث

صّلى اهلل أحاديث يبلغ يف سندها إىل ذكر الصحايّب وال يذكر فيها أنه مسع رسول اهلل  :القسم الرابع
 حني يكون اخلرب مما يقال بالرأي، وهي املوقوفا . عليه وسّلم

، صّلى اهلل عليه وسّلمبلغن أن رسول اهلل  :البالغا ، وهي قول مالك رمحه اهلل :القسم الخامس
 ...:قال

 الصحابة وفقهاء التابعني.أقوال  :القسم السادس

ما استنبطه اإلمام مالك من الفقه املستند إىل العمل أو إىل القياس أو إىل قواعد  :لقسم السابعا
 .(26)الشريعة

                                                           

 19 - 18 انظر كشف املغطى من املعاّن واأللفاظ الواقعة يف املوطّأ، حممد الطاهر بن عاشور، ص - 26
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يف عدد أحاديثه، وذلك راجع إىل اختالف الروايا ، قال احلافظ  املوطّأاختلف الدارسون لكتاب 
عن مالك مجاعا  كثرية، وبني رواياهتم اختالف من تقديـم وتأخري،  املوطّأروى  :صالح الدين العالئـيّ 

 . (27)وزيادة ونقص.. ومن أكربها وأكثرها زيادة رواية أيب مصعب

يف اختالف الروايا  عن اإلمام أّن الرواة عنه مل يأخذوا عنه يف زمن واحد، وإّّنا أخذوا عنه يف  والسبب
 .  (28)فرتا  خمتلفة طويلة األمد

من األحاديث عشرون وسبعمائة وألف،  املوطّأهري أّن مجلة ما يف ـوقد ذكر القاضي أبو بكر األب
 حديث مقطوع. 285يث موقوف. حد 613حديث مرسل.  222حديث مسند.  600 :وبياّنا

من األئّمة املشاهري عن اإلمام مالك،  املوطّأعقد القاضي عياض يف املدارك بابًا ذكر فيه من روى 
بن اعبد الرمحن بن القاسم، وعبد اهلل بن وهب، ومطرف بن عبد اهلل، وأبو مصعب الزهري، وحممد  :منهم

، وحيىي بن حيىي احلكم، وحيىي بن بكري، وحممد بن احلسن الشيباّنّ ، وعبد اهلل بن إدريس الشافعيّ 
، وقتيبة بن يسيّ ، وعبد اهلل بن يوسف التنّ ، وعبد اهلل بن مسلمة القعنبّ ، وحيىي بن حيىي الليثيّ النيسابوريّ 

بيب، وسويد بن سعيد، وإمساعيل بن أيب أويس، وأخوه أبو ح، وأسد بن الفرا ، وحبيب بن أيب سعيد
 ...بكر، وعلّي بن زياد التونسيّ 

موطأ حيىي ين حيىي، وموطأ ابن زياد، وموطأ  :، فيقالاملوطّأن ذكر ُنسب إليه مّ ـوكّل واحد م :قلت
حممد بن احلسن الشيباّن، وهكذا، وليس املراد إّن لكل واحد موطأ، إّّنا هو موطأ واحد لإلمام مالك قام 

 هؤالء بسماعه وروايته ونشره.

رواية عبد اهلل التّنيسي وعبد  البخاريّ اختار اإلمام أمحد يف مسنده رواية عبد الرمحن بن مهدي، واختار 
أبو داود رواية القعنبـّي. والنسائّي اهلل بن مسلمة القعنبـّي. ومسلم رواية حيىي بن حيىي النيسابورّي التميمّي. و 

 .(29)سعيد. غري أّن هذا كّله أغلبـّي، وإال فقد روى كّل ممن ذُكر عن غري م ن عّينه رواية قتيبة بن

وعلى رواية حيىي بن حيىي الليثّي اعتمد كّل من احلافظ ابن عبد البـّر يف التمهيد واالستذكار، والباجي 
 .(30) شرحهيف املتنقى، وابن العريب يف القبس، والسيوطّي يف تنوير احلوالك وكذا الزرقانـّي يف

                                                           

 1/6، ومقدمة شرح الزرقاّن على املوطّأ 1/7تنوير احلوالك. السيوطي  - 27
 62انظر: مقدمة العالمة الشاذيل النيفر على موطأ ابن زياد ص -  28
 1/7انظر مقدمة شرح الزرقاّن على املوطّأ  - 29
 انظر: مقدمة الشيخ حممد الشاذيل النيفر على جزء  موطأ ابن زياد.  - 30
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العلماء يعّدونه أقدم مصنف ثابت عن مؤلفه، غري مشكوك يف هو من تأليف اإلمام بال شّك، و  -
 نسبته إىل اإلمام. 

 .-لةوهو من القرون املفضّ  -ة يف القرن الثانـياملصّنفهو من أقدم الكتب  -

 أّول كتاب، وأقدم ديوان جامع بني الفقه واحلديث مصنَّف على األبواب، ومرّتب ترتيبا جّيدا. هو -

 اشتمل على أصّح أحاديث أهل احلجاز؛ فقد مجع اإلمام فيه أحسن ما عندهم من املسندا . -

مالك  :نقرأ علّو السند الذي يقّرب من املع ني األول، فأسانيد مالك رمحه اهلل عالية جدا، وكثريًا ما -
عن نافع عن ابن عمر، مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، ومالك عن ابن شهاب الزهرّي عن 
أنس، مالك عن محيد الطويل عن أنس، ومالك عن أيب الزبري املكّي عن جابر، مالك عن حممد بن 

 املنكدر عن جابر، ومالك عن نافع عن أيب سعيد اخلدرّي... 

 د لدى احملّدثني وأكثرها شهرة.فهذه أعلى األساني

اإلقالل من الرواية، فلم حيرص اإلمام على اإلكثار من املرويا ، إّّنا جاء باألصول وما حيتاجه العامل  -
)ليس العلم بكثرة الرواية، وإنّـما هو نور يضعه اهلل يف قلب  :والفقيه، روى عنه ابن القاسم أنّه كان يقول

 . (31)( من يشاء

ُعرف اإلمام مالك بشّدة حترّيه يف الرواية، وانتقائه للرجال لسعة معرفته بأحواهلم ومراتبهم، وقد شهد له 
)أدركت مبسجدنا هذا ستني أو سبعني من التابعني مل أكتب إال ممن  :األئّمة بذلك، فهو الذي كان يقول

)ال يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ  :. وكان يقول أيضاً (32)ونقصانه(يعرف حالل احلديث وحرامه، وزيادته 
ال يؤخذ من سفيه معلن  بالسفه، وإن كان أروى الناس، وال من صاحب هوى يدعو  :ممن سوى ذلك

الناس إىل هواه، وال من كّذاب يكذب يف أحاديث الناس، وإن كنت  ال تتهمه أن يكذب يف حديث 
، وال من شيخ له فضل وصالح وعبادة إذا كان ال يعرف ما حيّدث سّلمصّلى اهلل عليه و رسول اهلل 

 .(33)به(

                                                           

 558، واحملّدُث الفاصل، الرامهرمزي ص1/157شرح البخارّي البن بطال  - 31
 1/40، وارجمروحني. ابن حبان 1/151الكامل. ابن عدي  - 32
 1/149مقدمة الكامل البن عدي  - 33
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) لقد أدركت باملدينة أقواما لو استسقي هبم القطر ل ُسقوا، وقد مسعوا من  :وروى ابن وهب عنه أنّه قال
 العلم واحلديث شيئا كثريا، وما أخذ  عن واحد منهم، وذلك أّّنم ألزموا أنفسهم خوف اهلل والزهد(. 

)أرد  أن آخذ عنه، وأرد  أن أنظر إىل مسته وأمره،  :مل   ال تكتب عن عطاء؟ قال :وقد قيل له
فمسح الغاشية والدرجة السفلى، يعن يف املنرب، فلم أكتب عنه  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ته، أتى منرب فاتبع

إذ ذاك، ألنّه من فعل العامة، والدرجة السفلى والغاشية شيء أصلحه بنو أمية، فلّما رأيته ال يفرق بني منرب 
 تركته(.  وال غريه، ويفعل فعل العامة، صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ 

)وقد روى مالك عن رجل عنه، فلعله تركه ملا رأى منه، ومل يعرف حقيقة ما كان  :قال القاضي بعد هذا
 .(34) عليه من الفضل والعلم(

)مالك نقّي  :. وقال أبو حامت(35))ما كان أشد انتقاء مالك للرجال وأعلمه بشأنـهم( :وقال ابن عيينة
)كان مالك  :. وقال معن بن عيسى(36) ا من الثوري واألوزاعّي(الرجال، نقّي احلديث، وهو أنقى حديث

 . (37)يشّدد يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه يف الياء والتاء وحنومها(

كان مالك رمحه اهلل أّول من انتقى الرجال من الفقهاء باملدينة، وأعرض عّمن ليس ) :وقال ابن حبان
صّح، وال حيّدث إال عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك، وبه بثقة يف احلديث، ومل يكن يروى إاّل ما 

 .(38)خترج الشافعي رمحه اهلل(

صحيحة على العموم، بل أطلق عليه مجاعة منهم اسم الصحيح،  املوطّأاتفق العلماء على أّن أحاديث 
)ما على ظهر األرض بعد كتاب اهلل أصّح من كتاب مالك(،  :وقد أشاد به األئّمة كمثل الشافعّي، فقال

 :وقال عبد الرمحن بن مهدي .(39))ما رأيت كتابا أُّلف يف العلم أكثر صوابا من موطأ مالك( :ويف لفظ
)ما يف  :وقال حيىي بن سعيد القطان .(40))ما كتاب بعد كتاب اهلل أنفع للناس من موطأ مالك بن أنس(

                                                           

 1/124انظر ترتيب املدارك  - 34
 1/65، مقدمة التمهيد 1/23مقدمة اجلرح والتعديل -35
 1/17مقدمة اجلرح والتعديل  -36
 13/324آخر جامع الرتمذي )مع العارضة(  -37
 7/459كتاب الثقا . ابن حبان   -38
  1/167االستذكار. ابن عبد البـر  -39
 املصدر نفسه -40
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)أّول من  :قال مغلطايو .(41)ثًا من مالك بن أنس، كان مالك إماًما يف احلديث(القوم أحد أصّح حدي
 ..(42)صّنف يف الصحيح مالك(

)إّن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقّلده  :غري أّن احلافظ ابن حجر رأي رأيًا آخر حيث قال
 .(43)على ما اقتضاه نظره يف االحتجاج باملرسل واملنقطع وغريمها(

وتعّقبه السيوطّي بأّن ما فيه من املراسيل مع كونـها حّجة عنده بال شرط وعند من وافقه من األئّمة هي 
إاّل وله عاضد أو عواضد،  املوطّأحّجة عندنا أيضا؛ ألّن املرسل حّجة عندنا إذا اعتضد، وما من مرسل يف 

 .(44)صحيح ال يسثنـى منه شيء املوطّأفالصواب إطالق أّن 

املسندا ، املرسال ،  :يـمقّسمة على النحو اآلت املوطّأسبق أن ذكرُ  بأّن أحاديث  أنّه :هذاوتفصيل 
   املنقطعا ، املوقوفا ، البالغا .

فصحيح مقبول، بل ال يكاد يوجد حديث منه مل خيّرجه أصحاب الصحيح   املوطّأيف  المسندأّما 
إذا وجد حديثًا يؤ ثر عن مالك ال يكاد يعدل  به إىل  البخاريّ )إّن  :ومسلم، حىت قال بعضهم البخاريّ ك

 –غريه حىت إنّه يروي يف صحيحه عن عبد اهلل بن حممد بن أمساء عن عّمه جويرية بن أمساء عن مالك. 
 . (45)-يعن يتكّلف الوصول إىل حديث مالك، ولو من سند بعيد

صّلى اهلل عليه قال رسول اهلل  :ما يقول فيه التابعي :األولىفعلى صورتني؛  املوطّأيف  المرسلوأما 
ما يسقط من إسناده من قبل التابعي، ويسمى املنقطع يف اصطالح  :الثانية، من غري ذكر الواسطة. وسّلم

 املتأخرين.

على االتصال كما جزم غري واحد من العلماء، وقد انتهض احلافظ ابن  املوطّأوحكُم هذين النوعني يف 
)وقد أوضحنا  :، قال رمحه اهلل(46)بوصل كّل املرسال  واملنقطعا  والبالغا  خال أربعة أحاديث عبد الربّ 

يف كتاب التمهيد من طرق الثقا ، ويف ذلك ما يبنّي  املوطّأيف كتاب التمهيد على أنّا قد وصلنا مراسيل 
 رواية مالك، وكّل ووصلت كّل مقطوع جاء مّتصال من غري) :. وقال يف التمهيد(47)لك صحة مراسيله(

مرسل جاء مسن دا من غري طريقه رمحة اهلل عليه، فيما بلغن علُمه، وصّح برواييت مجُعه، لريى الناظر يف  
                                                           

 13/325أخر جامع الرتمذي )مع العارضة(  - 41
 1/6تنوير احلوالك. السيوطي  -42
 شرح النخبة  -43
 1/13مقدمة شرح الزرقاّن  -44

 20 -19ابن عاشور. ص انظر: كشف املغطى، - 45
 سيأيت احلديث عن البالغا  إن شاء اهلل.   - 46
 10التقصي حلديث املوطّأ، املطبوع باسم ُتريد التمهيد ص - 47
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من االشتهار والصّحة، واعتمد  يف ذلك على نقل األئّمة وما رواه ثقا   املوطّأكتابنا هذا موقع آثار 
      .(48)هذه األّمة(

 :حجر إىل اإلمام مالك أنّه ال يرى االنقطاع يف اإلسناد قادحا، فقالنسب احلافظ ابن  :تعليق
فمالٌك ال يرى االنقطاع يف اإلسناد قادحا؛ فلذلك خيرج املراسيل واملنقطعا  والبالغا  يف أصل موضوع  )

 .(49)(يرى االنقطاع عّلة البخاريّ كتابه، و 

من هذا الكالم أن  يكون اإلمام مالك ال يشرتط االتصال  ويف هذا التقرير هبذا اإلطالق نظر، أ ف يلزم
-أن يكون االنقطاع  املوطّأيف  -وما يف حكمه -ويصّحح اخلرب املنقطع ؟ وهل يلزم من روايته املنقطع

ال يُعلم إسناده واتصاله؟ أم أّن  املوطّأغري قادح على اإلطالق؟، وهل احلديث املنقطع الذي يف  -عنده
 هجا يف روايته لتلك املنقطعا ؟لإلمام مالك من

أنّه ال خيفى أّن اتصال السند شرط يف صّحة اخلرب عند اجلميع، وال يعرف يف هذا خمالف  :) اجلواب
من  املوطّأفيما أعلم، واإلمام مالك رمحه اهلل مل يُنقل عنه نّص يف عدم اشرتاطه هذا الشرط. أّما صنيعه يف 

فهذه مما علم فيها االتصال، وهذه األحاديث املنقطعا  موصولة من  إخراجه املرسل واملنقطع والبالغا ،
جها  أخرى كما هو معلوم. وينبغي التنبيه يف هذا الّسياق إىل أّن هناك فرقا بني منقطع  مل يُعلم وصُله 

فينبغي للعامل هبذه الّصنعة أن » :وبني منقطع ُعلم اّتصاله من وجه آخر أو من طرق أخرى، قال احلاكم
. ومّثل لذلك (50)«ّيز بني املعضل الذي ال يوصل وبني ما أعضله الراوي يف وقت مّث وصله يف وقتمي

من طريق عبد اهلل بن مسلمة القعنبـّي عن مالك أنّه قد بلغه أّن أبا هريرة  املوطّأحبديث أخرجه مالك يف 
وكسوته باملعروف... احلديث، "للمملوك طعامه  صّلى اهلل عليه وسّلم:قال رسول اهلل  :رضي اهلل عنه قال

 ".املوطّأإالّ أنّه قد وصل خارج  املوطّأهذا معضل، أعضله عن مالك هكذا يف » :قال احلاكم

 صّلى اهلل عليه وسّلموهذا حديث آخر يرويه اإلمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أّن رسول اهلل 
)وهذا  :قال احلافظ ابن عبد الرب«. ال خيرج أحد من املدينة رغبة عنها إال أبدهلا اهلل خريا منه» :قال

، ومل يسنده املوطّأاحلديث قد وصله معن بن عيسى، وأسنده عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة يف 
 .(51)، واهلل أعلماملوطّأغريه يف 

                                                           

 1/9ابن عبد الرّب، التمهيـد   -48 
 11ابن حجر، هدي الساري ص -49 

  37احلاكم، معرفة علوم احلديث ص -50
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"حقَّ على اهلل ال يرتفع شيء من الدنيا إال  سّيب:املعند خترجيه حديث سعيد بن  -وحكى اهليثميّ 
)كان مالك ال يسنده، فخرج علينا يوما فحّدثناه به عن الزهرّي  :عن معن بن عيسى أنّه قال -وضعه اهلل"

 .(52)عن سعيد عن أيب هريرة(

 وهذا يدّل على أّن ما كان يرويه اإلمام مالك منقطًعا كان معلوم اإلسناد.

ما مل  :والثانيما ُعلم اّتصاله من جهة أخرى.  :أحدهما :نقطع وما يف حكمه قسمانفالشاهد أّن امل
من املراسيل؛ منها ما ال  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ )وما روي عن  :يعلم اّتصاله. قال اإلمام أبو داود

 .(53)يصّح، ومنها ما هو مسند عن غريه، هو متصل صحيح(

من املنقطعا  فمّما ثبت اتصاله، كما أبان عن ذلك احلافظ ابن عبد الرّب يف الّتمهيد  املوطّأوما يف 
)ووصلت كّل مقطوع جاء مّتصال من  :خال أربعة أحاديث وهي من البالغا ، قال احلافظ ابن عبد الربّ 

صّح برواييت غري رواية مالك، وكّل مرسل جاء مسن دا من غري طريقه رمحة اهلل عليه، فيما بلغن علُمه و 
من االشتهار والصّحة، واعتمد  يف ذلك على نقل  املوطّأمجُعه، لريى الناظر يف كتابنا هذا موقع آثار 

 .(54)األئّمة وما رواه ثقا  هذه األّمة(

 :مث حيسن أن نذكر يف هذا السياق أن اإلرسال له أسباب، أحسن احلافظ ابن عبد الرب يف بياّنا، فقال
عليه أمور ال تضريه؛ مثل أن يكون الرجل مسع ذلك اخلرب من مجاعة عن املعزى إليه )واإلرسال قد تبعث 

اخلرب، وصّح عنده، ووقر يف نفسه، فأرسله عن ذلك املعزى إليه، علًما بصّحة ما أرسله. وقد يكون املرسل 
ان أصل للحديث نسي م ن حّدثه به وعرف املعزى إليه احلديث، فذكره عنه، فهذا أيضا ال يضّر إذا ك

مذهبه أن ال يأخذ إال عن ثقة؛ كمالك وشعبة. أو تكون مذاكرة؛ فرمبا ثقل معها اإلسناد وخّف اإلرسال، 
إما ملعرفة املخاطبني بذلك احلديث واشتهاره عندهم، أو لغري ذلك من األسباب الكائنة يف معىن ما 

إال عن ثقة، وهو يف نفسه ثقة،  ذكرناه. واألصل يف هذا الباب اعتبار حال احملّدث؛ فإن كان ال يأخذ
وجب قبول حديثه، مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه يف ذلك، وجب التوّقف 

 .(55)عما أرسله حىت يسمي من الذي أخربه..(

من املسند واملرسل ثناُء األئّمة على صّحة حديث مالك رمحه اهلل، وعلى  املوطّأويشهد لصّحة ما يف 
)كان مالك إذا شّك يف  :هجه يف الرواية، وحسن انتقائه للرجال، ومن ذلك قول اإلمام الشافعيّ دقّة من

                                                           

من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسّيب عن  -، واحلديث مسند10/255اهليثمي، جممع الزوائد   -52
 4/302أخرجه الدارقطّن يف السنن، كتاب السبق بني اخليل  -أيب هريرة 

 32أبو داود، رسالته إىل أهل مكة يف وصف سننه ص  -53
 1/9ابن عبد الرّب، التمهيـد   -54
 1/17التمهيد  ابن عبد الرب،  -55
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، وهذه الشهادة من اإلمام الشافعّي تـمّثل بيانا ملنهج اإلمام مالك يف الرواية، (56)بعض احلديث طرحه كّله(
ه شيئا لرت كه، وما دام مل يفعل ذلك وهبا نستدّل على أّن اإلمام لو شّك فيما يرويه مرسال أو منقطعا وأّن في

دلّنا على رضاه حبديثه وصوابه وصّحته، مّث ما قيمة عرض اإلمام مالك موطأه على سبعني فقيها من فقهاء 
 املدينة ومواطأتـهم له ورضاهم به؟

)مالك بن أنس ثقة، إمام احلجاز، وهو أثبت أصحاب الزهرّي، وإذا خالفوا مالكا؛  :وقال اإلمام أمحد
من أهل احلجاز، ُحكم ملالك. ومالك نقّي الّرجال، نقّي احلديث، وهو أنقى حديثا من الثورّي واألوزاعّي 

 .(57)«وأقوى يف الزهرّي من ابن عيينة، وأقّل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أيب ذئب

به، وقد قال  "نقّي الرجال" شهادة من اإلمام أمحد على أّن ما ُيسقطه مالٌك من اإلسناد حمتجّ  :وقوله
 .(58)مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف فهو حّجة"" :اإلمام أمحد يف هذا السياق

وبناًء على ما ذُكر ميكن أن يقال إّن ما نسبه احلافظ إىل اإلمام مالك إّّنا هو دعوى تفتقر إىل دليل، 
 دليال على ما قّرره. املوطّأوليس يكفي رواية اإلمام مالك للمنقطع يف كتابه 

للمعلق يف صحيحه القول بأنّه ال يرى االنقطاع قادحا؟ كال، وهذا يف  البخاريّ مّث هل يلزم من إخراج 
 .(59). واهلل أعلم(املوطّأيف  -وما يف معناه -معىن إخراج اإلمام مالك للمنقطع

                                                           

. وابن عبد الرب، 1/14هـ(، اجلرح والتعديل 327ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس، )   -56
 1/63التمهيد 

 1/17املصدر نفسه   -57
 نسخة نور الدين عرت. 1/80شرح العلل البن رجب انظر:  -58
صطلح، دراسة نظرية وتطبيقية عن اإلمام أمحد بن حنبل، ظاهرة اختالف النقل عن أئّمة احلديث يف مسائل علم امل -59

 محيـد قوفـي، رسالة دكتوراه. كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن.
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قال   صّلى اهلل عليه وسّلمبلغنـي أّن رسول اهلل  :هو احلديث الذي يقول فيه اإلمام مالك :البالغ
 كان يقول كذا...  املسّيبكذا... أو بلغنـي أّن عبد اهلل بن عمر كان يقول كذا... أو بلغنـي أّن سعيد بن 

(60). 

ذ ف احملد ث من مبد والبالغا   إ إسناده راو أو أكثر.والبالع والتعليق ال فرق بينهما، ويف كّل منهما حي 
وأخرج أسانيدها من أوجه  (61)املوطّأالتقصي حلديث تقصاها احلافظ ابن عبد الرّب يف التمهيد و املوطّأيف 

 .(62)، سوى أربعة بالغا  فلم جيد هلا طرقا مسندة-أو املدونة أو من غري طريقه املوطّأرمبا يف  -أخرى

 :وهذه البالغا  صحيحة على العموم، نّص على ذلك كثري من أهل العلم، وقد قال سفيان بن عيينة
 ، (63)"بلغنـي"، فهو إسناد قوّي( :)إذا قال مالك

األربع فلم يصّح منها واحد على األرجح، وما ينقله بعض الباحثني أّن اإلمام ابن  أّما البالغا 
تأليف مستقّل، فهذا ال يعن صّحتها، فعند التحقيق والنظر تبنّي أّّنا  الصالح وصلها وذكر هلا أسانيدها يف

)كثري من الناس اعتقدوا أّن  :ضعيفة، ممّا جعل الشيخ عبد اهلل بن الصديق ينّبه إىل هذا ويؤّكد عليه، قال
حاديث تلك البالغا  صحيحة مبجرد أن مسعوا أّن احلافظ ابن الصالح وصلها، وبن وا على اعتقادهم أّن أ

ا، ليس فيها حديث ضعيف، وممـّن صرح بذلك املرحوم الشيخ حممد   املوطّأ ا وبالغاهت  كّلها صحيحة مبرسالهت 
حبيب اهلل الشنقيطّي، فإنّه نقل يف كتابه "دليل السالك إىل موطأ مالك" عن الشيخ صاحل الفالنـّي أنّه رّد 

بل أدخل فيه املرسل واملنقطع والبالغا ، ومن  ملوطّأامالكا مل يفرد الصحيح يف  "إنّ  :قول احلافظ العراقيّ 
 :؟ قالسليم، فبماذا رّده الشيخ صاحلبالغاته أحاديث ال تعرف، كما ذكره ابن عبد البـّر. اهـ". وهو كالم 

وما ذكره العراقّي أّن من بالغاته ما ال يعرف، مردود بأّن ابن عبد البـّر ذكر أّن مجيع بالغاته ومراسيله 

                                                           

 انظر أمثلة ذلك يف املوطّأ. - 60
 242املطبوع باسم ُتريد التمهيد، باب بالغا  مالك ومرسالته ص - 61
: رواه يف كتاب السهو،  فعن مالك أنه بلغه أّن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم قال: " إّّن أنسى أو البالغ األول - 62

: رواه يف كتاب االعتكاف، فعن مالك أنه مسع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول والبالغ الثانيأُنّسى ألسّن ". 
، أو ما شاء اهلل من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من يا معاذ  صّلى اهلل عليه وسّلم أُري أعمار الناس قبله

: رواه يف كتاب والبالغ الثالث العمل مثل الذي بلغ غريهم يف طول العمر، فأعطاه اهلل ليلة القدر خري من ألف شهّر.
ة مث تشاءمت، فتلك عني االستسقاء، فعن مالك أنه أّن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم كان يقول: "إذا أنشأ  حبري

رواه يف كتاب حسن اخللق، فعن مالك أّن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاّن به رسول اهلل والبالغ الرابع: غديقة. 
 صّلى اهلل عليه وسّلم حني وضعت رجلي يف الغرز، أن قال: "أحسن خلقك للناس يا معاذ ين جبل".

 : )..فهو إسناد قوّي(.105ص ، ويف الديباج املذهب1/136ترتيب املدارك  - 63
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اته كّلها موصولة بطرق صحاح إال أربعة أحاديث، وقد وصل ابن الصالح األربعة يف تأليف ومنقطع
، وصّح أّن مالًكا أّول من املوطّأو  البخاريّ مستقّل وهو عندي، وعليه خطّه، فظهر هبذا أنّه ال فرق بني 

 صنف يف الصحيح. ا هـ.

محه اهلل، كيف يطّلع على اتصال والعجب من ابن الصالح ر  :وعقب عليه الشيخ الشنقيطّي، بقوله
حىت إنّه وصل األربعة اليت اعرتف ابن عبد البـّر بعدم الوقوف على طرق اتصاهلا، ومع  املوطّأمجيع أحاديث 

ما للصحيحني عليه يف الصحة! مع أّن  هو أصلهما، وقد انتهجا منهجه يف سائر  املوطّأهذا مل يزل مقد 
 هـ.اصنيعه. 

ذكر حممد فؤاد عبد الباقي أنّه عرض الكالم السابق على  - :تبنّي بالوجوه اآلتيةوكّل هذا خطأ كبري، ي
إّن ابن  :لكنه مل يذكر األسانيد اليت قال الفالنـي :احملّدث املرحوم الشيخ أمحد شاكر، فأملى عليه ما يأيت

ال إذا وجد  الصالح وصل هبا هذه األحاديث، فال يستطيع أهل العلم باحلديث أن حيكموا باتصاهلا إ
 األسانيد وفحصت، حىت يتبنّي إن كانت مّتصلة أو ال، وصحيحة أو ال. اهـ

وهذا كالم خبري بالصناعة احلديثية، عارف بقواعدها، وال شك أّن الشيخ أمحد شاكر أعلم باحلديث 
 .(64)من الشيخ الشنقيطّي مبراحل، بل ال نسبة بينهما فيه(

البالغا  األربع وهو ما قّرره اإلمام احلافظ ابن عبد البـّر رمحه اهلل، والتحقيق أنّه ال جيزم بصّحة هذه 
ّي، ورواه ابن بكري ـ)هكذا روى حيىي هذا احلديث، وتابعه ابن القاسم والقعنب :فأّما حديث معاذ فقال فيه

 صّلى اهلل النبّ عن مالك عن حيىي بن سعيد عن معاذ، وهو مع هذا منقطع جّدا، وال يوجد مسندا عن 
 .(65)من حديث معاذ وال غريه هبذا اللفظ واهلل أعلم، ولكن معناه صحيح( عليه وسّلم

)وهذا أحد األحاديث اليت انفرد هبا مالك، ال  :وأما حديث "ليلة القدر" فقال فيه احلافظ ابن عبد الربّ 
وجد مسندة وال وهو أحد األحاديث األربعة اليت ال ت املوطّأيوجد مسندا وال مرسال فيما علمت إال من 

 مرسلة من إرسال تابعي ثقة(. 

، وال حيفظ املوطّأ) وهذا أيضا ال يوجد  غي غري  :وأما حديث "إّن ألنسى أو أنسى ألسّن" فقال فيه
هبذا اللفظ مسندا وال مرسال من غري رواية مالك هذه املنقطعة، واهلل أعلم، والذي يصّح يف هذا املعىن عن 

 "إّنّا أنا بشر أنسى كما تنسون"(. :من حديث ابن مسعود سّلمصّلى اهلل عليه و  النبّ 

                                                           

رسالة يف  وصل البالغا  األربع يف املوطّأ. ابن الصالح، حتقيق أيب الفضل عبد اهلل بن حممد بن الصديق، ص  - 64
17  
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من وجه  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ )وهذا أيضا ال حيفظ عن  :وأما حديث "إذا أنشأ  حبرية" فقال فيه
إال ما رواه الشافعّي عن إبراهيم  املوطّأيصّح من جهة اإلسناد، وال يعرف هذا احلديث هبذا اللفظ يف غري 

"إذا أنشأ  حبرية مث استحالت شامية فهو أمطرها"، ومل  :بن أيب حيىي، وإبراهيم مرتوك احلديث، ولفظه
 .(66)يسنده أيضاً وهو منقطع عنده مع ضعفه(

أما اإلمام ابن الصالح فلم يزد على أن وصلها يف رسالته املشهورة يف "وصل البالغا  األربع يف 
)إّن هذه األحاديث األربعة مل ترد هبذا اللفظ املذكور يف  :"، لكّنه مل يقطع بصّحتها. قال رمحه اهللاملوطّأ

" إال حديث "إذا أنشأ  حبرية" من وجه املوطّأ"، وال ورد ما هو يف معىن واحد منها بتمامه يف غري "املوطّأ"
ورد بعض معناه من وجه غري صحيح، واثنان  وهو حديث ليلة القدر، :واحد :ال يثبت، والثالثة اأُلخر

حسن، وهو  :واآلخر صحيح، وهو حديث النسيان. :أحدهمامنها، ورد بعض معنامها من وجه جّيد؛ 
 .(67)حديث وصية معاذ رضي اهلل عنه(

 -اهلل عليه وسّلم صّلى النبّ استعمل اإلمام مالك أكثر من صورة يف البالغ؛ فتارة يرفع البالغ إىل 
، وتارة إىل غريه، وتارة يورد البالغ عن بالغ، وأخرى البالغ عن مبهم، ومرّة البالغ -بواسطة وبغري واسطة

 من غري عزو.

 صل ى اهلل عليه وسل م النبي  البالغ عن  :الصورة األولى
 ،بلغه أّن رسول اهلل همالك أنّ  :مثال ذلكوذلك بذكر الواسطة أحيانًا، وأحيانًا أخرى من غري واسطة. 

"ما من داع يدعو إىل هدى إال كان له مثل أجر من اتبعه ال ينقص ذلك من  :قال صّلى اهلل عليه وسّلم
أجورهم شيًئا، وما من داع يدعو إىل ضاللة إال كان عليه مثل أوزارهم ال ينقص ذلك من أوزارهم 

استأذن رجل  :أّنا قالت صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ مالك أنه بلغه عن عائشة زوج  :مثال آخر .(68)شيئا"
صّلى اهلل عليه وأنا معه يف البيت، فقال رسول اهلل  :، قالت عائشةصّلى اهلل عليه وسّلمعلى رسول اهلل 

 .(69)"بئس أخو العشرية"... احلديث وسّلم:
                                                           

 829، 828، 827أرقام  254-253التقّصي ص - 66
 25رسالة يف وصل البالغا  األربع يف املوطّأ ص - 67
، قال احلافظ ابن عيد البـر: )وهذا احلديث يستند عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم من 815رقم  250قّصي صالت - 68

 طرق شىت من حديث أيب هريرة وحديث جابر وحديث عمرو بن عوف املزّن وحذيفة وغريهم( 
ه صحاح من حديث ، وقال احلافظ ابن عبد البـّر: )..وقد روي عن عائشة من وجو 802رقم  247التقّصي ص - 69

عبد اهلل بن دينار عن عروة عن عائشة، وهو حديث جمتمع على صحته، وأصّح أسانيده رواية سفيان بن عيينة عن حممد 
 بن املنكدر عن عروة عن عائشة(.



  

24 
 

صّلى اهلل عليه  مالك أنه بلغه عن أيب احلباب سعيد بن يسار عن أيب هريرة أّن رسول اهلل :مثال آخر
 . (70)"ما يزال املؤمن يصاب يف ولده وخاصته حىت يلقى اهلل عّز وجّل وليست له خطيئة" :قال وسّلم

 .صل ى اهلل عليه وسل م النبي  البالغ عن غير  :الصورة الثانية
  ( 71))يكره النوم قبل العشاء واحلديث بعدها( :كان يقول  املسّيبمالك أنّه بلغه أّن سعيد بن  :هاـمثال 

 البالغ عن بالغ :الصورة الثالثة
 :قال صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ )بلغن أّن  :مالك أنّه بلغه أّن عمر بن عبد العزيز كان يقول :هاـمثال

 .(72)"للفرس سهمان، وللرجل سهم"

 البالغ عن مبهم :الصورة الرابعة
)الشهداء يف سبيل اهلل ال يغسلون، وال يصلى  :مالك أنه بلغه عن أهل العلم أّّنم كانوا يقولون :مثالها

وهي السّنة فيمن قتل يف املعركة حىت  :على أحد منهم، وأّنم يدفنون يف الثياب اليت قتلوا فيها. قال مالك
لى كما فعل بعمر بن وأّما من محل منهم فعاش ما شاء اهلل بعد ذلك؛ فإنه يغسل ويص :ما . قال

 . (73)اخلطاب(

 البالغ من غير عزو :الصورة الخامسة
 .    (74)مالك أنه بلغه )أّن أحداً لن ميو  حىت يستكمل رزقه، فأمجلوا يف الطلب( :مثالها

                                                           

، قال احلافظ ابن عبد البـّر بعده: ) وهذا قد روي عن معن بن عيسى عن 787رقم  243انظر: التقّصي ص - 70
 عة عن أيب احلباب عن أيب هريرة عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم، وهو حمفوظ من حديث أيب هريرة(مالك عن ربي

، قال احلافظ ابن عبد البـّر: ) هذا وإن مل يكن فيه ذكر النّب صّلى اهلل عليه وسّلم 794رقم  244التقّصي ص - 71
عليه وسّلم مشهور حمفوظ عند أهل احلديث من حديث وكان على ذكر من مل يسم فاعله، فهو مروي عن النّب صّلى اهلل 

 أيب بروة األسلمّي وغريه(.
، قال احلافظ ابن عبد البـّر: )هكذا هذا احلديث يف املوطّأ عند مجاعة الرواة عن 898رقم  246التقّصي ص - 72

ه وسّلم، وقد روي من مالك، وهو يستند من حديث عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النّب صّلى اهلل علي
 حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباس عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم(.

، قال احلافظ ابن عبد البـّر: )وهذا يصّح عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم من حديث 800رقم  246التقّصي ص - 73
 جابر وغريه(.

، قال احلافظ ابن عبد البـّر: )وهذا يروى عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم من حديث 843رقم  256التقّصي ص - 74
 ابن مسعود وحديث جابر وحديث أيب أمامة وأيب محيد الساعدّي...(
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عن  (76))مالك عن الثقة عنده :مثال ذلك أو "عن رجل". (75)"عن الثقة" :واملعىن ما يقول فيه اإلمام
"فيما سقت السماء  :قال صّلى اهلل عليه وسّلمسليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أّن رسول اهلل 
 والعيون والبعل العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".

أنّه  :مالك عن رجل من أهل الكوفة أّن عمر بن اخلطاب كتب إىل عامل جيش  كان بعثه) :مثال آخر
يقول  (79)مطرس :يف اجلبل وامتنع، قال رجل (78)، حىت إذا أسند(77)ن الع ل جبلغن أّن رجاال منكم يطلبو 

 .(80)ال ختف فإذا أدركه قتله، وإنّـي والذي نفسي بيده ال أعلم مكان واحد فعل ذلك إال ضربت عنقه(

احلديث باملعىن، حكى ذلك املازرّي يف ُروي عن اإلمام مالك رمحه اهلل أكثُر من قول يف حكم أداء 
ني من يضيف إليه ما أضاف إىل اإلمامني املصّنفوأّما مالك، فمن »...  :إيضاح احملصول، قال رمحه اهلل

أيب حنيفة واإلمام الشافعّي، ويرى أنّه يقول باجلواز، ومنهم من يضيف إليه االمتناع من نقل احلديث على 
إىل أّن مذهب مالك املنع من نقل احلديث على املعىن، متّسكا منه بأّن مالكا  املعىن...أشار ابن خويزمنداد

إال كما مُسع، وأما نق ل أحاديث الناس  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ال ينقل حديث  :سئل عن ذلك، فقال
ف إىل فإنّه ال بأس، وابن خويزمنداد منع من نقل احلديث باملعىن. والقاضي أبو حممد عبد الوهاب يضي

صّلى اهلل  النبّ أكره ذلك يف حديث  :ألنّه قال صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ مالك أنّه يكره ذلك يف حديث 
 .(81)«، وال أرى بأسا يف حديث الناسعليه وسّلم

هذا جممل ما ذكره اإلمام املازرّي، وحيسن بعده أن أورد نصوص اإلمام مالك املختلفة قصد الوصول 
ما روي عن اإلمام يف منع الرواية  :الصنف األول : املسألة، وميكن تصنيفها صنفنيإىل حترير رأيه يف

 ما روي عن اإلمام يف جواز الرواية باملعىن. :الصنف الثاني باملعىن.

 ما روي عن مالك في منع الرواية بالمعنى :الصنف األول

                                                           

، 184، 176، 161/ الصفحا  24وعددها مخسة أحاديث، وهي يف التمهيد يف املواضع اآلتية: اجلزء  - 75
202، 205 
 هذه مسألة هلا عالقة باملصطلح وهي: "التوثيق على اإلهبام". تراجع يف مظانـها. - 76
 3/13العلج الرجل الضخم من كبار العجم. وبعض العرب يطلقه على الكافر مطلقا. شرح الزرقاّن  - 77
 أسند يف اجلبل يريد صار يف سنده وامتنع فيه ممن طلبه. املنتقى. الباجي. - 78
لفظة فارسية تقول الفرس: مطرس أي ال ختف فإذا أدركه قتله. املنتقى للباجي. ويف املشارق لعياض  مطرس: - 79

 مطرس: )يروى بفتح الطاء وتشديدها وإسكان الراء وفتحها و كسرها وبسكون الطاء وكسر الراء(.  1/378
 املوطّأ، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف الوفاء باألمان. - 80
 512-511ل من برهان األصول، املازرّي صإيضاح احملصو   -81
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"أّما حديث رسول  :فقال"سألت مالكًا عن معىن احلديث؟  :عن معن بن عيسى قال :النّص األول
 .(82)فأد ه  كما مسعته، وأّما غري ذلك فال بأس" صّلى اهلل عليه وسّلماهلل 

فحّدث به كما مسعته، وإذا كان  صّلى اهلل عليه وسّلمإذا كان من حديث رسول اهلل " :ويف رواية 
 .(83)"حديث غريه، وأصبت املعىن فال بأس

ما   :"مسعت مالك بن أنس يقول :عن عبد العزيز بن حيىي املديّن موىل بن هاشم، قال :النّص الثاني
، وما كان عن غريه فأصبت املعىن فال  صّلى اهلل عليه وسّلمكان من حديث رسول اهلل  فال تع ُد اللفظ 

 .(84)بأس"

 :هل يقّدم يف األحاديث ويؤّخر، واملعىن واحد؟ فقال :ونقل ابن أيب زبد أّن اإلمام سئل :النّص الثالث
، فإّّن أكره ذلك، وأن يزاد فيها أو ينقص، وما  صّلى اهلل عليه وسّلمأّما ما كان منها من قول رسول اهلل 

 .(85)كان من غري قوله، فال أرى به بأسا إذا اتفق املعىن "

 صّلى اهلل عليه وسّلمكّل حديث للنب    :" قال مالك بن أنس:وعن سعيد بن عفري قال :النّص الرابع
 .(86)يؤدَّى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غريه، فال بأس إذا أصاب املعىن"

"سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع احلديث، فيأيت به على  :وعنه أيضا قال :النّص الخامس
؛ فإّن  أحّب أن يؤتى به على يه وسّلمصّلى اهلل عل"ال بأس به إال يف حديث رسول اهلل  :معناه؟ فقال

 .(87)ألفاظه"

 صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ما لف ظ ) :هـ( عنه، قال255هـ أو254:ما نقله العتبـّي )  :النص السادس
 .(88)(، فينبغي للمرء أن يقوله كما جاءالنبّ ؛ فإذا كان املعىن واحدا وما لف ظ النبّ فليس كما لف ظ غرُي 

                                                           

 189الكفاية، اخلطيب البغدادي ص -82
 . حتقيق: حممود الطحان. 2/34اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي  -83
 .189الكفاية، اخلطيب البغدادي ص -84
 .189دادي، الكفاية ص . واخلطيب البغ147اجلامع يف السنن واآلداب، القريواّن، ابن أيب زيد. ص -85
 188الكفاية ص -86
 2/90اجلامع ألخالق الراوي، اخلطيب البغدادي  -87
مع شرحها -هـ( 255املعروفة بالعتبية، العتب، حممد بن أمحد بن عتبة القرطّب ) :-املستخرجة من األمسعة،  -88

 261/ 18البيان والتحصيل 
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مفادها واحد، ال خيتلف، وهي تدّل على املنع من الرواية باملعىن، وما ذكر يف بعضها من  فهذه النقول
هذا  :)مل يكن من فتيا الناس أن يقال :الكراهة، فمحمول عند اإلمام على املنع أو عدم اجلواز، فإنّه قال

 .(89)أكره هذا، ومل يكن ألصنعه، فكان الناس يكتفون بذلك( :حالل وهذا حرام ولكن يقول

ّب أن يؤتى به على ألفاظه" حتمل على عدم اجلواز أيضا ألمرين اثنني  :وكذلك ما ذكر فيه "ُأح 

"أحّب" فيما جيب، و"ال  :أّن اإلمام مالكا وغريه من أئّمة الّسلف يستعملون هذه العبارة كثريا :األول
)ال يتوّضأ بشيء من  :نة، قالما جاء يف املدوّ  :. مثال ذلك يف كالم اإلمام مالك(90)أحّب" فيما ال جيوز

 . والتيّمم هنا هو الواجب املتعنّي ال غري. (91)األنبذة وال العسل املمزوج باملاء، والتيّمم أحّب إيّل من ذلك(

)ليس يف  :)ال أحّب ذلك(، قال اإلمام ابن رشد :وسئل مالك عّمن ميسح رأسه بفضل ذراعيه. فقال
 .(92)قول مالك "ال أحّب ذلك" دليل على أنّه إن فعله أجزأه(

حيمل هذا النّص على الّنصوص األخرى، ال سيما أّن الراوي له هو سعيد بن عفري، وقد سبق  :الثاني
 له نّص آخر فيحمل عليه.

مام مالك. وقال أبو إىل اإل (95)والقاضي عياض (94)، ونسبه الباجيّ (93)والقول باملنع نقله عنه الباقالّنّ 
وهو الّصحيح من مذهب مالك حىّت إّن بعض من ذهب هلذا شّدد فيه أكثر الّتشديد؛ ) :العباس القرطبّ 

 .(96)(فلم جيز تقدمي كلمة على كلمة، وال حرف على آخر، وال إبدال حرف بآخر

 ما روي عن مالك في جواز الرواية بالمعنى :الصنف الثاني
 .(97)(مسعت مالكا حيّدثنا باحلديث، فيكون خمتلًفا بالغداة والعشيّ  رمبا) :عن ابن بكري قال

أّن مذهب اإلمام مالك يف هذه املسألة الكراهة حمتج ا بقول  ونقل املازرّي عن القاضي عبد الوهاب
 .(98)، وال أرى به بأسا يف حديث الناس(صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ )أكره ذلك يف حديث  :اإلمام

                                                           

  176اجلامع يف السنن واآلداب، القرياواّن ص -89
 انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة. ابن رشد، حممد بن أمحد.- 90

  1/4املدونة الكربى، سحنون، ابن سعيد التنوخي 91 - 
 1/63البيان والتحصيل، ابن رشد 92-
 3/414انظر: البحر احمليط، الزركشّي - 93
 374إحكام الفصول، الباجّي. فقرة  -94
 178إل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، عياض ص اإلملاع -95
  7/39املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطب، أبو العباس أمحد بن عمر  -96
 210الكفاية، اخلطيب البغدادي ص -97
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 .(99)جلواز، نقله القاضي عياض عن غري واحد عن اإلمام مالكوالقول با 

يدّل على ُتويزه الّرواية باملعىن؛ فإّن أحاديثه ختتلف  املوطّأوذهب الباجي إىل أّن صنيع اإلمام مالك يف  
 .(100)ألفاظه اختالفًا بّيناً 

صّلى  النبّ ، وذلك أن حيمل ما روي عن اإلمام من اجلواز يف غري حديث  وليس يف كّل هذا اختالف
فال جيوز ذلك، فيكون املنع هو أصل مذهبه   صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ، وأما يف حديث اهلل عليه وسّلم

كان مالك ) :كما سبق يف أكثر الروايا  وهي صرحية يف املنع، كما حكاه عنه معن بن عيسى القزاز، قال
 :، وعنه(101)(ما بني "اليت" و"الذي" وحنومها صّلى اهلل عليه وسّلمبن أنس يّتقي يف حديث رسول اهلل 

 .(102)(صّلى اهلل عليه وسّلمكان يتحّفظ من الباء والتاء والثاء يف حديث رسول اهلل )

وأّما القول باجلواز مطلًقا يف اليسري والكثري فهو مرجوح، ورواية ابن بكري يف إسنادها القاسم بن غامن  
)مل يعجبن روايته لتاريخ حيىي بن بكري، تويف يف سنة ست وستني  :بن محويه املهلّب، قال فيه احلاكم

م أقرب إىل اإلمام مالك، كم عن بن ، وهي خمالفة لرواية م ن هُ (103)وثالث مائة، وله أزيد من مائة سنة(
 عيسى. واهلل أعلم.

إىل تعّدد جمالس اإلقراء  –كما سبق ذكره   –زيادًة ونقصاً، وتقدمياً وتأخريًا هذا راجع   املوطّأاختالف 
يف أزمان خمتلفة يف سنني متعّددة، فلم يأخذ الرواة عن اإلمام يف وقت واحد، مّث إّن اإلمام مالكًا وضع  

كّل سنة   على حنو عشرة آالف حديث، فلم يزل ينظر فيه (104)-فيما نقله القاضي عياض –كتابه 
)كان علم الناس يف الزيادة، وعلم مالك يف النقصان.. ولو  :ويسقط منه حىت بقي هذا. وقال القطاّن
 .  (105)عاش مالك ألسقك علمه كّله، يعن حترّيا(

                                                                                                                                                                                

 512إيضاح احملصول، املازري، ص -98
 1/94إكمال املعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض. -99

 ،374الباجي. فقرة إحكام  الفصول،  - 100
 178الكفاية، اخلطيب البغدادي ص - 101
 املصدر السابق - 102
 4/464انظر: لسان امليزان، ابن حجر  - 103
 1/193انظر: ترتيب املدارك  - 104
 املرجع نفسه. - 105
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ومسعت مالكًا يقول أو سئل أو  :برواية حييـى بن حييـى الليثّي من قوله "قال حييـى املوطّأ)وما يوجد يف 
"ال يصّح أن يعتقد أّن حيىي بن حيىي زاد يف  :فقد سئل عنه أبو الوليد ابن رشد، فأجاب ما أشبه ذلك"

 :شيئاً على ما ألفه مالك، فأّما ما فيه من "قال حيىي، وسئل مالك" فيحتمل وجهني املوطّأ

د منهم وسئلُت عن كذا، فلّما رواه عنه أصحابه ك ت ب كّل واح :أّن مالكًا لـّما كتبه بيده قال :أحدهما
 وسئلُت، فيوهم أنّه هو املسؤول. :يف انتساخه "وسئل مالك"، إذ ال يصّح أن يكتب الناسخ

إذ ألفه بيده، وإّّنا أماله على م ن كتبه فأملى  املوطّأأن يكون مالك رمحه اهلل مل يكتب  :والوجه الثاني
"ومسعت  :وسئل مالك، إذ ال يصّح إاّل ذاك. وأما قوله :"وسئلت عن كذا" فكتب الكاتب :فيما أملى منه

؛ ألّن مالكًا رمحه اهلل املوطّأفيما مسعه منه من لفظه، وهو يسري من مجلة  املوطّأمالكًا يقول"، فإّّنا قاله يف 
الب من إّّنا كان يُقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه يف أّن القراءة على العامل أصّح للط

قراءة العامل. فما مسعه عليه بقراءته أو بقراءة غريه، ومل يسمعه من لفظه وهو األكثر، قال فيه "حدثن مالك 
 "ومسعت مالكاً يقول". انتهى كالم ابن رشد. :أو قال مالك". وما اتفق أنّه مسعه منه من لفظه قال فيه

)ال مينع كالم ابن رشد من أن يكون يف بعض  :وزاد العالمة حممد الطاهر بن عاشور وجهًا ثالثًا فقال
ذلك صور أخرى مل يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك ال حيّدث يف ارجملس أحاديث كثرية ومل يكن الرواة 

، فهم يكتبون ما مسعوه من احلديث ومما أثبته مالك. ويزيد بعضهم على املوطّأعنه يتمّكنون من نسخ 
رئ، ومبقدار تفاوهتم يف سرعة الكتابة، وعلى حسب اختالف أغراضهم، بعض مبقدار متّكنهم من مساع القا

فإّن منهم من يطلب احلديث دون الفقه، ومنهم من يطلب األمرين، وهذا هو السبب فيما جنده من 
 باختالف روايته.  املوطّأاختالف 

أصله فيثبته من مسعه  على أنّه قد يفسر مالك كالمه حني القراءة عليه، وقد يذكر شيئاً مل يكن كت به يف
يف مناقب عبد اهلل بن  البخاريّ إذ مل يكن مجيعهم ينتسخ من أصله. ويف شرح القسطالّن على صحيح 

إّن مالكاً  :سالم يف ذكر زيادة يف حديث أّن عبد اهلل بن سالم من أهل اجلّنة "قال عبد اهلل بن يوسف
ذكر احلديث، وكانت معي ألواحي، فكتبت ﴾ عقب  وشهد شاهد ﴿ :تكّلم بقوله وفيه نزلت هذه اآلية

 .(106)هذا، فال أدري قاله مالك أو يف احلديث(

"حدثنا" و"أخربنا" يف طريقة أداء احلديث، ذلك أنّه ال يرى  :ال يرى اإلمام مالك التفريق بني صيغتـي
ثنا" و"أخربنا" هو   .-أو القراءة على الشيخ -الفرق بني السماع والعرض والقول بعدم الّتفريق بني "حدَّ
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 مذهب معظم احلجازّيني وأهل الكوفة والبصرة ومصر، وهو قول طائفة من األكابر كالشعّب والثورّي والزه
 .(107)أيضا البخاريّ اهد وابن عيينة وغريهم، وهو مذهب رّي وجم

 ،الكتاب يعرض عليك نّ إيا أبا عبد اهلل  :فقلت ،سألت مالكاً  :بن أيب أويس قالفقد روى إمساعيل 
ا ّنّ إو  ،ومل أمسع منك شيئا "حدثن مالك" :فيجوز يل وملن حضر عرضه أن أقول ،فيحضر عرضه غري واحد
على من  :مث قال يل مالك ؟اخلطأ رددته مسعه إذا مرّ لست أ أو   .نعم :فقال ؟عرض عليك وأنا حاضر

بل أنا قرأ   :فقلت ؟أنت قرأ  عليه أو هو قرأ عليك :فقال .فقلت على نافع بن أيب نعيم ؟قرأ  القرآن
ك بلى فقال ذا :فقلت ؟ومل تسمعها منه ،أليس حتدث القراءة عنه :فقال يل .عليّ  فإذا أخطأ  ردّ  ،عليه
 .(108)(جائز

"حّدثنا"؟  :أرأيت ما عرضنا عليك، أنقول فيه :وعن ابن القاسم و ابن وهب عن مالك أنّه قيل له
أفيعرض عليك  :نعم. قد يقول الرجل إذا قرأ على الرجل أقرأنـي فالن، وإّّنا قرأ عليه..، فقيل له :قال

بل يعرض إذا كان يتثبت يف قراءته، فرمبا غلط الذي حيّدث أو ينسى،  :الرجل أحّب إليك أم حتّدثه؟ قال
 .(109)الذي يعرض أعجب إلـّي يف ذلك( :وقال

يا أبا عبد  :على مالك رمحه اهلل، قام إليه رجل، فقال املوطّأ)ملا فرغنا من قراءة  :وقال حيىي بن بكري
حدثن،  :أخربنا، وإن شئت فقل :حدثنا، وإن شئت فقل :إن شئت فقل :اهلل، كيف نقول يف هذا؟ فقال

حدثن،  :أخربنا، وإن شئت فقل :حدثنا، وإن شئت فقل :إن شئت فقل :وأخربّن..(يف هذا؟ فقال
 . (110)وأخربّن..(

روية حممد بن احلسن الشيبانـّي. رواية أيب   رواية حبىب بن حبىي الليثّي.  الموطّأ:التعريف بروايات  :أّوال
 رواية عبد اهلل بن مسلمة القعنبـّي.  مصعب الزهرّي.

 الموطّأ:التعريف ببعض شروح  :ثانيا
 من املعاّن واألسانيد، للحافظ ابن عبد البـّر. املوطّأكتاب التمهيد ملا يف  -

  كتاب االستذكار له أيضا. -
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 ألبـي الوليد الباجي. املوطّأكتاب املنتقى شرح  -

 كتاب القبس لإلمام ابن العربـّي. -

دراسة ّناذج من األحاديث املرسلة والبالغا  اليت وصلها احلافظ ابن عبد البـّر يف كتابه  :ثالـثا
 ُتريد التمهيد".التقصي أو "التمهيد"، و"
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. (113)اجلعفّي موالهم (112)هو أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـ ر د ز ب ه

يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني  البخاريّ ولد اإلمام 
 . (114)هـ( ببخارى194ومائة  )

)مسع أيب من مالك بن أنس ورأى  :عنه البخاريّ وكان والده إمساعيل بن إبراهيم ممن طلب العلم، قال 
أبو قال صغري، فنشأ يف حجر أّمه هو وأخوه.  البخاريّ لكنه ما  و  ،(115)محّاد بن زيد وصافح ابن املبارك(

كيف كان بدء   :البخاريّ قلت أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل  :جعفر حممد بن أيب حامت الوراق النحويّ 
 :قال ؟تى عليك إذ ذاكأوكم  :قال .ابتّ نا يف الكُ أهلمت حفظ احلديث و أقال  ؟أمرك يف طلب احلديث

إىل الداخلّي وغريه...مث خرجت فجعلت اختلف  ،رشعاب بعد التّ مث خرجت من الكُ  ،عشر سنني أو أقلّ 
 .(116)مع أّمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع أخي هبا وختلفت يف طلب احلديث
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 ، وباهلل التوفيق (( اهـ-صّلى اهلل عليه وسّلم  -احلباب اهلامشّي موىل شقران موىل رسول اهلل 
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وكان قد رحل ومسع من عدد كثري من الشيوخ، فسمع ببخارى قبل أن يرحل، وببلخ، ومرو،     
 البصرة، والكوفة، ومكة، واملدينة، ومصر والشام.ونيسابور، والرّي، وبغداد، و 

احلجاز والعراق  لقيت أكثر من ألف رجل أهل   ) :عنه أنّه قال البخاريّ روى عبد الرمحن بن حممد 
ا ، أهل الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وأهل البصرة أربع مرا ، وباحلجاز ستة والشام ومصر، لقيتهم كرّ 

بن إبراهيم، وحيىي بن حيىي،  املكيّ  :منهم الكوفة وبغداد مع حمدثي خراسان، أعوام، وال أحصي كم دخلتُ 
الفريايب وأبا مسهر، وأبا املغرية، وأبا اليمان، ومسى  :وابن شقيق، وقتيبة، وشهاب بن معمر، وبالشام

 .(117)(اخلقً 

خاصة يف نقد  ،الكرمي، واشتهر بني أهل احلديث بشّدة ورعه هبأدبه اجلّم، وخلق البخاريّ ُعرف اإلمام 
 :الرجال، فكان يف كالمه توّق زائد وحتّر بليغ ملن تأّمل كالمه يف اجلرح والتعديل؛ فإّن أكثر ما يقول

كّذبه فالن،   :"سكتوا عنه"، "فيه نظر"، "تركوه"، وحنو هذا، وق ّل أن يقول كّذاب أو وّضاع، وإّنا يقول
)ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت أّن الغيبة  :. وهو الذي كان يقول(118)ورماه فالن يعن بالكذب

 .(119)حرام(

 :، فقد روى حممد بن يوسف الفربرّي فقالصّلى اهلل عليه وسّلموكان شديد التوقري حلديث رسول اهلل 
حديثًا إال اغتسلت قبل ذلك، وصّليت  ما وضعت يف كتاب الصحيح البخارّي:)قال يل حممد بن إمساعيل 

  .(120)ركعتني(

تراجم  البخاريّ حّول حممد بن إمساعيل  :)مسعت عّدًة من املشايخ يقولون :وقال عبد القدوس بن مهام
 .(121)صلى اهلل عليه و سلم ومنربه، وكان يصّلي لكّل ترمجة ركعتني( النبّ جامعه بني قرب 

 :)كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، ما عندي حديث ال أذكر إسناده(. ويف رواية البخارّي:قال اإلمام 
)لقيت أكثر من ألف رجل، أهل احلجاز، والعراق، والشام، ومصر، لقيتهم كرّا ، أهل الشام ومصر 
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واجلزيرة مرتني، وأهل البصرة أربع مرا ، وباحلجاز سّتة أعوام، وال أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع 
إّن الدين قول وعمل،  :فما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه األشياء :خراسان،.... إىل أن قالحمّدثي 

 .(122)وأّن القرآن كالم اهلل(

وإسحاق  ،وآدم بن أيب إياس العسقالّنّ  أمحد بن حنبل وأمحد بن صاحل املصريّ  :مشاهير شيوخه ومن
اليمان  ووأب ،وحجاج بن منهال األّناطيّ  ،باللوأيوب بن سليمان بن ، بن راهويه وإمساعيل بن أيب أويس

 ،وزكريا بن حيىي البلخي وسعيد بن احلكم بن أيب مرمي ،وخالد بن حيىي ،وخالد بن خملد ،احلكم بن نافع
 ،وطلق بن غنام النخعيّ  ،عاصم الضحاك بن خملد ووأب ،وصدقة بن الفضل املروزيّ  ،سليمان بن حربو 

، اهلل بن يزيد املقرئالرمحن عبدعبد  ووأب ،املسنديّ  وعبد اهلل بن حممد اجلعفيّ ، وعبد اهلل بن الزبري احلميديّ 
وعبدان  ،وعبد العزيز بن عبد اهلل األويسيّ  ،وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيم ،يسيّ وعبد اهلل بن يوسف التنّ 

 ،نعيم الفضل بن دكني ووأب ،بن املدينّ  وعليّ  ،ان بن مسلموعفّ  ،وعبيد اهلل بن موسى ،بن عثمان املروزيّ 
وحممد بن الفضل  ،وحممد بن عبد اهلل بن ّنري ، وقبيصة بن عقبة وقتيبة بن سعيد وحممد بن بشار بندار

ومطرف  ،يّ ـوحممد بن يوسف الفرياب ،موسى حممد بن املثىنّ  ووأب ،عارم وحممد بن كثري العبديّ  السدوسيّ 
الوليد هشام بن عبد امللك  ووأب ،ونعيم بن محاد املروزيّ  ،ومكي بن إبراهيم البلخيّ  ،بن عبد اهلل املدّنّ 

وخلق سواهم يف  ،وحيىي بن معني ،وحيىي بن عبد اهلل بن بكري ،وهشام بن عمار الدمشقيّ  ،الطيالسيّ 
  .(123)اجلامع الصحيح

، إسحاق احلريبّ ، وأبو حامت، وإبراهيم بن أبو عيسى الرتمذيّ خلق كثرٌي، منهم  البخاريّ روى عن اإلمام 
بن عبد اوأبو بكر بن أيب الدنيا، وأبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، وصاحل بن حممد جزرة، وحممد 

بن ا، وعبد اهلل بن ناجية، وأبو بكر حممد بن إسحاق ، وإبراهيم بن معقل النسفيّ طنيَّ اهلل احلضرمي مُ 
، وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن يوسف ري، وأبو قريش حممد بن مجعةخزمية، وعمر بن حممد بن جُب  

، ة، وأبو بكر بن أيب داود، واحلسني والقاسم ابنا احملامليّ د  ز  بـ  ز  "، ومنصور بن حممد م  راوي "الصحيح الفربريّ 
 ، وأمم ال حيصون.بن سليمان بن فارس، وحممود بن عنرب النسفيّ شقر، وحممد وعبد اهلل بن حممد بن األ

، لكن الصيام من "سننه"، ومل يصحّ  روى عنه يف النسائيّ  إنّ  :وقيل ".ري "صحيحهوروى عنه مسلم يف غ
 .(124)البخاريّ يف كتاب " الكىن " له أشياء عن عبد اهلل بن أمحد اخلفاف، عن  قد حكى النسائيّ 
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 :على طبقا  البخاريّ احلافظ ابن حجر شيوخ اإلمام ب رتّ 

من حّدثه عن التابعني مثل حممد بن عبد اهلل األنصارّي، حّدثه عن محيد، ومثل مكّي  :األولى)الطبقة 
ل، حّدثه عن يزيد بن أيب عبيد أيضا، ومثل النبيّ بن إبراهيم، حّدثه عن يزيد بن أيب عبيد، ومثل أيب عاصم 

ن األعمش، ومثل خالد بن عبيد اهلل بن موسى، حّدثه عن إمساعيل بن أيب خالد، ومثل أيب نعيم، حّدثه ع
حيىي، حّدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل على بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان 

 وشيوخ هؤالء كّلهم من التابعني.

من كان يف عصر هؤالء لكن مل يسمع من ثقا  التابعني كآدم بن أيب إياس وأيب  :الطبقة الثانية 
 وأيوب بن سليمان بن بالل وأمثاهلم. ،وسعيد بن أيب مرمي ،مسهر عبد األعلى بن مسهر

هي الوسطى من مشاخيه وهم من مل يلق التابعني، بل أخذ عن كبار تبع األتباع   :الطبقة الثالثة 
 ،وأمحد بن حنبل ،وحيىي بن معني ،بن املدينّ  وعليّ  ،ونعيم بن محاد ،وقتيبة بن سعيد ،كسليمان بن حرب

وأمثال هؤالء، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم يف  ،أيب شيبة ابن وأيب بكر وعثمان ،بن راهويه وإسحاق
 األخذ عنهم.

 ،وأيب حامت الرازي ،رفقاؤه يف الطلب ومن مسع قبله قليال كمحمد بن حيىي الذهليّ  :الطبقة الرابعة
ا خيرج عن ّنّ ومجاعة من نظرائهم، وإ ،وأمحد بن النضر ،وعبد بن محيد ،وحممد بن عبد الرحيم صاعقة

 هؤالء ما فاته عن مشاخيه أو ما مل جيده عند غريهم.

 ،قوم يف عداد طلبته يف السّن واإلسناد مسع منهم للفائدة كعبد اهلل بن محاد اآلملي :الطبقة الخامسة
وغريهم، وقد روى عنهم أشياء يسرية وعمل  ،وحسني بن حممد القبانـيّ  ،وعبد اهلل بن أيب العاص اخلوارزميّ 

ن هو ث عمّ ال يكون الرجل عاملا حىت حيدّ  :يف الرواية عنهم مبا روى عثمان بن أيب شيبة عن وكيع قال
ن هو ال يكون احملّدث كامال حىت يكتب عمّ  :ه قالأنّ  البخاريّ وعن  .ن هو دونهن هو مثله وعمّ فوقه وعمّ 
 .(125)دونه(ن هو ن هو مثله وعمّ فوقه وعمّ 
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منذ صباه على حفظ احلديث وإتقانه حىت صار مضرب املثل ال جياريه يف ذلك  البخاريّ حرص اإلمام 
)ال  :أحد، وما ذلك إال منحة ربانية مع اإلدمان على النظر يف احلديث وشّدة النهم، فهو الذي كان يقول

 .(126)أعلم شيئاً أنفع للحفظ من ّنمة الرجل، ومداومة النظر(

وقد شهد األئّمة له باحلفظ واإلتقان، وقّوة االستحضار مبا ال خيطر على بال، وما قّصته مع أهل بغداد 
وامتحاّنم له إال صورة من ذلك، والّقصة مذكورة يف تاريخ بغداد مطّولة، أخرجها اخلطيب البغدادّي من 

 البخاريّ مسعت عّدة مشايخ حيكون أّن حممد بن إمساعيل  :أيب أمحد ابن عدّي صاحب الكامل قال طريق
 .(127)قدم بغداد...إىل آخر القّصة، فلرتاجع

ة على سعة حفظه، وقوة حافظته ومعرفته ال يسع ذكرها يف هذه الورقا ، أقتصر على واألخبار الدالّ 
)قلت أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل  :مت الوراق النحوي قالأيب جعفر حممد بن أيب حافعن طائفة منها، 

وكم  :أهلمت حفظ احلديث وأنا يف الكّتاب. قال :كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال  البخارّي:
عشر سنني أو أقّل، مّث خرجت من الكّتاب بعد العشر فجعلت اختلف  إىل  :أتى عليك إذ ذاك؟ قال
يا أبا فالن  :سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم. فقلت له :وًما فيما كان يقرأ للناسالداخلّي وغريه، وقال ي

ارجع إىل األصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه، مث  :إّن أبا الزبري مل يروه عن إبراهيم. فانتهرنـي. فقلت له
من وأحكم كتابه، هو الزبري بن عدي بن إبراهيم. فأخذ القلم  :كيف هو يا غالم؟ قلت  :خرج فقال يل

ابن إحدى عشرة، فلما  :ابن ك م كنت إذ ردد  عليه؟ فقال :صدقت. فقال له بعض أصحابه :فقال
 .(128) طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب بن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء(

حتفظ مجيع ما أدخلت يف  :قلت أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل :وعن حممد بن أىب حامت قال
 .(129)ال خيفى علّي مجيع ما فيه( :؟  قالصّنفامل

مبنزله ذا  ليلة، فأحصيت  البخاريّ )كنت عند حممد بن إمساعيل  :حممد بن يوسف الفربرّي قالوعن 
 (.عليه أنّه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة مثاّن عشرة مرة
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ُرّب حديث مسعته بالبصرة، كتبته  :قال حممد بن إمساعيل يوما :قال أحيد بن أىب جعفر وايل خبارى
 :بكماله؟ قال :فقلت له يا أبا عبد اهلل :بالشام، وُرّب حديث مسعته بالشام، كتبته مبصر. قال

 .(130)فسكت(

) قدم علينا حممد بن إمساعيل، فاجتمعنا عنده ليلة، فقال  :وقال علّي بن احلسن بن عاصم البيكنديّ 
أو   :كأنّـي أنظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب. فقال حممد :مسعت إسحاق بن راهويه يقول :بعضنا

وإّّنا عىن به  :تعجب من هذا؟ لعّل يف هذا الزمان من ينظر إىل مائيت ألف حديث من كتابه. قال
 .(131)نفسه(

)انتهى احلفظ إىل  :قولي د بن حنبل له باحلفظ، كانتزكيًة شهادة اإلمام أمح البخاريّ ب اإلمام وحس  
، وعبد اهلل بن عبد الرمحن البخاريّ ، وحممد بن إمساعيل أبو زرعة الرازيّ  :أربعة من أهل خراسان

 السمرقندّي، واحلسن بن شجاع البلخّي(.

 . (132) )ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل( :وكان يقول 

)ومل أر أحدا بالعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم  :قال أبو عيسى الرتمذيّ 
 .(134)من حممد بن إمساعيل(

)رأيت عمرو بن زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل  :وقال حاشد بن عبد اهلل بن عبد الواحد
ال ختدعوا عن أيب عبد اهلل؛ فإنّه أفقه مّنا  :ومها يسأالنه عن علل احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر ارجملس

 وأعلم وأبصر(.

رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على  :مسعت حاشد بن إمساعيل يقول :وقال حممد بن أيب حامت 
 السرير، وحممد بن إمساعيل معه، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شيئا فرجع إىل قول حممد(.

، فجاء مسلم بن احلجاج فسأله البخاريّ د حممد بن إمساعيل )كنا عن :وقال أمحد بن محدون احلافظ
يف سرية  صّلى اهلل عليه وسّلمبعثنا رسول اهلل  :عن حديث عبيد اهلل بن عمر عن أيب الزبري عن جابر قال

حدثن أخي أبو بكر عن سليمان بن  :حدثنا بن أيب أويس قال :ومعنا أبو عبيدة. فقال حممد بن إمساعيل
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اهلل عن أيب الزبري عن جابر القصة بطوله. فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن حممد عن بن  بالل عن عبيد
"كفارة ارجملس إذا  :حدثن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال :جريج عن موسى بن عقبة قال

فقال له  سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك"، :قام العبد أن يقول
يف الدنيا أحسن من هذا احلديث؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل، يعرف هبذا اإلسناد  :مسلم

أخربّن به.  :ال إله إال اهلل وارتعد، وقال :ال إال أنه معلول. فقال مسلم :يف الدنيا حديثا؟ قال له حممد
ج بن حممد عن ابن جريج. فأحّل عليه، اسرت ما سرت اهلل؛ فإّن هذا حديث جليل رواه اخللق عن حجا  :قال

اكتب إن كان ال بد، حّدثنا موسى بن إمساعيل  :وقّبل رأسه، وكاد أن يبكي مسلم، فقال له أبو عبد اهلل
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و  :قال نبأنا وهيب قال حدثن موسى بن عقبة عن عون بن عبد اهلل قال

 ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك. :"كفارة ارجملس"، فقال له مسلم :سلم

رأيت مسلم بن احلجاج بني يدي حممد  :)مسعت أيب يقول :وقال أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلافظ
 وهو يسأله سؤال الصّب املتعّلم(. البخاريّ بن إمساعيل 

ىل حممد بن إمساعيل وجاء إ -)مسعت مسلم بن احلجاج  :وقال أبو حامد أمحد بن محدون القصار
دع ن حتـّى أقب ل ر جليك يا أستاذ األستاذين وسيد احملّدثني وطبيب  :فقّبل بني عينيه، وقال -البخاريّ 

 .(135)احلديث يف علله(

ثناًء حسًنا، وذكروا فضله ورفعوا ذ كره، وسّجلوا مناقبه، وخلدوا مآثره،  البخاريّ أثىن األئّمة على اإلمام 
إسحاق بن  البخاريّ وقد أمجعت األّمة على ذلك سوى أهل البدع واهلوى والشنآن، فهذا إمام زمانه وشيخ 

رفته فلو كان يف زمن احلسن الحتاج إليه الناس ملع -البخاريّ يعن  -)اكتبوا عن هذا الشاب :راهويه يقول
 .(136)باحلديث وفقهه(

)عندي لو أّن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينّصبوا مثل  حممد بن  :وقال موسى بن هارون احلافظ
 .(137)إمساعيل آخر ما قدروا عليه(

 .(138))حممد بن إمساعيل فقيه هذه األّمة( :وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ 
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)لو قدرُ  أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل  :ولمسعت حيىي بن جعفر يق :وقال حممد بن أيب حامت
 . (139)لفعلت؛ فإّن موتـي يكون مو  رجل واحد، ومو  حممد بن إمساعيل ذهاب العلم(

يسلم اإلمام البخارّي من احملنة واألذى كاألئمة الذين سبقوه، وكانت حمنته يف عقيدته، إذ رماه بعض  مل
 أنه يقول: "لفظي بالقرآن خملوق".  أهل الشنآن واحلسد بالقول خبلق القرآن، ونسبوا إليه

ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما  ،ملا قدم حممد بن إمساعيل نيسابور قال اإلمام مسلم:
وقال حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه من أراد أن  ،استقبلوه من مرحلتني من البلد أو ثالث ،فعلوا به

 ،فاستقبله حممد بن حيىي وعامة علماء نيسابور ، أستقبلهفإّنّ  ،يستقبل حممد بن إمساعيل غدا فليستقبله
ه إن أجاب فإنّ  ،من الكالم شيءلنا حممد بن حيىي ال تسألوه عن  فقال ،البخارينيفدخل البلد فنزل دار 

فازدحم الناس  :قال .ورافضي ومرجئ خبراسان كل ناصبّ   اومشت بن ،خبالف ما حنن عليه وقع بيننا وبينه
قام  ،دومها كان اليوم الثاّن أو الثالث من يوم قفلمّ  ،على حممد بن إمساعيل حىت امتأل  الدار والسطوح

فوقع بني الناس  :قال ،أفعالنا خملوقة وألفاظنا من أفعالنا :فقال ،إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن
فوقع بينهم يف ذلك اختالف  ،مل يقل :وقال بعضهم ،قال لفظي بالقرآن خملوق :فقال بعضهم ،اختالف

ذكر يل مجاعة : و أمحد بن عديّ وقال أب .فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم :قال ،حىت قام بعضهم إىل بعض
فقال  ،واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت ،حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور من املشايخ أنّ 

 ،قام إليه رجل ،فلما حضر ارجملس ،لفظي بالقرآن خملوق :حممد بن إمساعيل يقول نّ إألصحاب احلديث 
ومل جيبه  فأعرض عنه البخاريّ  ؟ما تقول يف اللفظ بالقرآن خملوق هو أو غري خملوق ،يا أبا عبد اهلل :فقال

 .واالمتحان بدعة ،وأفعال العباد خملوقة ،القرآن كالم اهلل غري خملوق :فقال البخاريّ  ،عليه ثالثا فأحلّ 
    .لفظي بالقرآن خملوق :قد قال :فشغب الرجل وقال

 خارّي والتحذير منه، فكان يقول: د بن حيىي الذهلي هجر اإلمام البوبعد هذه الوقيعة قّرر اإلمام حمم
ن ذهب وم   ،مالس وال يكلَّ وال جيُ  ،ن زعم لفظي بالقرآن خملوق فهو مبتدعوم   ،القرآن كالم اهلل غري خملوق"

فهجره الناس،  "،من كان على مذهبه ه ال حيضر جملسه إالّ فإنّ  ؛موهد بن إمساعيل فاهتّ بعد هذا إىل حممّ 
انقطع الناس عن  ،يف مسألة اللفظ وبني الذهليّ  وملا وقع بني البخاريّ " :وقال احلاكمفخرج من البلد. 

له أن حيضر  ن قال باللفظ فال حيلّ م   أال   :قال الذهليّ  ،إال مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمة البخاريّ 
تبه عنه مجيع ما كان ك   إىل الذهليّ  فبعثناس وقام على رؤوس ال ،فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته ،جملسنا
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ث يف كتابه عن هذا وال عن فلم حيدّ  ،قلت وقد أنصف مسلم ". قال احلافظ ابن حجر:على ظهر مجال
 .(140)هذا

حني بعث إليه أن بعد هذه احملنة، لكن واجه حمنة أخرى مع أمريها  خبارىإىل بلده  البخاريّ اإلمام رجع 
قل له إجابته، وقال لرسوله: " ، فأىب اإلمام البخاريّ هو وأوالده اجلامع والتاريخ ليسمعهما منه همل إليحي
فليحضرّن يف  ،منهيء ىل شإ ةكانت له حاج  إنف ،بواب السالطنيأىل إمحله أوال  ،العلم ذلّ أ ال ّنّ إ

عذر عند اهلل يوم  فامنعن من ارجملس ليكون يل ،نت سلطانأن مل يعجبك هذا فإف ،يف داري وأمسجدي 
 .فكان سبب الوحشة بينهما ".ال اكتم العلم ّنّ إ ،القيامة

قرباء أوكان له هبا  ،ك قرية من قرى مسرقندن  تـ  ىل خر  البخارّي إ وس بن عبد اجلبار: خرجقال عبد القدّ 
 يّ اللهم قد ضاقت عل :وقد فرغ من صالة الليل يقول يف دعائه قال فسمعته ليلة من الليايل ،فنزل عندهم

 :حامت الوراق يبأوقال حممد بن  .الشهر حىت قبضه اهلل فما متّ  :قال .ليكإرض مبا رحبت فاقبضن األ
رض حىت وجه إليه فم ،اامً يّ أقام إه نّ إخبرتنك يقول  نزل عليه البخاريّ  يمسعت غالب بن جربيل وهو الذ

ا مشى فلمّ  ،ميه وتعمّ ولبس خفَّ  ،للركوب أيّ فأجاب وهت   ،هل مسرقند يلتمسون منه اخلروج إليهمأرسول من 
رسلناه أف ،رسلوّن فقد ضعفتأ :قال ،خذ بعضدهآنا أة لريكبها و الدابّ  ىلإقدر عشرين خطوة أو حنوها 

ثواب ليس أنوّن يف ثالثة كفّ   :وكان قد قال لنا ،سال منه عرق كثري مثّ  ،مث اضطجع فقضى ،فدعا بدعوا 
     .ففعلنا :قال ،عمامةفيها قميص وال 

.فرمحة اهلل على اإلمام البخارّي (141)ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة سّت ومخسني ومائتنيوكان ذلك 
 رمحة واسعة.

 

م موضوعه، مبعرفة عنوان الكتاب و  ،(142)) الُعنوان والع نوان مسة الكتاب ( :قال ابن سيده يسُهل فـ ه 
م مقصود املؤل   ما ف وغرضه، فرمبا حّرف الّنساخ فيه فأحدث ذلك خلاًل وتشويشًا بسبب وهو مهّم يف فه 
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ولذا وجب أن  ،وبني أصل موضوعه -ه صاحب الكتابالذي مل يضع -جنده من االختالف بني العنوان
أن يطبع اجلامع الصحيح بتسمية صاحبه،  ، وأرى لزاًماهكما مساه هو بنفس  البخاريّ نقف على اسم جامع 

 وكذلك جامع الرتمذّي وغريمها.  

صّلى اهلل عليه "اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  :فهو البخاريّ ا اسم جامع أمّ 
 عقائد،ال وهي عض،بعضها دون بفهو كتاب جامع شامل ألبواب العلم مل خيّص . (143)وسننه وأيامه" وسّلم

 والرقائق. ،واملناقب ،والفنت والسري، واملغازي ،والتفسري ،واآلداب ،واألحكام

 جامٌع حاز أبوابـًا ثـمانية     من احلديث خليـر الناس عازيـهاو  :قال أخونا الناظم

 تفسري قرآن، واألحكام، والسري     رقائـق، فتـن، آداب يـحويها      

 واحلّق  يف ذلك التوحيُد عالـيها  اذكر مناقب هم، والعكس مثلبة    و       

مل يضع فيه كّل ما صّح عنده، بل انتقى مما حيفظه ما يوافق غرضه، وقد أوضح ذلك  إذ :وهو خمتصر
صّنفت كتايب الصحاح لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما ) :يف قوله

 .(144)(تعاىلبين وبني اهلل 

 جامع ومسند وصحيح وخمتصر. على ما سيأيت بيانه. فهو لمنهج واملوضوع، ل بيانٌ  فعنوان الكتاب

أنّه  البخاريّ رؤيـا رآها  :ألولا :للجامع سببني البخاريّ ذكر العلماء يف الباعث على تأليف اإلمام 
 صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ) رأيت  :مبروحة بني يديه، قال رمحه اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ يذّب عن 

إّنك تذّب الكذب،  :وكأنّنـي واقف بني يديه وبيدي مروحة أذّب هبا عنه، فسألت بعض املعرّبين فقال يل
 . (145)فهو الذي محلن على إخراج اجلامع الصحيح(

مسعت أبا عبد اهلل حممد بن إمساعيل يقول كنت ) :ما جاء عن إبراهيم بن معقل النسفّي قال :الثاني
صلى اهلل عليه و سلم  النبّ عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو مجعتم كتابا خمتصرا لسنن 

 .(146)فوقع ذلك يف قلب فأخذ  يف مجع هذا الكتاب يعىن كتاب اجلامع(

                                                           

 94هكذا نسب ابن الصالح تسمية الكتاب إىل البخارّي. وكذلك مساه ابن خري اإلشبيلّي يف فهريسته ص - 143
 2/14تاريخ بغداد  - 144
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فلعّله بعد أن مسع حديث شيخه ابن  ذكر احلافظ الروايتني ومل يعّقب، وليس هناك تعارض بينهما،
 .(147)راهويه وطلبه رأى الرؤيا، أو حصل العكس، واهلل أعلم

)أّول ما صّنف أهل احلديث يف علم احلديث  :قاله العالمة شاه ويّل اهلل الدهلويّ يضاف إىل هذا ما  
فّن السُّـّنة الذي يقال له "الفقه"، مثل "موطأ مالك"، و"جامع سفيان"، وفّن  :جعلوه مدّونًا يف أربعة فنون

التفسري مثل "كتاب ابن جريج"، وفّن السري مثل "كتاب حممد بن إسحاق"، وفّن الزهد والرقائق مثل 
ء بالصّحة أن جيمع الفنون األربعة يف كتاب، وجيّرده ملا حكم له العلما البخاريّ "كتاب ابن املبارك"، فأراد 

ويف زمانه، وجيّرده للحديث املرفوع املسند، وما فيه من اآلثار وغريها إّّنا جاء تبعًا ال أصالة،  البخاريّ قبل 
وهلذا مّسي كتابه اجلامع الصحيح املسند. وأراد أيضا أن يفرغ جهده يف االستنباط من حديث رسول اهلل 

 .(148)ل كثرية جّداً، وهذا أمر مل يسبقه إليه غريه(، ويستنبط من كّل حديث مسائصّلى اهلل عليه وسّلم

كتابه اجلامع يف سّت عشرة سنة، انتقى أحاديثه من ستمائة ألف حديث، قال   البخاريّ صّنف اإلمام 
كتايب الصحاح لسّت عشرة سن ة، خّرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حّجة فيما صنفت  ) :رمحه اهلل

 .(149)اهلل(بين وبني 

رُض الك تاب على أهل العلم واالختصاص سّنُة م ن مضى من السلف، وهو سلوك محيد ينبئ عن ع  
ذريعة لتجّنب الزلل، ووسيلة إلدراك اخلطأ فتصويبه، أو النقص فإتـمامه، وهو ودقّة التحّري، خلق التواضع، 

 أو العيب فإصالحه، وغري ذلك من املقاصد.  

وحمّمد بن إمساعيل على سبعني من فقهاء املدينة.  املوطّأوقد سبق يف خرب  اإلمام مالك يف عرض كتابه 
يف هذه األزمان، وإّنك تسمع وترى هذه  جرى على هذه السّنة احلميدة اليت صار  مهجورة البخاريّ 

الفوضى يف التأليف والتصنيف بال مراجعة أهل العلم واالختصاص مما اجنّر عنها كثري من اخللط والزلل 
 والزيغ.

كتابه الصحيح عرضه على أمحد بن حنبل وحيىي بن معني   البخاريّ )ملا أّلف  العقيلّي:قال أبو جعفر 
والقول فيها  العقيلّي:ستحسنوه، وشهدوا له بالصّحة إاّل يف أربعة أحاديث. قال وعلّي بن املدين وغريهم فا

 .(150)وهي صحيحة( البخاريّ قول 
                                                           

  35وإىل هذا ذهب أستاذنا الدكتور خليل إبراهيم مال خاطر يف كتابه مكانة الصحيحني ص - 147
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موضوع اجلامع هو إخراج احلديث الصحيح، كما مساه "اجلامع املسند الصحيح املختصر.."، مث  أصل
تقّرر أنّه التزم فيه الصّحة، ) :استخراج النكت احل كمية واستنباط الفوائد الفقهية، قال احلافظ ابن حجر

إياه "اجلامع الصحيح  ال يورد فيه إاّل حديثًا صحيحًا هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته وأنّه
وسننه وأيامه"، ومما نقلناه عنه من رواية األئّمة عنه  صّلى اهلل عليه وسّلماملسند من حديث رسول اهلل 

صرحًيا، مث رأى أن ال خيليه من الفوائد الفقهية، والنكت احل كمية فاستخرج بفهمه من املتون معاّن كثرية، 
واعتىن فيه بآيا  األحكام، فانتزع منها الدالال  البديعة، وسلك فرّقها يف أبواب الكتاب حبسب تناسبها، 

االقتصار  البخاريّ ليس مقصود  :يف اإلشارة إىل تفسريها السبل الوسيعة، قال الشيخ حميي الدين نفع اهلل به
  .(151)على األحاديث فقط، بل مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أرادها(

 عدد كُتب الجامع :أّوالا 

                                                                                                                                                                                

يلّي عند غري احلافظ ابن حجر، مع كثرة من ترجم لإلمام ، ومل أر هذا النقل عن العق7هدي الساري ص  - 150
 البخارّي، واهلل أعلم. 

قلت: وكذلك فعل اإلمام مسلم إذ عرض كتابه املسند الصحيح على بعض مشاخيه. قال رمحه اهلل: )عرضت كتايب هذا 
صيانة  وليس له عّلة أخرجته(. املسند على أيب زرعة الرازي؛ فكّل ما أشار أن له عّلة تركته، وكّل ما قال إنّه صحيح

وملـّا عمل اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم كتاب . 12/568، وسري أعالم النبالء 64صحيح مسلم، ابن الصالح ص
"غريب احلديث" عرضه على عبد اهلل بن طاهر فاستحسنه، وقال: إّن عقال بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب 

 12/406تاريخ بغداد  عاش فأجرى له عشرة آالف درهم يف كل شهر.حلقيق أن ال حيوج إىل طلب امل
تاريخ بغداد . واإلمام أبو داود السجستاّّن ملا صّنف كتابه "السنن" عرضه على اإلمام أمحد فاستجاده واستحسنه(

"صنفُت هذا الكتاب، ومثله اإلمام الرتمذّي، فقد ع ر ض  كتابه "اجلامع" على عدد من العلماء. قال رمحه اهللُ: . 9/56
وع ر ض  اإلمام ابن حاجه أيضا  . 13/274سري أعالم النبالء  .وعرضته على علماء احلجاز والعراق وخراسان فرُضوا به..(

كتابه "السنّن على شيخه أيب زرعة الرازّي، قال: "عرضُت هذه "السنن" على أيب زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال: أظّن إن 
ناس تعطّلت هذه اجلوامع، أو أكثرها، مث قال: لعله ال يكون فيه متام ثالثني حديثًا مما يف إسناده وقع هذا يف أيدي ال
وملا صنف عبد الغن "املؤتلف واملختلف" عرضه على الدارقطّن، فقال له: اقرأه، . 13/278سري ضعف أو حنو ذا(. 

 3/224متفرقاً، واآلن قد مجعته(. وفيا  األعيان فقال: كيف أقرأه لك، ومعظمه أخذته عنك؟ فقال: نعم أخذته عنـّي 
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 وذلك بسبب اختالف نسخ األصول، ، وقع االختالف يف أمساء الكتب يف بعض نسخ الصحيح
ويف  .102 ويف بعض النسخ .100 :وقيل . 98:وقيل .117:قيلا. سقط هذا وأثبت هذأمنهم من 

 .91ويف بعض النسخ.  85 بعض النسخ

 .ئة وسبعة عشر كتابااإىل كتاب التوحيد م الوحي ءمن بد ،هبذا الرتتيب عن احلمويّ  اإلمام النوويّ  دّ ع
 (152) ا( كتابً 98من بدء الوحي إىل كتاب التوحيد ) :الرتتيب احلافظ بن حجر رمحه اهلل هبذا دّ وع

 عدد أبواب الجامع :ثانيا

ئة ومخسون اوأربع ما ثالثة آالف ّنّ إ :فقد قيل .الختالف النسخ أيضا وقع فيه أيضا اختالف. وذلك)
 ئة ومخسا وثالثونامخسة آالف وثالث م :وقيل. ائة وثالثون بابً اثالثة آالف وسبع م :وقيل. باباً 
  .(153)(بابا

 هعدد أحاديث :ثالثا
، وبغري املكرر أربعة آالف  حديثاً ني ومخسة وسبعنيسبعة آالف ومائتباملكرر  اجلامع أحاديثبلغ عدد 

مجيع ما ) :رمحه اهلل قالابن حجر،  وتعّقبهما احلافظ، يف التقريب ابن الصالح والنوويّ  ذكرما في حديث
 ،ا حديث وستمائة حديث وحديثانمن املتون املوصولة بال تكرير على التحرير ألف   البخاريّ يف صحيح 

 ،عة ومخسون حديثاقة املرفوعة اليت مل يوصلها يف موضع آخر من اجلامع املذكور مائة وتسومن املتون املعلّ 
رته والعدد الذي ذكره وبني هذا العدد الذي حرّ  ،فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثاً 

ه حيتمل أن يكون لته على أنّ مث تأوّ  ،وما عرفت من أين أتى الوهم يف ذلك ،بن الصالح وغريه تفاو  كثريا
 أنّ  ا يف موضع آخر يظنّ يف موضع وخمتصرً  الً احلديث مطوّ دوه يف ذلك كان إذا رأى ل الذي قلّ األوّ  العادّ 

 ،ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثري ،أو لقلة املعرفة بالصناعة ،عد العهد بهل إما لبُ املختصر غري املطوّ 
مجيع ما يف الكتاب على هذا ) :وقال. (154)(وحينئذ يتبني السبب يف تفاو  ما بني العددين واهلل املوفق

املقطوعا  عن ة خارج عن املوقوفا  على الصحابة و وهذه العدّ  ،اسعة آالف واثنان ومثانون حديثً باملكرر ت
  .(155)(التابعني فمن بعدهم

 وميكن تلخيص ما حّرره احلافظ على سبيل التفصيل على النحو اآليت: 

                                                           

عبد الوكيل بن عبد احلق بن عبد الواحد السامع والقاري يف ختم اجلامع الصحيح لإلمام البخارّي.  انظر حتفة - 152
 اهلامشيّ 
 املرجع السابق. - 153
 477هدي الساري ص - 154
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 1341 قة مبا فيها املكررةرفوعة املعلّ عدد األحاديث امل -

 .341 اختالف الروايا على  من املتابعا  والتنبيه ما فيهعدد  -

  .9082 ق واملتابعا  املرفوعة باملكررةما فيه من املوصول واملعلّ  عدد -

  .2602 عدد األحاديث املرفوعة املوصولة بدون تكرار -

 .159 املعلقة بدون تكرار عدد األحاديث -

 .2761بدون تكرار  عدد األحاديث املرفوعة موصولة أو معلقة -

   :. وأشهر روايا  اجلامعمن صاحبه كثري البخاريّ عدد من مسع صحيح 

 :هـ(320ر بـ ر يُّ. )  الفأبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر. رواية-1
أبو زيد حممد . و هـ(353الس كن ) أبو علّي، سعيد بن عثمان بن سعيد ابن  :وأشهر الرواة عن الفربـريّ 

أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد  املستملّي . و هـ(371محد بن عبد اهلل بن حممد املروزّي ) أبن 
أبو اهليثم، حممد  هـ(.381)  أبو حممد، عبد اهلل بن امحد بن محُّويه بن يوسف السرخسيّ و  هـ(.376) 

أبو علي، حممد بن عمر بن ش بُّويه .. هـ(389بن مكّي بن حممد بن مكي بن ُزراع الكشميهّن ) 
أو  373أبو أمحد، حممد بن حممد بن يوسف بن مكي، اجلرجاّّن ) . هـ(.390الشَّبويُّ، )  يف حدود 

 هـ(.374

 عبد اهلل بن حممد بن أسد اجلهنـّي. :أّما رواية ابن السكن، فأشهر الرواة عنه

 أبو نعيم األصبهاّن، وأبو احلسن علّي بن حممد القابسّي. :عنهوأما رواية أيب زيد املروزي، فأشهر الرواة 

أبو ذّر عبد اهلل بن أمحد اهلروّي، وعبد الرمحن بن عبد اهلل  :فأشهر الرواة عنه ،أّما رواية املستمليّ و 
 اهلمداّّن.

املظفر أبو ذّر اهلروّي، وأبو احلسن عبد الرمحن حممد بن  :، فأشهر الرواة عنهوأما رواية السرخسيّ 
 الداودّي.

                                                           

لفقرة فهو مأخوذ من مقدمة اجلزء األول من فتح الباري، وينظر يف هذا أيضا حبث الدكتور ما ذكر يف هذه ا - 156
، "روايا  ونسخ اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهلل البخارّي" املنشور مبجلة مركز حبوث حممد بن عبد الكرمي بن عبيد

 ودراسا  املدينة املنّورة. 
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أبو ذر اهلروّي، وأبو سهل حممد بن أمحد احلفصّي. وكرمية  :وأما رواية الكشميهنـّي، فأشهر الرواة عنه
 بنت أمحد املروزيّة.

العيار، وعبد الرمحن بن عبد اهلل  يّ ـسعيد بن أمحد الصريف :وأما رواية أيب علّي الشبوّي، فأشهر الرواة عنه
 اهلمداّّن.

 أبو نعيم األصبهاّّن، وأبو احلسن القابسّي. :ة اجلرجاّّن، فأشهر الرواة عنهوأّما رواي

  هـ(.294رواية أيب إسحاق، إبراهيم بن م ع ق ل بن احلجاج، النسفّي )   -2

 .هـ(311رواية أبـي حممد، محاد بن شاكر بن سو ية، النسفي )  -3

 هـ(.319النسوّي ) رواية أيب طلحة، منصور بن حممد بن علّي البزدويُّ،  -4

 .(157)ببغداد البخاريّ احلسني بن إمساعيل احملاملّي، وهو آخر من حّدث عن  -5

 :رواية الجامع الصحيح في بالد المغرب واألندلس
هـ(، يف كتابه 575)  اإلشبيليّ  ذكر اإلمام أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األمويّ 

   ،املغرب واألندلس ها كانت أشهر الروايا   يف بالدولعلّ صلت إليه، للجامع اتّ "الفهرست"، روايا  
عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل اهلروّي، ورواية ابن السكن، ورواية األصيلّي،  رواية أيب ذرّ  :منها فذكر

 .(158)ورواية القابسّي، ورواية النسفيّ 

 .(159)القابسيّ القريوان هو أبو احلسن  البخاريّ على أّن أّول من أدخل رواية صحيح 

 صّلى اهلل عليه وسّلم"اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  :كتابه  البخاريّ مّسى اإلمام 
مل  البخاريّ لكن اإلمام  هذا العنوان يدّل على املنهج واملوضوع. أنّ وسننه وأيامه" وقد أشر  سابقا إىل 

 .يضع مقدمة لصحيحه تبني عن منهجه يف الكتاب، غري أّن تسميته له يدّل على ذلك

                                                           

جلامع الصحيح، وإّّنا مسع منه جمالس أمالها ببغداد يف آخر قدمة قدمها قال احلافظ ابن حجر: )مل يكن عنده ا - 157
 1/8البخارّي، وقد غلط من روى الصحيح من طريق احملاملّي املذكور( فتح الباري، أول الكتاب 

 97-94انظر فهرست ما رواه عن شيوخه. ابن خري اإلشبيلّي ص - 158
 230رقم  97انظر شجرة النور الزكية، ص - 159
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فهذا شرط أّول، واملعىن أّن أصل الكتاب مبّن على املتصل املرفوع، وهو العمدة  :"املسند" :فقوله
 :طيّ والغرض من التصنيف، أّما ما أدخله من غري املسند فليس من صلب الكتاب، وال شرطه، قال السيو 

صّلى اهلل  النبّ فمقصوده األصلّي ختريج األحاديث اليت اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن  :)وأما املسند
سواء من قوله أم فعله أم تقريره، وإن وقع من غري ذلك، فإّنا وقع تبعًا وعرضا ال أصاًل  عليه وسّلم

 .(160)مقصوداً(

)مسعت  :قال إبراهيم بن معقلما صّح،  ، وقصد أن ال يضع إال"الصحيح" فهذا شرط ثان :وقوله
يقول ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صّح، وتركت من الصحاح حلال  البخاريّ حممد بن إمساعيل 

يف أدناها، وهذا واضح يف اجلامع، فقد  أمها ـسواء كانت يف أعلى درجات وهذه الصّحة. (161)(الطوال
أخرج لرواة يف أعلى مراتب الضبط، كما أخرج آلخرين أخّف منهم يف ذلك، فال يصّح أن يقال إّن جامع 

رين.  قال كّله يف أعلى درجا  الصّحة؛ ألّن فيه أحاديث من طرق م ن حيسَّن حديثه عند املتأخّ   البخاريّ 
ليس فيه شيء ضعيف، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غريه، فقد أجيب  فإنّه :ا الصحيح)وأمّ  :السيوطيّ 

 .(162)"ما أدخلت يف اجلامع إال ما صّح" :عنها، وقد صّح عنه أنّه قال

"املختصر" فهذا شرط ثالث، فلم يعمد رمحه اهلل إىل استيعاب الصحيح وال التزامه، ومل يدّع  :وقوله
)...وتركت من الصحاح حلال الطول(، فال يصّح  :إخراج كّل ما صّح عنده، وقد صرّح بذلك حني قال

 إلزامه مبا مل خيّرجه من احلديث الصحيح وإن كان على شرطه.

هور من غري اختالف بني املش إىل الصحايبّ  لته  فق على ثقة نق  أن خيرج احلديث املتّ  البخاريّ شرط ) 
ن مل إو  ،راويان فصاعدا فحسن ن كان للصحايبّ إو  ،صال غري مقطوعويكون إسناده متّ  ،ثبا الثقا  األ

 .(163)(الطريق إليه كفى وصحّ  ،راو واحد الّ إيكن 

س وال مدل   ا غري  ا صادقً لمً وأن يكون راوية مس   ،صالأن يكون إسناده متّ شرط الصحيح ) :وقال احلازميّ 
 .(164)(االعتقاد سليم   ،الوهم قليل   ،هنالذّ  سليم   ،اظً ا متحفّ ضابطً  ،ا بصفا  العدالةصفً متّ  ا،خمتلطً 

                                                           

  44 -1/43التوشيح شرح اجلامع الصحيح، السيوطّي  - 160
 2/9تاريخ بغداد  - 161
 املرجع السابق - 162
 18-17شروط األئمة السّنة. أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسّي ص - 163
 9، وهدي الساري ص56انظر: شروط األئّمة اخلمسة . احلازمي ص  - 164
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االتصال، ومذهبه يف مع أن يروي عن الثقا  الذين مجعوا بني وصفي العدالة والضبط،  البخاريّ رط شف
من عنعن عنه ولو مرّة ثبو  اللقاء بني الراوي و وهو العلم ب ،املعنعن مشهور حكاه غري واحد من العلماء

وليس فيما أرى خالف حقيقّي بينه وبني مذهب مسلم كما  ذهب يدّل على زيادة حتّر .واحدة، وهو م
االتصال على  -اإلسناد املعنعن –ال حيمله  البخاريّ و ) :شّهره طائفة من العلماء. قال احلافظ ابن حجر

هذا املذهب يف التأريخ، وجرى عليه يف  البخاريّ حىت يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر 
فال خيفى أن شرط  ،كم باالتصالا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من احلُ الصحيح، وهو مما يرجح كتابه به، ألنّ 

 .(165)(أوضح يف االتصال البخاريّ 

ومسلًما مل خيتلفا يف  البخاريّ أحسب أنّه من املتعنّي بيان أمر مهّم يف هذا السياق؛ وهو أّن اإلمامني و  
يرى العلم بالسماع  البخاريّ ف -على ما نسب إليهما -شرط السماع، وإّّنا اختلفا يف الوسائل الدالّة عليه،

لسماع باملعاصرة مع إمكان اللقاء مع يكون بدليل صريح يفيد اللقاء، واإلمام مسلم يكتفي يف العلم با
الرباءة من الّتدليس، ومن زعم أّن اإلمامني اختلفا يف أصل اشرتاط السماع، فقد أخطأ عليهما، ونقض ما 

 .(166)اشرتطوه يف احلديث الصحيح من اتصال السند

 شرطه في الرواة
وفيمن روى عنهم  مشاخيهال الراوي العدل يف مذهب من خيرج الصحيح أن يعترب ح) :قال احلازميّ 

ال يصلح  ،بعضهم مدخوليلزمهم إخراجه، وعن  ،بعضهم صحيح ثابتوحديثه عن  وهم ثقا  أيضا،
 ،معرفة طبقا  الرواة عن راوي األصل ه،وطريق ،وهذا باب فيه غموضإخراجه إال يف الشواهد املتابعا ، 

ولكل  ،مخس مثال على طبقا  زهريّ أصحاب ال علم أنّ نأن  :فلنوضح ذلك مبثال وهو ،ومراتب مداركهم
  :فمن كان يف :وتفاو . مث قال طبقة منها مزية على اليت تليها

مث مّثل هلا مبالك، وابن عيينة، وعبيد اهلل  .البخاريّ وهو مقصد  ،فهو الغاية يف الصحة الطبقة األولى
  بن عمر، ويونس وعقيل األيليني، وشعيب بن أيب محزة ومجاعة سواهم.

املالزمة  بني طولاألوىل مجعت بني احلفظ واإلتقان و  أنّ  الّ إ ،عدالةشاركت األوىل يف ال :الثانية الطبقةو
ة ال مدّ إ والطبقة الثانية مل تالزم الزهريّ  .ويالزمه يف احلضر ،حىت كان فيهم من يزامله يف السفر للزهريّ 
 ،باألوزاعيّ   هلال مث مثّ  .وهم شرط مسلماألوىل الطبقة فكانوا يف اإلتقان دون  ،فلم متارس حديثه ،يسرية

 وغريهم. عبد الرمحن بن خالد بن مسافرالنعمان بن راشد، و و  ،والليث بن سعد

                                                           

 م.1994العلمية . بريو .األوىل  ط: دار الكتب 66النكت على كتاب ابن الصالح ص - 165
انظر يف هذا املعىن: الشريف حامت بن عارف العوّن، إمجاع احملدثني على عدم اشرتاط العلم بالسماع يف احلديث   -166

 27املعنعن بني املتعاصرين ص
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مجاعة لزموا الزهرّي مثل أهل الطبقة األوىل غري أّنم مل يسلموا من غوائل اجلرح، فهم  :الطبقة الثالثةو 
اهلل بن عبدو  ،سفيان بن حسني و جعفر بن برقان حنوبني الرّد والقبول، وهم شرط أيب داود والنسوّي. 

 عمر العمرّي، وزمعة بن صاحل املكي وغريهم. 

حلديث الزهرّي  قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة يف اجلرح والتعديل، وتفّردوا بقّلة ممارستهم الرابعةالطبقة و 
إسحاق بن حيىي الكلّب، ومعاوية بن حيىي  :حنو ألّنم مل يصاحبوا الزهرّي كثريا، وعن شرط أيب عيسى.

 الصديّف، وإسحاق بن أيب فروة، وإبراهيم بن يزيد املّكّي، واملثىّن بن الصباح، ومجاعة سواهم.

نفر من الضعفاء وارجمهولني، ال جيوز ملن خيرّج احلديث على األبواب أن خيرّج  :والطبقة الخامسة
حبر  :حديثهم إال على سبيل االعتبار واالستشهاد عند أيب داود فمن دونه، فأما عن الشيخني فال(. حنو
لوب، بن كنيز، وواحلكم بن عبد اهلل األيلّي،  وعبد القدوس بن حبيب الدمشقّي، وحمّمد بن سعيد املص

 .   (167)وغريهم(

وقد خيرج من  ،البخاريّ فأما الطبقة األوىل فهم شرط ) :قال احلافظ ابن حجر تعليقا على كالم احلازمي
وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتني على سبيل  ،حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غري استيعاب

وأما الرابعة  ،يف الثانية البخاريّ وخيرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه  ،االستيعاب
ورمبا أخرج  ،احديث الطبقة الثانية تعليقً  البخاريّ وأكثر ما خيرج  :قلت .واخلامسة فال يعرجان عليهما

 .(168)(ا أيضااليسري من حديث الطبقة الثالثة تعليقً 

  :تنبيه
 ،وأصحاب األعمش، فيقاس على هذا أصحاب نافع ،املكثرين هو يف حقّ التمثيل باإلمام الزهري 

العدالة ا اعتمد الشيخان يف ختريج أحاديثهم على الثقة و فأما غري املكثرين فإّنّ  ،وغريهم ،وأصحاب قتادة
األنصارّي، ومنهم من  د به كيحىي بن سعيدلكن منهم من قوي االعتماد عليه فاخرجا ما تفرّ  أ،وقلة اخلط

 (.169)مل يقو االعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غريه وهو األكثر

مسالكه، بتنوع مقاصده وأغراضه، وميكن إيراد مجلة عت يف رواية احلديث وتنوّ  البخاريّ د  طرق تعدّ 
 :من ذلكف، واحلصر من ذلك، ال على سبيل االستيعاب

                                                           

 59-56انظر شروط األئّمة اخلمسة. احلازمّي ص - 167
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تكرار احلديث هو إعادة ذكره يف أكثر من موضع يف الكتاب، وهو من فروع الرواية باملعىن، وقد كّرر 
 :، وله يف ذلك أغراضإسنادية أو استنباطية أحاديث يف جامعه، وال يكّررها إال لفائدة البخاريّ اإلمام 
آخر واملقصود منه أن خيرج احلديث عن  مث يورده عن صحايبّ  ه خيرج احلديث عن صحايبّ منها أنّ ) :األول

حد الغرابة وكذلك يفعل يف أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إىل مشاخيه فيعتقد من يرى ذلك من غري 
  .أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك الشتماله على فائدة زائدة

حديث منها على معان متغايرة  ح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كلّ ه صحومنها أنّ  :الثاني
  .فيورده يف كل باب من طريق غري الطريق األوىل

فيوردها كما جاء  ليزيل  ويرويها بعضهم خمتصرة ،ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة :الثالث
  .الشبهة عن ناقليها

ث به وحدّ  ،مل معىنث راو حبديث فيه كلمة حتتفحدّ  ،ومنها أن الرواة رمبا اختلفت عباراهتم :الرابع
 ،ت على شرطهفيورده بطرقه إذا صحّ  ،آخر فعرب عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى حتتمل معىن آخر

 .اا مفردً بابً  لفظةويفرد لكل 

وأورد اإلرسال  ،ورجح عنده الوصل فاعتمده واإلرسالومنها أحاديث تعارض فيها الوصل  :الخامس
  .يف الوصل ه ال تأثري له عندها على أنّ هً منبّـ 

 .ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع واحلكم فيها كذلك :السادس

فيوردها على الوجهني  ،ونقصه بعضهم ،ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجال يف اإلسناد :السابع
 ثه به فكان يرويه علىمث لقي اآلخر فحدّ  ،الراوي مسعه من شيخ حدثه به عن آخر عنده أنّ  حيث يصحّ 

 .الوجهني

حا فيها بالسماع على ما فيورده من طريق أخرى مصرّ  ،ه رمبا أورد حديثا عنعنه راويهومنها أنّ  :الثامن
  .عرف من طريقته يف اشرتاط ثبو  اللقاء يف املعنعن

 .(170)(ق بإعادة املنت الواحد يف موضع آخر أو أكثرفهذا مجيعه فيما يتعلّ 

  :توضيح
                                                           

، الفصل الرابع، نقله عن أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسّي يف جزء له مساه"جواب 17هدي الساري ص - 170
 املتعّنت".
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 -( تعن أّن ما ذُكرق بإعادة املنت الواحد يف موضع آخر أو أكثرمجيعه فيما يتعلّ فهذا ) :العبارة األخرية
يف أكثر من موضع بإسناد خمتلف ومنت  البخاريّ من أغراض تكرار احلديث متوّجٌه إىل ما يعيده  -آنفا

ن ابن واحد، أّما ما يكّرره بإسناد واحد ومنت واحد فهذا قليل جّدا، وقد نقل احلافظ ابن حجر هذا ع
)قّلما يورد حديثًا يف موضعني بإسناد واحد ولفظ  :طاهر املقدسّي يف سياق النّص السابق، قال رمحه اهلل

) )ولكّن ال أريد أن أدخل فيه  البخارّي:، مث نقل عن (171)واحد، وإّّنا يورده من طريق أخرى ملعان 
 . (172)معاًدا(

)وهو يقتضي أنّه ال يتعّمد أن خيرج يف كتابه حديثا معادا  :قال احلافظ ابن حجر تعليقًا على هذا
موضع  ويف .(173)جبميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غري قصد، وهو قليل جدا(

فقد  ؛ال نادراإه سندا ومتنا يف موضعني أو أكثر وال يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمام) :آخر يف الفتح
 .(174)(فحصل منه حنو عشرين موضعا ،عىن بعض من لقيته بتتبع ذلك

 النبّ )بينا أنا رديف  :عند شرحه حديث معاذ الذي يرويه عنه أنس بن مالك -قال احلافظ رمحه اهلل و 
لبيك يا رسول اهلل...  :"يا معاذ"، قلت :ليس بين وبينه إال آخرة الرحل فقال صّلى اهلل عليه وسّلم

يف ثالث مواضع عن شيخ واحد بسند واحد،  البخاريّ )وهذا من األحاديث اليت أخرجها  :-(175)احلديث
ها زيادة على ـتع بعض من لقيناه ما أخرجه يف موضعني بسند فبلغ عدّ وقد تتبّ وهي قليلة يف كتابه جدا.... 

 .(176)(ف يف املنت باالختصار منه ويف بعضها يتصرّ  ،العشرين

واحًدا وعشرين حديثًا مما وجده خبّط احلافظ ابن  البخاريّ القسطالنـّي يف شرحه على وقد سرد  :قلت
)رأيت ورقة خبّط احلافظ ابن حجر تعليقًا أحضرها صاحبنا العالمة البدر  :حجر، مث زاد واحدًا آخر، قال

 .(177)يف موضعني سندا ومتناً" املصّنفاملشهدّي، نّصها "نبذة من األحاديث اليت ذكرها 

 .بإسناد واحد ومنت واحد أكثر مما ذكره القسطالّنّ  البخاريّ الصحيح أّن ما كّرره اإلمام  :نبيهت
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تقطيع احلديث فرع من الرواية باملعىن، وهو تفريق منت احلديث يف عّدة مواضع، وإدراجه حتت ما 
  :يفعل ذلك يف حاال  معينة البخاريّ يناسبه، أو االكتفاء جبزء منه،  مبا ال خيّل من املعىن. و 

كان املنت قصريًا أو مرتبطا ببعضه، وقد اشتمل على حكمني فصاعداً؛ فإنّه يعيده حبسب ذلك   إذا -
مراعيا مع ذلك عدم إخالله من فائدة حديثية، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل 

 ذلك. فتستفيد بذلك تكثري الطرق لذلك احلديث.
ف حينئذ  فيه فيورده يف موضع إذا ضاق عليه خمرج احلديث حيث ال يكون له إال طريق واحدة فيتصرّ  -

 وتارة مقتصراً على طرفه الذي حيتاج إليه يف ذلك الباب. ،موصوال ويف موضع معلقاً، ويورده تارة تاّماً 
ه خيرج كّل مجلة منها يف باب كان املنت مشتماًل على مجل متعّددة ال تعّلق إلحداها باألخرى، فإنّ   إذا -

 .  (178)ا من التطويل، ورمبا نشط فساقه بتمامهمستقل فرارً 

)معرّبا  :على التوايل. وزاد احلافظ ابن حجر هو ما حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر :املعّلق
 .(179)بصيغة ال تقتضي التصريح بالسماع(

وعددها ألف وثالمثائة وأحد وأربعون حديثاً،  ،ةقديث معلّ احيف اجلامع أ البخاريّ أخرج اإلمام وقد 
 يف الكتاب موصول، سوى مائة وسّتني حديثاً فلم يسندها من طرق أخرى.  وأكثرها مكّرر خمرّج

 أسباب التعليق
يف ه أسند معناه أو ألنّ  .إما لتكراره :يف مخسةاحلديث  البخاريّ أسباب تعليق احلافظ ابن حجر  خّلص

 مساع أحد رواته من شيخه إذا كان و ليبنّي أ .ه عليه بالتعليق اختصارافنبّ  ،الباب ولو من طريق أخرى
أو كان يف رواته من مل يبلغ  .أو كان موقوفا ألن املوقوف ليس من موضوع الكتاب .موصوفا بالتدليس

ف يف الصحيح فيعلق هلل املؤلّ وإن كان ثقة يف نفسه فال يرتقي إىل شرط أيب عبد ا ،درجة الضبط واإلتقان
ة أوجه من األسباب احلاملة له على تعليق فهذه عدّ . حديثه تنبيها عليه تارة أصال وتارة يف املتابعا 

 .(180)(اإلسناد ارجمزوم به

العلماء  لكن، احلديث املسند وهو إخراجُ  شرطه،ال يتماشى و  غري أّن إخراج املعّلق يف اجلامع الصحيح
ق، منهم احلافظ ابن حجر الذي صّنف يف ذلك  هذا، وأجابوا عن إيراده للمعلّ  البخاريّ هوا مسلك وجّ 

 :وميكن تلخيص اجلواب فيما يليارّي". "تغليق التعليق على صحيح البخ :كتابًا مل يسبق إليه مساه
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 قال، وحدث، وروى، وذكر... :كقوله  ما كان بصيغة الجزم :األول :)املعلقا  يف اجلامع على نوعني
 ..روي عن فالن، أو ُذرك عن فالن، أو ُحكي عن فالن :، كقولهما كان بصيغة التمريض :الثانيو

فال إشكال يف قبوله، وقد سبق الكالم عن  وهذه املعلقا  إّما أن توجد موصولة يف مواضع أخرى
 . توجد موصولة أو  ال سبب تكراره للحديث.

إّما أن يورده بصيغة اجلزم، وإّما يصيغة  :ال من وجهنيأّما ما ال يوجد إال معّلًقا، فال خيلو احلف 
من الرجال،  فيمن أبرز التمريض، فالصيغة األوىل يستفاد منها الصّحة إىل من عّلقه عنه لكن يبقى النظر

  :فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما ال يلتحق، فهاتان صورتان
 :وهذا له سببان ما يلتحق بشرطه  :الصورة األولـى

إّما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغىن عن إيراد هذا مستوىف السياق، ومل يهمله، بل أورده  :األول)
 يصيغة التعليق طلباً لالختصار.

وإّما لكونه مل حيصل عنده مسموعًا أو مسعه وشّك يف مساعه له من شيخه أو مسعه من شيخه  :الثانـي
 .يما أورده عن مشاخيهوغالب هذا ف مذاكرة، فما رأى أن يسوقه مساق األصل،

قال عثمان بن اهليثم حدثنا عوف حدثنا حممد بن سريين عن أيب  :من ذلك أنه قال يف كتاب الوكالةو 
وأورده يف  ،احلديث بطوله ...بزكاة رمضان صّلى اهلل عليه وسّلمهريرة رضي اهلل عنه قال وكلن رسول اهلل 

ومل يقل يف موضع منها حدثنا  بدء اخللق باب صفة إبليس، ويف ،مواضع أخرى منها يف فضائل القرآن
هذه الصيغة فيما مل يسمعه من مشاخيه يف عدة  املصّنفوقد استعمل  ،ه مل يسمعه منهفالظاهر أنّ  ،عثمان

 وبينهم. مث يوردها يف موضع آخر بواسطة بينه ،أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فالن

 طه ما ال يلحق بشر  :الصورة الثانية
باب هل إّما أن يكون صحيحًا على شرط غريه، كقوله يف كتاب األذان، " - :وما ال يلحق بشرطه

يذكر  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ )كان  :" وقالت عائشةيتتبع املؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت يف األذان
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)وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه يف  :. قال احلافظ(181)اهلل على كّل أحيانه(
 .(182)صحيحه(

وقد يكون حسنًا صاحلًا للحّجة، وقد يكون ضعيفًا ال من جهة قدح يف رجاله بل من جهة انقطاع  -
باب من اغتسل عريانا وحده يف اخللوة ومن تسرت فالتسرت يسري يف إسناده، كقوله يف "كتاب الغسل. 

منه  اهلل أحق أن يستحىي" :صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ عن أبيه عن جده عن وقال هبز بن حكيم  :"أفضل
   (.183))وهو حديث حسن مشهور عن هبز، أخرجه أصحاب السنن( :". قال احلافظ ابن حجرمن الناس

وقد يكون ضعيفًا بسبب االنقطاع لكنه منجرب بأمر آخر، كقوله يف "كتاب الزكاة. باب الُعرض يف  -
بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري ائتوّن  :قال معاذ ألهل اليمن :قال طاوسو  :الزكاة"

 :...احلديث. قال احلافظ ابن حجرباملدينة صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ والذرة أهون عليكم وخري ألصحاب 
فال يغرت بقول من  ،فهو منقطع ،مل يسمع من معاذ اهذا التعليق صحيح اإلسناد إىل طاوس لكن طاوس)

وأما  ،ق عنهن علّ ة إىل م  ذلك ال يفيد إال الصحّ  ألنّ  ؛بالتعليق اجلازم فهو صحيح عنده البخاريّ كره قال ذ  
وكأنه عضده عنده األحاديث  ،ته عندهإيراده له يف معرض االحتجاج به يقتضي قوّ  باقي اإلسناد فال إال أنّ 

 .(184)(اليت ذكرها يف الباب

عن غري شيوخه، أّما ما يعّلقه عن شيوخه بصيغة  البخاريّ ذ كرُه يتعّلق مبا يعّلقه  ما مضى
قال هشام بن عمار وحنو  :كأن يقول  ما يطلقه من غري ذكر احملاورة :األولى :اجلزم، فهو على صورتني

 قال لنا، أو قال يل، أو ذكر لنا وحنو هذا. :كقوله  ما يقّيده باحملاورة :والثاني هذا.

"قال فالن"، واألوىل حممولة على  :"قال لنا، أو قال يل.." وقوله :خيفى أّن هناك فرقًا بني قوله وال
 وقال لنا أبو الوليد هو الطيالسيّ ) :يف تعليقه على احلافظ املزيّ  حجراالتصال بال ريب، قال احلافظ ابن 

على  م املزيّ بل علّ  موصول البخاريّ ج له وه فيمن خرّ هشام بن عبد امللك وشيخه محاد بن سلمة مل يعدّ 
م حلماد بن سلمة يف التهذيب عالمة التعليق ومل ينبه على هذا السند يف األطراف عالمة التعليق وكذا رقّ 

                                                           

إىل البخارّي يف الطهارة يعن كتاب احليض يعن   -17هدي الساري صيف  -عزا احلافظ ابن حجر هذا اخلرب - 181
يف باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت، لكن مل أره يف هذا املوضع عن عائشة، إّنا هو عن إبراهيم وهو 

 النخعي، واهلل أعلم.
أبو كريب حممد ها. قال مسلم: حّدثنا صحيح مسلم. كتاب احليض. باب ذكر اهلل تعاىل يف حال اجلنابة وغري  - 182

بن العالء وإبراهيم بن موسى قاال حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: 
 )كان النّب صّلى اهلل عليه وسّلم يذكر اهلل على كل أحيانه(

 ) : شعيب األرنؤوط(.  33/240، قلت: وأخرجه أمحد يف املسند أيضا 18هدي الساري ص - 183
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ظاهر  "قال لنا"قوله  د ألنّ وليس جبيّ  "قال لنا فالن"و "قال فالن"هذا املوضع وهو مصري منه إىل استواء 
ن  إذلك يف حكم املوصول و  فكلّ  ،أو للمناولة أو للمذاكرة لإلجازةا ّنّ إن كان بعضهم قال إيف الوصل و 

أنه ال يأيت هبذه  البخاريّ والذي ظهر يل باالستقراء من صنيع  ،صاالاتّ  كان التصريح بالتحديث أشدّ 
أو يف السند من  ،ظاهره الوقفإذا كان املنت ليس على شرطه يف أصل موضوع كتابه كأن يكون  الصيغة االّ 

 .ليس على شرطه يف االحتجاج

قال لنا أمحد بن حنبل  ،من النساء وما حيرم فمن أمثلة األوىل قوله يف كتاب النكاح يف باب ما حيلّ  
 ..ومن الصهر سبع ،حرم من النسب سبع :بن عباس قالافذكر عن  ،حدثنا حيىي بن سعيد هو القطان

 .وان كان ميكن أن يتلمح له ما يلحقه باملرفوع ،موقوففهو  ،فهذا من كالم بن عباس .احلديث

 :فذكر حديث أنس ..حدثنا أبان العطار :قال لنا مسلم بن إبراهيم :ومن أمثلة الثاّن قوله يف املزارعة 
 يف التخريج لكل منهما وعرّب  ،فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة .احلديث"...ال يغرس مسلم غرسا"

وذلك تعليق ظاهر وهو أظهر يف   ،وقد علق عنهما أشياء خبالف الواسطة اليت بينة وبينههبذه الصيغة لذلك 
  .(185)(كونه مل يسقه مساق االحتجاج من هذه الصيغة املذكورة هنا

 و"قال لي" ونحوهماأ"قال لنا"،  :عبارة البخاري  وجه استعمال 
هلذه العبارا ، فقيل يستعملها فيما يسمعه من الشيخ يف  البخاريّ اختلف العلماء يف غرض استعمال 

وهو اخلبري  –املذاكرة، وقيل يف اإلجازة وقيل يف املناولة، وقيل غري ذلك، لكن ذهب احلافظ ابن حجر 
إىل أّن استعمال كّل تلك العبارا  حمتمل وال يكاد يطّرد، ورّد على من حصر ذلك يف  -باجلامع الصحيح

ا يستعمل ذلك يف احلديث املوقوف. قال أحيانً بل ذكر أنه يفعل ذلك ألسباب، فسبب واحد منها، 
مغايرة  ،الكونه موقوفً  "قال لنا" :ر بقولهّـ ا عبهو موصول وإّنّ  .وقال لنا آدم اخل) البخارّي:عند قول  احلافظ

 .(186)(هذا الذي عرفته باالستقراء من صنيعه ،فوعر بينه وبني امل

 قال لنا أبو الوليد :ووقع عنده يف الرقاق) :كما ذكر احلافظويفعل ذلك أيضا يف املتابعا  والشواهد،  
على ما استقرئ من كتابه يف  البخاريّ يستعملها  -وهي قال لنا -حدثنا محاد بن سلمة وهذه الصيغة

  .(187)(ورمبا استعملها يف املوقوفا  ،ااالستشهادا  غالبً 
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 )... :كما قال احلافظعليه  دليل  ذلك مبطّرد كما سبق، بل الن حصر ذلك يف املذاكرة فليس ا م  أمّ 
 :فيما محله مذاكرة، وهو حمتمل لكّنه ليس مبطّرد؛ ألّّن وجد  كثرياً مما قال فيه ه ال يقول ذلك إالّ وقيل إنّ 

 . (188)( "قال لنا" يف الصحيح قد أخرجه يف تصانيف أخرى بصيغة حدثنا

وقال "ر بقوله ّـ ه يعبة من أنّ رته غري مرّ ي ما قرّ وهذا مما يقوّ ... ) :وقال يف موضع آخر نافيا هذا التعليل
ا من وأمّ  ،أو حيث تكون موقوفة ،لكن حيث يكون يف إسنادها عنده نظر ،يف األحاديث اليت مسعها "يل

 .(189)عليه دليل(ها فيما أخذه يف املذاكرة أو باملناولة فليس ـر بّـ ه يعبزعم أنّ 

 هبذه قيل عرّب  "،وقال لنا حممد بن يوسف هو الفريايبّ " البخارّي:وقال يف موضع آخر عند قول اإلمام 
له باإلجازة أو ذلك مما حتمّ  وقيل إنّ  "،حدثنا"فلم يقل فيه  ،ه مما أخذه من شيخه يف املذاكرةالصيغة ألنّ 

والذي ظهر يل باالستقراء  ،منقطع من حيث املعىن ،وقيل هو متصل من حيث اللفظ ،املناولة أو العرض
أو كان فيه راو ليس على  ،اإذا كان املنت موقوفً   هبذه الصيغة إالّ ه ال يعرّب صل لكنّ ه متّ وهو أنّ  ،خالف ذلك

 .(190)(شرطه

ذكر "أو  "زادّن"أو  "زادنا"أو  "قال يل"أو  "قال لنا" البخاريّ ا إذا قال فأمّ ) :ويف تغليق التعليق قال
صل صريح فليس منها بل هو متّ  ،ف يف األطراف بالتعاليقفهو وإن أحلقه بعض من صنّ  "ذكر يل"أو  "لنا

قال " نإوكذا قال ابن منده  ،إن ذلك عرض ومناولة :وإن كان أبو جعفر ابن محدان قد قال ،يف االتصال
ذلك  ة ذكر أنّ بعض األئمّ  أنّ  مع ،ما قااله فحكمه االتصال أيضا على رأي اجلمهور فإن صحّ . إجازة "لنا

 ؛مقصد يف هذه الصيغة وغريها ا للبخاريّ وإّنّ  ،مذلك حتكّ  كلّ   والظاهر أنّ  ،مما محله عن شيخه يف املذاكرة
فقد رأيته يف كثري من  ،أو يف األحاديث املوقوفة ،يف املتابعا  والشواهد ه ال يأيت هبذه الصيغة إالّ فإنّ 

فلو   ،وكذا بالعكس "،حدثنا" :قد ساقها يف تصانيفه بلفظ قال لناّ ّّ  :املواضع اليت يقول فيها يف الصحيح
 .(191)(كان مثل ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة مل يستجز إطالق حدثنا فيه من غري بيان

قال "و "قال لنا"ويلتحق به  "زاد يل"و "زادّن"وكذا  "زاد لنا"و "زادنا"إذا قال  ..) :أيضا يف الفتحقال و 
ألنه ال يستجيزها يف  ؛نه محل ذلك عنه مساعاأبالنسبة إىل  "حدثنا"فهو كقوله  ،شبههاأوما  "يل

 .(192)(اإلجازة

 أوُجه إيراد المعلق الذي على غير شرطه
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األوجه اليت ذكرها ره، وهذا قد تداخل مع أن يكون كرّ  :أحدها)من ذلك، ا أوجهً  ذكر احلافظ
 أنّ  وال شكّ  ،أن يكون أوردها يف معرض املتابعة واالستشهاد ال على سبيل االحتجاج :ثانيها اإلمساعيلي.

ها وإن كانت عنده مسموعة، لئال يسوقها مساق ا يعقلّ املتابعا  يتسامح فيها بالنسبة إىل األصول، وإّنّ 
على موضع يوهم تعليل الرواية اليت على شرطه، كأنه يروي ها أن يكون إيراده لذلك منبّ  :ثالثهاو األصول.

قال حيىي بن أيوب عن  :ويقول بعده -رضي اهلل عنه-حديثا من طريق سفيان الثوري عن محيد عن أنس 
احلديث  م أنّ م متوهّ هذا مما مسعه محيد لئال يتوهّ  فمراده هبذا التعليق أنّ  -رضي اهلل عنه-محيد مسعت أنسا 

 يسقه من طريق حيىي بن أيوب السامل من هذه العلة ويقتصر عليه؟ فلم   :محيد. فإن قيل معلول بتدليس
منهما منزلته اليت  أجل وأحفظ فنزَّل كالّ  حيىي بن أيوب ليس على شرطه ولو كان فالثوريّ  ألنّ  :قلنا

 .(193)(-واهلل أعلم  -ة يستحقها، ذاك يف االحتجاج به، وهذا يف املتابعة القويّ 

 ما كان التعليق بصيغة التمريض 
إّما أن يورده يف موضع آخر  :"يُذك ر عن فالن"، أو "يُروى" وحنو هذا، وهو على صورتني :كأن يقول

 :من صحيحه مسنًدا وهو قليل، أو  ال يورده. فما أورده يف موضع آخر مسندا فهو صحيح. ومن ذلك
. قال احلافظ (، فأعتم هباعند صالة العشاء النبّ كنا نتناوب إىل   :ذكر عن أيب موسىيُ و ) البخارّي: قول

جه يف مواضع وخرّ  ،"فضل العشاء" :بابحديث أيب موسى هذا قد خرجه بعد هذا قريبًا يف  :ابن رجب
ه ، وأنّ قه هباهذه الصيغة عنده ال تقتضي ضعفاً فيما علّ  على أنّ  ، فدلّ "ويذكر" :، وقد علقه هنا بقولهأخر
 . (194)(ق هبا ما ليس على شرطهأغلب ما يعلّ  أنّ  ، إالّ هبا الصحيح والضعيف قيعلّ 

، بل منه ما هو صحيح على شرط غريه، -وهو الردّ  -وما مل يورده يف موضع آخر فليس له حكم واحد
 ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف إال أّن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف بال جابر. 

لكن فيه ما هو  ،ق عنهمن علّ  ة إىلصيغة التمريض ال تستفاد منها الصحّ ) :ابن حجرقال احلافظ 
ا ما هو صحيح فلم جند فيه ما هو على شرطه إال مواضع يسريه فأمّ  ...وفيه ما ليس بصحيح، صحيح

ويذكر عن  :كقوله يف الطبّ   ،ق باملعىنحيث يورد ذلك احلديث املعلّ  ووجدناه ال يستعمل ذلك إالّ  ،اجدّ 
ه أسنده يف موضع آخر من طريق فإنّ  ،يف الرقي بفاحتة الكتاب صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ بن عباس عن 

صّلى  النبّ ا من أصحاب نفرً  بن أيب مليكة عن بن عباس رضي اهلل عنهما أنّ اعبيد اهلل بن األخنس عن 
صّلى  النبّ وفيه قول  ،يتهم للرجل بفاحتة الكتابفذكر احلديث يف رق ،غٌ يفيهم لد وا حبيّ مرُّ  اهلل عليه وسّلم
فهذا كما ترى ملا أورده باملعىن  "،ا كتاب اهللما أخذمت عليه أجرً  أن أحقّ " :ملا أخربوه بذلك اهلل عليه وسّلم
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عن  ه مل ينههما فيه أنّ إّنّ  ،ذكر الرقية بفاحتة الكتاب صّلى اهلل عليه وسّلمه مل جيزم به إذ ليس يف املوصول أنّ 
 .فاستفيد ذلك من تقريره ،فعلهم

 ،ه ليس على شرطهأنّ  فمنه ما هو صحيح إالّ  ،مل يورده يف موضع آخر مما أورده هبذه الصيغة ا ماوأمّ  
ال جابر  دٌ ومنه ما هو ضعيف فر   ،أن العمل على موافقته إالّ  دٌ ومنه ما هو ضعيف فر   ،ومنه ما هو حسن

 .(195)(له

 توضيح
  على شرط غيرهما هو صحيح ل مثال

 صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ قرأ ) :عن عبد اهلل بن السائب قال ذكرويُ " :يف الصالة البخاريّ قال  
  .(196)(أخذته سعلة فركع ،أو ذكر عيسى ،حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون ،املؤمنون يف صالة الصبح

مل خيرج لبعض  البخاريّ  أنّ  إالّ  ،(197)أخرجه يف صحيحه ،وهو حديث صحيح على شرط مسلم
اختلف يف إسناده ) :فقال ،. وقد أفصح يف الفتح عن السبب وهو االختالف على ابن جريج(198)رواته

إسناده مما تقوم به  هلذا االختالف مع أنّ  "ذكرويُ "علقه بصيغة  البخاريّ  وكأنّ ... بن جريجاعلى 
 .(199)(احلجة

 ما هو حسنلمثال 
صّلى اهلل عليه  النبّ عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أن  ذكرويُ ) :البيوعكتاب يف   البخاريّ  قول

وهذا احلديث قد رواه  :قال احلافظ ابن حجر ".وإذا ابتعت فاكتل ،إذا بعت فكل" :قال له وسّلم
وتابعه  ،ق عن عثمان بهوقد وثّ  ،وهو صدوق عن منقذ موىل عثمان ،من طريق عبد اهلل بن املغرية الدارقطنّ 
شيبة أيب بن اورواه  .بن هليعةايف إسناده  أنّ  ومن طريقه أخرجه أمحد يف املسند إالّ  ،املسّيبد بن عليه سعي
 .(200)(وفيه انقطاع فاحلديث حسن ملا عضده من ذلك ،فه من حديث عطاء عن عثمانيف مصنّ 

عن منقذ موىل  من طريق عبيد اهلل بن املغرية املصريّ  الدارقطنّ وصله ) :وقال يف موضع آخر يف الفتح
من  اربن ماجة والبزّ الكن له طريق أخرى أخرجها أمحد و  ،ومنقذ جمهول احلال ،بن سراقة عن عثمان هبذا
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 ألنّ  ؛ه من قدمي حديثهولكنّ  ،بن هليعةاوفيه  ،عن عثمان به املسّيبطريق موسى بن وردان عن سعيد بن 
 .(201)(بن عبد احلكم أورده يف فتوح مصر من طريق الليث عنها

 ما هو ضعيف والعمل على موافقتهلمثال 
 ذكريُ و): ﴾من بعد وصية يوصى هبا أو دين ﴿ :باب تأويل قوله تعاىل .يف كتاب الوصايا البخاريّ قول 

 ".قضى بالدين قبل الوصية صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ أن 

وغريمها من طريق  (203)والرتمذيّ  (202)هذا طرف من حديث أخرجه أمحد...) :قال احلافظ ابن حجر
الدين قبل  أنّ  صّلى اهلل عليه وسّلمقضى حممد  :بن أيب طالب قال عن عليّ  -وهو األعور -احلارث
العمل  نّ إ لكن قال الرتمذيّ  ،وهو إسناد ضعيف .لفظ أمحد ".وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين ،الوصية

وإال فلم ُتر عادته أن  ،التفاق على مقتضاهاعتمد عليه العتضاده با البخاريّ  وكأنّ  ،عليه عند أهل العلم
  .(204)(أورد يف الباب ما يعضده أيضا وقد ،يورد الضعيف يف مقام االحتجاج به

وقد رواه الرتمذي موصوال من حديث أيب إسحاق السبيعي عن احلارث ) :ويف هدي الساري قال
مث حكى إمجاع أهل العلم على القول  ،(205)األعور عن علي واحلارث ضعيف وقد استغربه الرتمذيّ 

 .(206)(به

 مثال لما هو ضعيف وال عاضد به
 ببيان ضعفه خبالف ما قبله.  البخاريّ وهذا قليل جدا يف اجلامع، وحيث يقع ذلك يتعّقبه 

عن أيب  ذكرويُ ) :مكث اإلمام يف مصاله بعد السالميف كتاب األذان. باب  البخاريّ قول  :مثالهو
 . (207)(ع اإلمام يف مكانه ومل يصحّ هريرة رفعه ال يتطوّ 
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 ،د به ليث بن أيب سليم وهو ضعيفتفرّ  ،وذلك لضعف إسناده واضطرابه) :قال احلافظ ابن حجر
وقال يف . (208)(االختالف فيه يف تارخيه وقال مل يثبت هذا احلديث البخاريّ وقد ذكر  ،واختلف عليه فيه

حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أيب سليم عن احلجاج بن عبيد عن وهو ) :هدي الساري
إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة وليث بن أيب سليم ضعيف وشيخ شيخه ال يعرف وقد اختلف عليه 

 .(209)(فيه

من أهدي له هدية وعنده جلساؤه )باب ما جاء يف كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها.  :مثال آخر
هذا احلديث ) :(. قال احلافظ ابن حجرومل يصحّ  .جلساءه شركاء عن ابن عباس أنّ  ذكريُ و. فهو أحقّ 
فأما املرفوع فوصله عبد بن محيد  ؛ا من املرفوعواملوقوف أصلح إسنادً  ،اا وموقوفً بن عباس مرفوعً اجاء عن 

وعنده قوم فهم  ،من أهديت له هدية" :ابن عباس مرفوعً ابن جريج عن عمرو بن دينار عن امن طريق 
 .عن عمرو كذلك ورواه حممد بن مسلم الطائفيّ  .وهو ضعيف ،ويف إسناده مندل بن عليّ  "،شركاؤه فيها

وله شاهد  ،الروايتني عنه وهو أصحّ  ،واملشهور عنه الوقف ،واختلف على عبد الرزاق عنه يف رفعه ووقفه
سنادمها إو  ،العقيليّ وآخر عن عائشة عند  ،يف مسند إسحاق بن راهويه مرفوع من حديث احلسن بن عليّ 

 .(210)(صلى اهلل عليه و سلم شيء النبّ يف هذا الباب عن  ال يصحّ  :العقيليّ قال  .ضعيف أيضا

  :قـتعلي
، نقطع بأّن ذلك ال ينقص من يف اجلامع الصحيح قيف إخراج املعلّ  ما ذكره العلماء من توجيه   مع كلّ 

صحيح مسلم وال يضّرمها )ألّن موضوع الكتابني إّّنا هو للمسندا ، واملعلق ليس مبسند،  من قدر واله قدر 
قة اليت مل توصل يف موضع آخر بعه على الصحيحني إىل األحاديث املعلّ فيما تتّ  الدارقطنّ ض وهلذا مل يتعرّ 

    (211)، وإّّنا ذكر  استئناساً واستشهاداً(ا ليست من موضوع الكتابلعلمه بأّنّ 

"حدثنا" و"أخربنا" و"أنبأنا" يف طريقة أداء احلديث كمذهب اإلمام مالك،  :ال يرى فرقًا بني صيغأنّه 
ثنا" ّوأخربنا" و"أنبأنا" وقال "حدّ  :"باب قول احملّدث :ا يف اجلامع يف كتاب العلم، قالوقد عقد لذلك بابً 
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 :"حدثنا" وأخربنا" و"أنبأنا" و"مسعت" واحداً(، قال احلافظ ابن حجر كان عند ابن عيينة  :لنا احلميديّ 
 .(212)ه خمتاره()ومراده هل هذه األلفاظ مبعىن واحد أم ال، وإيراده قول ابن عيينة دون غريه دال على أنّ 

 يف صحيحه مـّما مساه بعضهم "عادا "، يّ البخار بعض  ما جرى عليه اإلمام  أضيف إىل ما ذُكر  

:أذكر من  ذلك شيئا ال على سبيل احلصر واالستيعاب

"حدثنا فالن وفالن" فاللفظ يكون لألخري.  :حديثًا عن أكثر من واحد كأن يقول البخاريّ إذا روى  -
أنّه إذا أورد حديثًا عن غري واحد؛ فإّن  البخاريّ )وقد ظهر باالستقراء من صنيع  :قال احلافظ ابن حجر
 . (213)اللفظ يكون لألخري(

لكن تعّقبه شيخنا الدكتور عبد الكرمي اخلضري بأّن هذه قاعدة أغلبية، وأورد عليه أمثلة خارجة عن هذه 
 .(214)القاعدة، فال تكون حينئذ قاعدة كلية بل هي أغلبية

قوال للصحايّب أو التابعّي يف الرتمجة سياق املسائل املختلف فيها، فيعلم أّن ذلك  البخاريّ إذا ساق  -
أو  ر به من النقل عن صحايبّ هذه عادته يف موضع االختالف مهما صدّ ) :اختياره. قال احلافظ ابن حجر

 .(215)(فهو اختياره تابعيّ 
مما يرتجم بلفظ احلديث ال يقع فيه شيء مغاير للفظ احلديث الذي  البخاريّ مجيع ما يقع يف تراجم  -

 ، باب من أدرك من الصالة ركعة ( :ولهق :. مثال ذلكوقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ املغاير يورده إالّ 
وقد رواه مسلم من ". من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة" :هكذا ترجم وساق احلديث بلفظ

وغريه من الوجه الذي  البيهقيّ وأحال به على حديث مالك وأخرجه  ،اهلل العمري عن الزهريّ رواية عبيد 
  .(216)قدم قوله من الصالة على قوله ركعة ،ولفظه كلفظ ترمجة هذا الباب ،أخرجه منه مسلم

  به لفظة غريبة توافق كلمة يف القرآن نقل تفسري تلك الكلمة اليت من إذا مرّ  البخاريّ عادة ) -
 . (217)(القرآن
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صلى اهلل عليه و  النبّ قال  :وقال أبو محيد) :يف كتاب الزكاة. باب زكاة البقر البخاريّ مثال ذلك قول 
ترفعون أصواتكم كما  ،(218)ببقرة هلا خوار (. ويقال جؤار.﴿ ُتأرون ﴾ رجلٌ  ما جاء اهلل   سلم )ألعرفنّ 

  (.ُتأر البقرة

يف ترامجه، فقد سلك فيها طريقة خمرتعة حرّي  عقول العلماء منذ تصنيفه إىل  البخاريّ اشتهر أّن فقه 
ال يتجاوز  البخاريّ يومنا هذا، مما ينبئ بعبقرية فّذة، ال سيما إذا علمنا أّن ابتداء تأليف اجلامع كان عمر 

 السّت عشرة سنة.

ا يتناسب وغرضه يف إيراد احلديث، وهي وهذه الرتاجم مقصودة عنده، وضعها بدقة، وانتقى عباراهتا مب 
 تراجم ظاهرة وتراجم خفية.   :على قسمني

  :التراجم الظاهرة  :القسم األول
فائدهتا اإلعالم مبا ورد يف ذلك ، و ة باملطابقة ملا يورد من احلديث حتتهاونعن هبا أن تكون الرتمجة دالّ 

الرتمجة بلفظ املرتجم له، أو بعضه، أو مبعناه، وهذا يف الباب من غري اعتبار ملقدار تلك الفائدة، وقد تكون 
 :كثريةصور . وهي (219)الغالب

"اللهّم علمه  صّلى اهلل عليه وسّلم: النبّ )باب قول  :كقوله يف كتاب العلم :الترجمة بلفظ الحديث 
"اللهم عّلمه  :وقال ،ضّمن رسول اهلل صلى عليه وسلم :الكتاب"، مث ساق بسنده حديث ابن عباس قال

 الكتاب".

 :خريكم من تعلم القرآن وعلمه. مث ساق بسنده حديث عثمان رضي اهلل عنه :باب :قوله :مثال آخر
 "خريكم من تعلم القرآن وعلمه".

)باب ليس منا من ضرب اخلدود(. مث ساق  :كقوله يف كتاب اجلنائز  :الترجمة ببعض الحديث 
"ليس منا من ضرب اخلدود  صّلى اهلل عليه وسّلم: النبّ عنه عن  بسنده عن مسروق عن عبد اهلل رضي اهلل

 وشّق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية".

)باب البّيعان باخليار ما مل يتفرّقا( مث روى من حديث حكيم بن  :قوله يف كتاب البيوع :مثال آخر
فإن صدقا وبّينا بورك  ،"البيعان باخليار ما يتفرقا :قال صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ حزام رضي اهلل عنه عن 

 .وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما" ،هلما يف بيعهما
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)باب يهريق املاء على البول(، مث ساق بسنده  :يف كتاب الوضوء :كقوله  :الترجمة بمعنى الحديث
صّلى  النبّ الناس، فنهاهم )جاء أعرايّب فبال يف طائفة من املسجد، فزجره  :من حديث أنس بن مالك قال

 بذ نوب من ماء فأهريق عليه(. صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ ، فلنا قضى بوله أمره اهلل عليه وسّلم

خاّصا. مثل  واحلديثحيتمل أكثر من وجه، ا أي أن يكون العنوان عامّ  :الترجمة بصيغة خبرية عامة
قالت فاطمة بنت أيب حبيش لرسول اهلل  :تمث روى حديث عائشة أّنا قال ،()باب االستحاضة :قوله

"إّنا ذلك  صّلى اهلل عليه وسّلم:يا رسول اهلل إّن ال أطهر، أفأدع الصالة ؟ فقال  صّلى اهلل عليه وسّلم:
 ي".عرق وليس باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّ 

) باب املاء الدائم( مث أسند من طريق األعرج عن أيب هريرة أنّه مسه  :قوله يف كتب الوضوء :مثال آخر
"ال يبولّن  :وبإسناده قال :"حنن اآلخرون السابقون" . مث قال :يقول صّلى اهلل عليه وسّلمرسول اهلل 

 أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه".  

عليه احلديث صراحة، مثل  رتمجة احلكم الذي يدلّ أي أن يذكر يف ال :الترجمة بصيغة خبرية خاصة
صّلى اهلل قال رسول اهلل  :)باب يبدأ مبيامن امليت(. مث ساق بسند حديث أم عطية قال :قوله يف اجلنائز

 "ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها". :يف غسل ابنته عليه وسّلم

لة، أو للتنبيه على إعمال النظر فيها أو قد يفعل ذلك للخالف يف املسأ :الترجمة بصيغة االستفهام
)باب هل تكقن املرأة بإزار الرجل؟( مث روى حديث أّم عطية  :مثل قوله يف كتاب اجلنائزلغري ذلك. 

"اغسلنها ثالثا أو مخسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك  :، فقالصّلى اهلل عليه وسّلم النبّ توفيت بنت  :قالت
 "أشعرنـها إياّه". :"، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقالإن رأينّت، فإذا فرغنّت فآذنن

)باب كيف كان  :ل باب يف الصحيح)كيف نزل الوحي يف كتاب فضائل القرآن(. ومثله يف أوّ  :قولهك
 .(صّلى اهلل عليه وسّلمبدأ الوحي إىل رسول اهلل 

، ﴾وما أوتيتم من العلم إال قليال ﴿ :تعاىلب قول اهلل )با :كقوله يف كتاب العلم :الترجمة بآية قرآنية
وهو  ،يف خرب املدينة صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ بينا أنا أمشي مع  :قال مث روى من حديث ابن مسعود

ال  :وقال بعضهم .سلوه عن الروح :فقال بعضهم لبعض ،بنفر من اليهود فمرّ  ،يتوكأ على عسيب معه
ما  ،يا أبا القاسم :فقال ،فقام رجل منهم ،نهلنسألّ  :فقال بعضهم .ال جييء فيه بشيء تكرهونه ،تسألوه
ويسألونك عن الروح قل الروح من  ﴿ :فلما اجنلى عنه قال ،ه يوحى إليه فقمتإنّ  :فقلت .فسكت ؟الروح

 ﴾من العلم إال قليال يتموما أوت أمر ريّب 

مث ساق بسنده من  ﴾ومن أحياها... ﴿باب قول اهلل تعاىل  :قوله يف كتاب الديا  :مثال آخر
"ال تقتل نفس إال كان على ابن آدم األول  صّلى اهلل عليه وسّلم: النبّ حديث مسروق عن عبد اهلل عن 
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"ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب :قال صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ كفل منها". وحديث عبد اهلل بن عمر عن 
 حاديث أخرى يف املوضوع.بعضكم رقاب بعض " وذكر بعد هذا سبعة أ

صّلى اهلل عليه  النبّ باب قول  :يف كتاب اإلميان مثل قوله :الترجمة بحديث ليس على شرطه
الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم." مث ساق بسنده حديث جرير بن عبد  " وسّلم:

 على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم". صّلى اهلل عليه وسّلمبايعت رسول اهلل  :احلميد قال

"إن هذا األمر  :راء من قريش(. مث ساق بسنده حديث)باب األم :قوله يف كتاب األحكام :مثال آخر
 .يف قريش ال يعاديهم أحد إال أكبه اهلل يف النار"

نظر أّي زوجيّت شئت ا :)باب قول الرجل ألخيه :يف كتاب النكاح مثل قوله :الترجمة بآثار الصحابة
 .حىت أنزل لك عنها. رواه عبد الرمحن بن عوف(

 :لعمُر اهلل. قال ابن عباس لعمرك :)باب قول الرجل :قوله يف كتاب األميان والنذور :مثال آخر
 لعيشك(

نصوحا.  :)باب التوبة، قال قتادة :كقوله يف كتاب الدعوا   :بآثار التابعين ومن بعدهم ةالترجم
 الناصحة(. :الصادقة

 عن عائشة)باب من قال ال يقطع الصالة شيء( مث أخرج  :كقوله  :الترجمة بما يذهب إليه بعضهم
واهلل لقد  ،شبهتمونا باحلمر والكالب) :فقالت ،ذكر عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأةأنّه 

فتبدو يل احلاجة فأكره  ،يصلي وإّن على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ رأيت 
 (.فأنسل من عند رجليه صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ أن أجلس فأوذي 

 
  :التراجم الخفية :القسم الثاني

الشاهد ا حتتاج إىل إعمال النظر والفكر للوقوف على بأن تكون الرتمجة غري ظاهرة، وإّنّ أو االستنباطية 
 :منهاذكر أة فيها مسالك عدّ  البخاريّ وجه داللة احلديث على الرتمجة. وقد سلك  أو ،واملناسبة

أن يذكر يف الرتمجة حكًما زائًدا على حديث الباب، استنبطه من حديث آخر، مثال ذلك قوله يف   -
صّلى اهلل عليه  النبّ  )باب الشعر يف املسجد( مث ساق بسنده من حديث أيب هريرة أنه مسع :كتاب الصالة

، اللهم أيده بروح القدس". فهذا احلديث صّلى اهلل عليه وسّلم"يا حسان أجب عن رسول اهلل :يقول وسّلم
أخذ هذا احلكم من حديث آخر رواه من  البخاريّ القصة كانت يف املسجد، لكن  ليس فيه إشارة إىل أنّ 

كنت أُنشد فيه وفيه من هو خري   :ن ينشد، فقالمر عمر يف املسجد وحسا :قال املسّيبطريق سعيد بن 
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"أجب  :يقول صّلى اهلل عليه وسّلمأنشدك باهلل أمسعت رسول اهلل  :منك، مث التفت إىل أيب هريرة فقال
 نعم( :عن، اللهم أيده بروح القدس؟" قال

)باب أحّب الدين إىل  :وقد يستنتج حكمًا خفّيًا غري ظاهر بفهم دقيق كمثل قوله يف كتاب اإلميان -
"من  :دخل عليها وعندها امرأة، قال صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ اهلل أدومه(، مث ساق بسنده عن عائشة أّن 

"مه ، عليكم مبا تطيقون، فو اهلل ال ميّل اهلل حىت متلوا". وكان  :فالنة نذكر من صالهتا. قال :هذه؟" قالت
"باب  :فجعل األعمال من اإلميان، حيث ترجم هلذا احلديث (.أحّب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه

االستدالل على أّن  املصّنف)مراد  :أحب الدين إىل اهلل أدومه" حتت كتاب اإلميان. قال احلافظ ابن حجر
 اإلميان يطلق على األعمال؛ ألن املراد بالدين هنا العمل، والدين احلقيقّي هو اإلسالم(.

باب ال يقيم ) :مثل قوله يف كتاب اجلمعة :ع حديث الباب بالعموم واخلصوصأن تتطابق الرتمجة م -
 النبّ ّنى ) :ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول( مث أخرج حديث الرجل أخاه يوم اجلمعة ويقعد يف مكانه

اجلمعة  :قال ؟قلت لنافع اجلمعة .أن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه صّلى اهلل عليه وسّلم
 (. فالنهي مطلق يف احلديث، والرتمجة مقيدة لذلك بيوم اجلمعة.وغريها

  :التراجم المرسلة :القسم الثالث
 وهي اليت يكتفي فيها بكلمة )باب( هكذا مرسلة. وقد اختلف العلماء يف توجيه هذا املسلك،

 :وأقرب األجوبة ما حّرره الدكتور نور الدين عرت، فذكر وجهني لذلك
أن يكون مضمون الباب متصال بالباب السابق، مكّمال له، فيفصل لفائدة زائدة يف مضمونه،  :األول

 فيكون مبنزلة الفصل من السابق.
وهو الكثري الغالب أن يكون مضمون الباب فائدة تتصل بأصل املوضوع الذي عنون له  :الثاني

 .(220)بأبواب، ويكون قد ذكره عقبه هلذه املالبسة

ًا أنّه منه.  :احلديث املدرج ، حديث مردود الختالل شرط القبول فيه وهوما أدخل يف احلديث وليس منه مومه 
ن من فعل الثقة وقد خالف فهو بذلك شاّذ، ويستثىن من هذا احلكم ما كان لتفسري غريب فهو إن كا

كرا، وإن كان من فعل الكذاب وحنوه، وإن كان من فعل الضعيف فهو ضعيف، ومع املخالفة يكون من
 فهو موضوع.

                                                           

 327-325اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني ص  - 220
امع الصحيح" املنشور يف جملة مادة هذه املسألة مأخوذة من حبثي "منهج البخارّي يف احلديث املدرج يف كتابه اجل - 221

 .  2009، السنة 18املعيار، الصادرة عن كلية أصول الدين.. جامعة األمري عبد القادر. العدد 
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تعّرضت  مل أقف على دراسة متخّصصةو ، جّدا قليلة أحاديث مدرجة وهي البخاريّ وقد وقع يف صحيح 
ما أجاب عنه احلافظ ابن حجر يف ثنايا  إالّ جواباً شافياً  هيف صحيح اهل البخاريّ مام للجواب عن إيراد اإل

 .ال يفّصل، ويف كثري من املواضع شرحه للبخاريّ 

لكون اإلمام اشرتط اتصال األسانيد، لكن  لدراسة والنظربا البخاريّ قا  يف صحيح حظيت املعلّ ولقد 
ة، واملدرج يف ، مع اشرتاط السالمة من العلّ -وإن كانت قليلة -مل حتظ املدرجا  الواردة فيه مبثل ذلك

 األصل حديث معلول. 

منه، وخروجا عن شرطه، وإّّنا   مل يكن يفعل ذلك ذهوالً  البخاريّ ينبغي أن يقال إّن اإلمام  والذي  
 :فروع سبعةميكن تلخيصه يف ، يف ذلك دقيقكان له منهج 

اإلمام  هي ما كانت لتفسري األلفاظ وحنوه؛ فإنّ  البخاريّ أكثر املدرجا  الواردة يف صحيح  :األول
أن ال تأتـي هبذه  صّلى اهلل عليه وسّلم النبّ األصل يف أحاديث  خيرجها من غري بيان، ألنّ  البخاريّ 
، يذكر احلديث مث يشرح ما فيه من الغريب يف نفس السياق، لذا مل يكن هذا مما يؤاخذ به (222)الصيغة

  املسألة مفصول فيها ابتداء. الشيخان، وكأنّ 
لظهور حاله، ورمبا أثبت اإلدراج فيه خارج الصحيح كما يف حديث ا قد خيرج احلديث مدرجً  :الثـاني

" للعبد اململوك الصاحل أجران، والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج وبر أمـي :أيب هريرة
 .(223)ألحببت أن أمو  وأنا مملوك"

قطعا  –عن سائر أصحاب السّتة، وال يعاب عليه إخراجه يف الصحيح للعلم به  البخاريّ د به وقد تفرّ 
به على فضيلة  ، ال ليحتجّ "العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سّيده"باب  .ه أخرجه يف كتاب العتقفإنّ  –

ناسبانه وهو ا احتج بالقدر املرفوع اتفاقا حتت الكتاب والباب الذين ياجلهاد أو احلج أو بر الوالدين، وإّنّ 
مفرّقا يف  –كعادته يف تكرار املتون  –" للعبد اململوك الصاحل أجران" ومل خيرجه :صّلى اهلل عليه وسّلمقوله 

 اجلهاد واحلج واألدب لو كان ثابتا عنده مرفوعا؟
                                                           

فبالتـتبع لألحاديث اليت أدرجت فيها تفاسري األلفاظ تبنّي يل أّن األمر فيها واضح، ال إيهام فيها بأّّنا مرفوعة.  - 222
يف  -مثال–صّلى اهلل عليه وسّلم ال تأتـي على هذا الّشكل أو بـهذا األسلوب. فلو نظرنا  واملعىن: أّن أحاديث النبّ 

حديث ابن عمر" أّن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم ّنى عن الشغار، والشغار أن يزّوج..."و حديث أيب سعيد: " نـهى 
وحديث …" ّنى عن ذوا  العوامر، وهي العوامر، ومثل حديث "ابن عمر: " …"عن املزابنة واحملاقلة، واملزابنة اشرتاء

وغريها من األحاديث يظهر أّن هذه السياقا  كانت معلومة …" فضالة بن عبيد: " أنا زعيم، والزعيم احلميل، ملن آمن
جل عند أئّمة احلديث، وأّن ألفاظها ليست كّلها مرفوعة، وأّن تفاسريها ليست من كالم النّب صّلى اهلل عليه وسّلم، وأل

 هذا وجدنا يف الصحيحني منها الكثري، وال يضّر إخراجها كما سبق. واهلل أعلم.
 صحيح البخارّي. كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن..  - 223
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وما يزيد هذا تأكيدا إخراجه له يف األدب املفرد مفّصال بني املرفوع واملدرج من طريق سليمان بن بالل 
عن أيب هريرة، ولفظه "للعبد اململوك املصلح أجران" والذي  املسّيبعن يونس عن الزهري عن سعيد بن 

وكذلك فصله أبو  ،-نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل وبّر أّمـي ألحببت أن أمو  وأنا مملوك
 بكر اإلمساعيلي كما نّص عليه احلافظ.

اإلدراج فيه عنده، وقد جيعل اللفظ الذي قيل "مدرج" يف الرتمجة  وخيرج احلديث لعدم ثبو  :الثالث
 . (224)صنيعه هذا يدّل على احتجاجه به تأكيدا على نفي اإلدراج، ألنّ 

ه يرويه يف مواضع أخرى مفصال مفّرقا يف األبواب ا يف موضع، لكنّ قد خيرج احلديث مدرجً  :الرابع
حسب الغرض الذي ينشده، وله يف هذا منهج معلوم. وقد يرتجم للحديث األصل برتمجة يهمل فيها 

                                                           

فإنّه أخرج يف كتاب األطعمة باب القران يف  مثال ذلك: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما يف القران يف التمر. - 224
عبة ثنا جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبري فرزقنا مترا، فكان عبد اهلل بن عمر ميّر التمر قال: ثنا آدم ثنا ش

صّلى اهلل عليه وسّلم ّنى عن اإلقران، مث يقول إال أن يستأذن الرجل أخاه.  بنا وحنن نأكل ويقول: ال تقارنوا، فإّن النّب 
بغدادي: )وذكر االستثناء باالستئذان يف القران من قول ابن عمر قال شعبة: اإلذن من قول ابن عمر. قال اخلطيب ال

وليس من قول النّب صّلى اهلل عليه وسّلم، بنّي ذلك آدم بن أيب إياس يف روايته عن شعبة عن جبلة بن سحيم، وجّوده 
[. 1/135الفصل للوصل ] شبابة بن سوار عن شعبة. وقال عاصم بن علي عن شعبة: أرى اإلذن من قول ابن عمر(.

يف املظامل باب إذا أذن إنسان آلخر شيئا جاز، قال ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة  -أيضا–لكن اإلمام البخارّي أخرجه 
عن جبلة: كنا باملدينة يف بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبـري يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي اهلل عنهما 

رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم ّنى عن اإلقران إال أن يستأذن الرجل منكم أخاه (، ويف كتاب الشركة  ميّر بنا فيقول: إن
باب القران يف التمر بني الشركاء حىت يستأذن أصحابه، لكن من طريق سفيان الثوري، قال: ثنا جبلة بن سحيم قال: 

أن يقرن الرجل بني التمرتني مجيعا حىت يستأذن  عليه وسّلم  صّلى اهلل مسعت ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول: )ّنى النّب 
وكان ابن عمر ميّر بنا فيقول: )ال تقرنوا، فإن النّب …عن جبلة قال: كنا باملدينة-كذلك-أصحابه(. ومن طريق شعبة

ه هبذا اللفظ الذي صّلى اهلل عليه وسّلم ّنى عن القران إال أن يستأذن الرجل أخاه(. فرتمجته يف هذا املوضع والذي قبل
اّدُعي  أنه مدرج ما يدّل على احتجاجه به وأنه من املرفوع، وهو الذي رّجحه احلافظ، قال: )والذي ترجح عندي أن ال 
إدراج فيه، وقد اعتمد البخارّي هذه الزيادة وترجم عليها يف كتاب املظامل ويف الشركة، وال يلزم من كون ابن عمر ذكر 

أن ال يكون مستنده فيه الرفع، وقد ورد أنه استفيت يف ذلك فأفىت (، إشارة إىل ما جاء عند البيهقّي  اإلذن مرّة غري مرفوع
…( من طريق مسعر عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر أنه سئل عن قران التمر فقال: ) ال يقرن إال أن يستأذن أصحابه

رحية يف الرفع من طريق عبد امللك بن أيب غنية [. قلت: وعند أمحد رواية ص6730رقم ح 4/168]سنن البيهقّي الكربى
ثنا أيب عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: "إذا أكل أحدكم مع صاحبه فال 

[. وقال النووي يف شرح مسلم: ) وهذا الذي قاله 6149، رقم ح2/131يقرن حىت يستأمره" يعن التمر( ]املسند 
ؤثّر يف رفع االستئذان إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم؛ ألنه نفاه بظن وحسبان، وقد أثبته سفيان يف الرواية  شعبة ال ي

 [                     13/229الثانية(. ]شرح صحيح مسلم 
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ه يرتجم له يف موضع آخر ، فيكون ذلك اللفظ ال مناسبة له مع الرتمجة، لكنّ -مع روايته له -اللفظ املدرج
ياقه يف غري موضعه ليس لالحتجاج، إّنا إيراده يف املوضع املناسب له هو مبا يناسبه، مما يدل على أن س
  .(225)مراده باالحتجاج كما ال خيفى

                                                           

ان ولنأخذ من هذا مثاال: أخرج البخارّي بإسناده عن معمر عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثم - 225
قال: "وهل ترك لنا عقيل منزال ؟" مث  -يف حجته -بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت، يا رسول اهلل أين تنـزل غدا

قال: "حنن نازلون غدا خبيف بن كنانة احملصب، حيث تقامست قريش على الكفر" ]كتاب اجلهاد والسري. باب إذا أسلم 
فهذا احلديث يف األصل حديثان، أخرجهما مفرّقني، مبينا أّن لكل منت  قوم يف دار احلرب وهلم مال وأرضون فهي هلم[.

: فهو عن الزهرّي عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال الحديث األولإسناده؛ فأما 
ب أين ركز النّب صّلى : يا رسول اهلل أين تنزل غدا ؟ قال "وهل ترك لنا عقيل من منزل" ]كتاب املغازي. با–زمن الفتح–

: فهو عن الزهري عن الحديث الثانياهلل عليه وسّلم الراية يوم الفتح[. و]يف احلج. باب توريث دور مكة وبيعها[. وأما 
أيب سلمة عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم حني أراد قدوم مكة ]ويف رواية: من الغد، يوم النحر. 

 أراد حنينا[: "منزلنا غدا إن شاء اهلل تعاىل خبيف بن كنانة، حيث تقامسوا الكفر"كتاب احلج. باب نزول ويف أخرى: حني
 النّب صّلى اهلل عليه وسّلم. ويف مناقب األنصار. باب تقاسم املشركني على النّب صّلى اهلل عليه وسّلم.

د، فأدرج حديث أيب سلمة عن أيب هريرة يف ، فقد مجع اللفظني يف سياق واح-الذي صّدر  به-أما حديث معمر
حديث عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، وهو خطأ، نّص األئمة عليه؛ من ذلك قول اإلمام علي بن املدين: )حديث 
أيب هريرة عن النّب صلى اهلل علية وسلم: "منزلنا غدا إن شاء اهلل باخليف عند الضحى"، رواه الزهري، فاختلف على 

 إسناده؛ فرواه األوزاعي وإبراهيم بن سعد والنعمان بن راشد وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع كلهم عن الزهري عن الزهري يف
أيب سلمة عن أيب هريرة، إال أن معمرا أدرجه يف حديث علي بن احلسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد "وهل 

، وقد رواه حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن علي بن احلسني عن ترك يل عقيل منزال"، فأدرج الكالم فيه "منـزلنا غدا"
[، وقد سبق نقل هذا النص يف  82، 81عمرو بن عثمان عن أسامة ومل يذكر فيه "منزلنا غدا "]العلل البن املدين ص 

النّب صّلى اهلل الفصل التمهيدي، املبحث الثاّن. وحديث حممد بن أيب حفصة أخرجه البخارّي يف املغازي. باب أين ركز 
، والدارقطّن 1351رقم ح 2/985عليه وسّلم الراية يوم الفتح. قلت: وكذلك رواه يونس وزمعة بن صاحل، عند مسلم 

عن الزهري عن علي بن حسني   238رقم ح 3/62،  ومعاوية بن صاحل. سنن الدارقطّن 237رقم ح 3/62يف السنن 
 وما بعدها وبنّي إدراجه كذلك. 2/689اخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل  وأخرجه…"     به، ومل يذكروا "منزلنا غدا

وحديث معمر هذا ترجم له البخارّي بباب ) إذا أسلم قوم يف دار احلرب وهلم مال وأرضون فهي هلم (، ومناسبة     
منزال ينزلونه؛ إذ متّلكها من  احلديث للرتمجة هي يف قوله "وهل ترك لنا عقيل منزال" ألن عقيال قد باع دوره فلم يُعد هلم

. وقال أيضا: )فيه إشارة إىل أنه لو تركها 4/247ابتاعها منه، قال احلافظ: )ومفهوم هذا أن لو تركها لنزهلا.  فتح الباري 
 8/328بغري بيع لنزل فيها(.  الفتح 

" حنن نازلون غدا خبيف بن   فيكون اإلمام البخارّي هبذه الرتمجة قصد جزءا من حديث معمر دون بقيته وهي قوله: 
يف مواضع برتاجم مناسبة له منها يف  …" كنانة" فلم يدخل يف الرتمجة بوجه، بينما ترجم هلذا املنت أي قوله: "منزلنا غدا

 كتاب احلج بباب ) نزول النّب صّلى اهلل عليه وسّلم مكة (، والرتمجة هذه ظاهرة.
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 .(226)د خيرج احلديث وينبـّه على اإلدراج فيه إذا ثبت عنده، لكن ال يرويه مدرجاق:الخامس

وأحيانا يرتجم للباب باللفظ الذي قيل عنه مدرج إذا اخُتلف فيه، وخيرج القدر املرفوع بدون  :السادس
 . (227)تلك الزيادة

                                                                                                                                                                                

رجه من عدة طرق، عن يونس يف التوحيد، )باب يف املشيئة واإلرادة(. وعن ، أخ…"وهذا املنت "منزلنا غدا إن شاء اهلل
إبراهيم بن سعد يف مناقب األنصار، )باب تقاسم املشركني على النّب صّلى اهلل عليه وسّلم(.، ويف املغازي، )باب أين ركز 

، )باب نزول النّب صّلى اهلل عليه وسّلم النّب صّلى اهلل عليه وسّلم الراية يوم الفتح(. وعن شعيب بن أيب محزة يف احلج
مكة(. وعن األوزاعي يف احلج بالرتمجة السابقة.، وكذلك رواه عقيل عن الزهري عند ابن خزمية واخلطيب، صحيح ابن 

كلهم ال يذكرون"منزلنا غدا خبيف بن كنانة". قلت: وله عن    2/693، والفصل للوصل 2984رقم ح 4/322خزمية 
: عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن األولل فيهما بني اللفظني: يونس طريقان فص

أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما، قال: يا رسول اهلل أين تنـزل يف دارك مبكة؟ قال: "وهل ترك عقيل من رباع ودور..".  
: عن يونس عن الثاّن يذكر بقية احلديث. وخالف معمرا إذ مل… كتاب اجلهاد والسري باب إذا أسلم قوم يف دار احلرب

ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم قال: "ننـزل غدا إن شاء اهلل خبيف بن كنانة حيث 
يب أخرج حديث أ-رمحه اهلل-تقامسوا على الكفر". كتاب التوحيد وقد سبق اإلحالة عليه كذلك. ومما يزيد هذا وضوحا أنه

هريرة من وجه آخر عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة. كتاب املغازي باب أين ركز النّب صّلى اهلل عليه وسّلم الراية 
 يوم الفتح،  كرواية مسلم  سندا ومتنا مما يدل على أن حديث أيب هريرة هذا لفظه، وأن حديث أسامة بن زيد ذاك لفظه. 

كان مدركا ملوضع اإلدراج يف احلديث، وقد بيّنه بأسلوبه يف تفريق املتون حسب األبواب   وهبذا يعلم أن اإلمام البخاريّ 
 املناسبة هلا، فال يضره إيراده له كذلك، واهلل أعلم.

كما يف حديث سهل بن سعد الساعدّي يف اللعان، وفيه قال عومير العجالّن: )فأقبل عومير حتـى جاء رسول   - 226
م وسط الناس، فقال: يا رسول اهلل، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف اهلل  صّلى اهلل عليه وسلّ 

يفعل ؟ فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: "قد أنزل اهلل فيك ويف صاحبتك، فاذهب فأ  هبا"، قال سهل: فتالعن ا 
ن تالعنهما، قال عومير:كذبت عليها يا رسول اهلل إن وأنا مع الناس عند رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، فلما فرغا م

أمسكتها، فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم. قال ابن شهاب: )فكانت سّنة املتالعنني(. فقد 
-، مع أنّهأثبت أن مجلة "وكانت سنّـة املتالعنني"من قول اإلمام الزهري خالفا ملن جعلها من قول سهل رضي اهلل عنه

روى احلديث من طريقني: األوزاعـي وفليح عن الزهري به بلفظ حيتمل أن يكون من قول سهل لكن صنيعه هنا -البخاريّ 
، 10/559فكأن املصّنف رأى أنه مدرج فنّبه عليه( الفتح )…يفيد أنه رجح أن يكون من قول الزهري. قال احلافظ: 

لك عن ابن شهاب به ساملا من اإلدراج جبعل قوله: )فكانت سنة .  وأخرجه مسلم من طريق ما5308شرح ح   560
املتالعنني( من قول ابن شهاب. مث من طريق يونس عن ابن شهاب به من غري فصل، وقال: )وأدرج يف احلديث قوله: 

مث جر  السنة  "وكان فراقه إياها بعُد سّنة يف املتالعنني، وزاد فيه: قال سهل: فكانت حامال، فكان ابنها يدعى إىل أمه
 ، كتاب اللعان.1492، رقم ح 3/1545أنه يرثها وترث منه ما فرض اهلل هلا (. صحيح مسلم 

ذلك: ما جاء يف كتاب النكاح باب ال يطرق أهله ليال إذا أطال الغيبة خمافة أن خيّوّنم أو يلتمس عثراهتم.  ومن - 227
مث أخرج من طريق شعبة ثنا حمارب بن دثار قال: مسعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: )كان النّب صّلى اهلل 

خرج بعده من طريق عاصم بن سليمان عن الشعب أنه مسع جابر بن عليه وسّلم يكره أن يأيت الرجل أهله طروقا(، مث أ
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وال يذكره يف  ،ويُبقي القدر املرفوع مكتفيا به ،وقد خيرج احلديث وحيذف اللفظ املدرج :السابع
 . (228)الرتمجة

                                                                                                                                                                                

صّلى اهلل عليه وسّلم: "إذا أطال أحدكم الغيبة فال يطرق أهله ليال". وقوله يف الرتمجة " إذا  عبد اهلل يقول: قال رسول اهلل
يع وعبد الرمحن بن مهدي لفظ اختلف يف إدراجه يف احلديث؛ فقد أخرجه مسلم من طريق وك…". أطال الغيبة خمافة أن
: قال عبد الرمحن، قال سفيان: ال أدري هذا يف احلديث أم ال، يعن أن يتخوّنم أو يلتمس -مسلم-عن سفيان مث قال 

رقم  4/2001عثراهتم، مث ذكر طريق شعبة كلفظ البخارّي ال يذكر فيه "يتخوّنم أو يلتمس عثراهتم". صحيح مسلم  
يق سفيان عن حمارب بن دثار به مث قال: )قال سفيان: قوله يتخوّنم أو يلتمس عثراهتم .وعند أيب عوانة من طر 1928ح

. وقال احلافظ ابن حجر: 2631رقم ح 2/356ما أدري شيء قال حمارب أو شيء هو يف احلديث(. مسند أيب عوانة 
تصر البخارّي على القدر )وهذه الرتمجة لفظ احلديث الذي أورده يف الباب يف بعض طرقه لكن اختلف يف إدراجه فاق

 426/ 10فتح الباري …( املتفق على رفعه واستعمل بقيتـه يف الرتمجة
أو امرأة –ونظري هذا صنيُعه يف حديث محاد بن زيد عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رجال أسود  - 228
كان يقّم املسجد، فما ، فسأل النّب صّلى اهلل عليه وسّلم، فقالوا: ما . قال: " أفال آذنـتموّن به، دّلوّن على -سوداء
اب الصالة، باب كنس املسجد والتقاط اخلرق والعيدان والقذى[. فأتى قربه فصلى عليه( ]كت -أو قال على قربها-قربه 

وأخرجه مسلم عن أيب الربيع الزهرانـي وأيب كامل فضيل بن حسني اجلحدري هبذا اإلسناد، وزاد يف حديث أيب  
مسلم،  مث قال أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهلل عّز وجّل ينّورها هلم بصاليت عليهم". ]صحيح …كامل"

، فقد جزم اخلطيب البغدادّي بأّّنا …"كتاب اجلنائز باب الصالة على القرب[. أما هذه الزيادة "إن هذه القبور مملوءة
مدرجة، قال: )ومن املنت كالم أدرج يف حديث أيب هريرة وليس منه وهو قوله: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة 

ليهم" كان ثابت يرسل هذا الكالم عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم وال يسنده، بنّي ذلك وإن اهلل ينّورها بصاليت عليها أو ع
عارم بن الفضل وعفان بن مسلم وحممد بن عبيد بن حساب مجيعا عن محاد بن زيد. وقد روى هذا احلديث سليمان بن 

ن زيد فاقتصروا على ذكر املسند حرب ومسدد من طريق أيب داود السجستاّن عنه عن يونس بن حممد املؤدب عن محاد ب
[. وقال البيهقّي: )رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل عن 2/637منه فقط دون ما أرسله ثابت( ]الفصل للوصل 

: والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة يف غري رواية أيب -البيهقيّ -مث قال… محاد بن زيد وذكر هذه الزيادة
ما أن تكون عن ثابت عن النّب صّلى اهلل عليه وسّلم مرسلة كما رواه أمحد بن عبدة ومن تابعه أو رافع عن أيب هريرة، فإ

عن ثابت عن أنس عن النّب   صّلى اهلل عليه وسّلم كما رواه خالد بن خداش، وقد رواه غري محاد عن أيب رافع فلم 
 6806، 6804رقم ح 4/47سنن البيهقّي الكربى  يذكرها(.

اإلمام البخارّي هذه الزيادة ومل خيرجها ألّّنا مل تـثبت عنده هبذا اإلسناد عن أيب هريرة كذا صرح احلافظ ابن وهكذا ترك 
حجر، قال: )وإّنا مل خيرج البخارّي هذه الزيادة ألّنا مدرجة يف هذا اإلسناد، وهي من مراسيل ثابت بيـّن ذلك غري واحد 

 2/127كتاب بيان املدرج(. فتح الباري   من أصحاب محاد، وقد أوضحت ذلك بدالئله يف
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 ونزولهشرطه يف الصحيح، م البخارّي أحاديث بدعوى إخالله باء على اإلمااستدرك مجاعة من العلم
 .وأبو علّي الغّساّنّ  ،وأبو مسعود الدمشقيّ  ،ومن هؤالء احلافظ الدارقطنّ عن درجة ما التزمه من الصّحة، 

طبع باسم  ،، حيث كتب يف ذلك جزءاً صحيحنيانتقاداته لبعض أحاديث العن الدارقطّن وقد اشتهر 
ه مل وابن حجر، ولكنّ  كما اعرتف بذلك األئّمة النوويّ   -وهي يسرية جّدا -أصاب يف بعض منها ،"التتّبع"

 يصب يف أكثرها.

حيث ال يكاد  األسانيد ال املتون،إىل  متوّجه -يف األغلب -ما انتقده العلماء من األحاديث أنّ على 
 يتعّدى عدد املتون املنتقدة عليه مخسة أو أقّل.  

صيل كما يف مقدمة فتح احلافظ ابن حجر للجواب عن هذه االنتقادا  باإلمجال والتفتصّدى  وقدّ 
هذه األحاديث وإن كان أكثرها ال يقدح  منصف أن يعلم أنّ  ينبغي لكلّ  ،ل اخلوض فيهبوققال: ) الباري،

بن الصالح  عاه اإلمام أبو عمروهي ما ادّ  ،مجيعها وارد من جهة أخرى فإنّ  ،يف أصل موضوع الكتاب
هذه املواضع متنازع يف  فإنّ  ؛ة مجيع ما فيهي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحّ وغريه من اإلمجاع على تلقّ 

يف قوله إال  ض لذلك بن الصالحوقد تعرّ  ،ي ما حصل ملعظم الكتابفلم حيصل هلا من التلقّ  ،تهاصحّ 
مة شرح مسلم له ما أخذ عليهما يعن على وقال يف مقد ،وغريه مواضع يسرية انتقدها عليه الدارقطنّ 

 ،فهو مستثىن مما ذكرناه لعدم اإلمجاع على تلقيه بالقبول ،اظومسلم وقدح فيه معتمد من احلفّ  البخاريّ 
واختلف كالم الشيخ حمي الدين يف هذه املواضع فقال يف مقدمة شرح مسلم ما  .وهو احرتاز حسن .انتهى

ونزلت عن درجة ما  ،فيها بشرطهما الّ ومسلم أحاديث أخ   فصل قد استدرك مجاعة على البخاريّ  :هنصّ 
يف  الغساّنّ  أيضا عليهما استدراك وأليب عليّ  وأليب مسعود الدمشقيّ  ،يف ذلك ف الدارقطنّ وقد ألّ  ،التزماه

 .(229)ـ(العلل من التقييد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره أه ءجز 

 :اليت انتقد  عليهما تنقسم أقسام ا من حيث التفصيل فاألحاديثوأمّ 

 ، فإن أخرج صاحببالزيادة والنقص من رجال اإلسناد: ما ختتلف الرواة فيه منها القسم األول
أخرج صاحب الصحيح  وإن ...له الناقد بالطريق الناقصة، فهو تعليل مردود، وعلّ الصحيح الطريق املزيدة

انقطاع فيما صححه املصنف  له الناقد بالطريق املزيدة تضمن اعرتاضه دعوىوعلّ  الطريق الناقصة
و ما ، أباب ماله متابع وعاضد ا أخرج مثل ذلك يفه إّنّ ...فمحصل اجلواب عن صاحب الصحيح أنّ 

 .حيث ارجمموع ، ويكون التصحيح وقع منيهته قرينة يف اجلملة تقوّ حفّ 
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اإلسناد ... فالتعليل جبميع ذلك من أجل  الرواة فيه بتغيري رجال بعض: ما ختتلف القسم الثاني منها
فينبغي اإلعراض أيضا  ،جمرد االختالف اضطراب يوجب الضعف ، إذ ال يلزم منف غري قادحجمرد االختال

 .ا هذا سبيلهعمّ 

 ،يذكرها ملا أو أضبط ممن ن هو أكثر عددً د بعض الرواة بزيادة فيه دون م  : ما تفرّ الثالث منها القسم
ا ا إن كانت الزيادة ال منافاة فيهأمّ  ،عإن كانت الزيادة منافية حبيث يتعذر اجلم ر التعليل به إالّ فهذا ال يؤثّ 

درجة يف املنت من  تلك الزيادة م ة أنّ وضح بالدالئل القويّ  إن ، اللهم إالّ حبيث تكون كاحلديث املستقل فال
 .(230)ر كما يف احلديث الرابع والثالثنيفهو مؤثّ هذا القسم  ، فما كان منكالم بعض رواته

، وليس يف هذا الصحيح من هذا اة ممن ضعف من الرواةتفرد به بعض الرو  : ماالقسم الرابع منها
  .منهما قد توبع كالّ   ، وتبني أنّ حديثني القبيل غري

، ومنه ما قدحاً  ر ذلك الوهم، فمنه ما يؤثّ على بعض رجاله : ما حكم فيه بالوهمالقسم الخامس منها
 . ال يؤثر

 ب عليه قدح إلمكان: ما اختلف فيه بتغيري بعض ألفاظ املنت، فهذا أكثره ال يرتتّ منها القسم السادس
يتعرضوا الستيفاء  ة النقد ملوغريه من أئمّ  الدارقطنّ  على أنّ  ،اجلمع يف املختلف من ذلك، أو الرتجيح

من ذلك: حديث جابر يف قصة  ، فما مل يتعرضوا لهاإلسنادضوا لذلك يف ذلك من الكتابني كما تعرّ 
ة ذي حديث أيب هريرة يف قصّ ، و يف املخابرة ، وحديث رافع بن خديجاجلمل، وحديثه يف وفاء دين أبيه

القراءة باحلمد هلل رب  ، وحديث أنس يف افتتاحنفسها ة الواهبة، وحديث سهل بن سعد يف قصّ اليدين
   .، وغري ذلكقصة السائلة عن نذر أمها وأختها س يف، وحديث ابن عباالعاملني

على الصحيح ، وقد حررهتا ، وحققتها ، وقسمتها ، وفصلناها ، ال  فهذه مجلة أقسام ما انتقده األئمة
 .أصل موضوع الكتاب حبمد اهلل إال النادر " انتهى يظهر منها ما يؤثر يف

اد قّ اظ النّـ به احلفّ هذا مجيع ما تعقّ الدارقطّن وغريه: )قال احلافظ بعد أن أجاب عن كّل حديث انتقده  
بل شاركه مسلم يف   ،ها من أفراد البخاريّ وليست كلّ  ،لعون على خفايا الطرقالعارفون بعلل األسانيد املطّ 
ا ة ذلك اثنان وثالثون حديثً وعدّ  (،م)عليه رقم مسلم وهو صورة  اا ومرقومً كثري منها كما تراه واضحً 

                                                           

وهو حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن ّنيك عن أيب هريرة: من أعتق شقيصا، وذكرا فيه االستسعاء من  - 230
كرا يف احلديث حديث ابن أيب عروبة وجرير بن حازم، وقد روى هذا احلديث شعبة وهشام ومها أثيت الناس يف قتادة فلم يذ 

االستسعاء، ووافقهما مهام ، وفصل االستسعاء من احلديث، فجعله من رأي قتادة ال من رواية أيب هريرة، قاله املقربّي عن 
مهام، وقال أبو مسعود : حديث مهام عندي حسن، وعندي أنّه مل يقع للشيخني، ولو وقع هلما حلكما بقوله، وتابعه معاذ بن 

دة، وكذا رواه أبو عامر عن هشام، قاله الدارقطن، قال : وهذا أوىل بالصواب من حديث ابن أيب عروبة هشام عن أبيه عن قتا
 361وجرير بن حازم. هدي الساري ص
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 ،والقدح فيه مندفع ،أكثرها اجلواب عنه ظاهر بل ،وليست كلها قادحة ،منها مثانية وسبعون فقط فأفراده
ل الفصل كما شرحته جممال يف أوّ   ،فواليسري منه يف اجلواب عنه تعسّ  ،وبعضها اجلواب عنه حمتمل

املصنف يف  رته من ذلك عظم مقدار هذافإذا تأمل املصنف ما حرّ  ،حديث منها وأوضحته مبينا أثر كلّ 
 يه بالقبول والتسليم وتقدميهم له على كلّ وعذر األئمة من أهل العلم يف تلقّ  ،وجل تصنيفه يف عينه ،نفسه

ومن يدفع بيد  ،وليسا سواء من يدفع بالصدر فال يأمن دعوى العصبية ،مصنف يف احلديث والقدمي
ا لنهتدي لوال أن وما كنّ  ،ي هدانا هلذافلله احلمد الذ ،والضوابط املرعية ،اإلنصاف على القواعد املرضية

 .(231)(واهلل املستعان وعليه التكالن ،هدانا اهلل

متنازع  إاّل أحرفًا يسرية جد ا -الذي ينبغي تقريره ابتداء هو أّن الصحيحني كتابان تلقتهما األّمة بالقبول
فذهب أكثر العلماء إىل تقدمي  ضلهما؛العلماء وازنوا بينهما ملعرفة أف، غري أّن فهما صحيحان -فيها

 يف الرتبة، وهذا ال ينقص من قدر صحيح مسلم، وال يقدح يف صّحته. البخاريّ صحيح 

على صحيح مسلم حتريرًا ال ُتده عند غريه،  البخاريّ وقد حّرر احلافظ ابن حجر دالئل تقدمي صحيح  
 أسوقه ألمهيته.

من  كان أعلم هبذا الفنّ   البخاريّ  اتفاقهم على أنّ  منه ييكف أنّه :على سبيل اإلمجال كوبيان ذل
والتفرد مبعرفة ذلك يف عصره حىت هجر  ،فيه واإلمامةم يف ذلك ا كان يشهد له بالتقدّ مسلمً  وأنّ  ،مسلم

 .فهذا من حيث اجلملة ..ة مشهورةيف قصّ  من أجله شيخه حممد بن حيىي الذهليّ 

صال وإتقان الرجال وعدم مدار احلديث الصحيح على االتّ  أنّ  تقّرر حيث التفصيل فقد ا منوأمّ  
 :، وبيان ذلك من أوجهاتصاال أتقن رجاال وأشدّ  البخاريّ وعند التأمل يظهر أن كتاب  ،العلل

م فيه املتكلَّ  ،الجُ باإلخراج هلم دون مسلم أربعمائة وبضع وثالثون ر   البخاريّ الذين انفرد  أنّ  :أحدها 
 ،جالر   وعشرونستمائة  البخاريّ والذين انفرد مسلم باإلخراج هلم دون  ،بالضعف منهم مثانون رجال

من  ن مل يتكلم فيه أصال أوىلتخريج عمّ ال أنّ  وال شكّ  ،الجُ م فيه بالضعف منهم مائة وستون ر  املتكلّ 
 .ن مل يكن ذلك الكالم قادحاإم فيه و ن تكل  التخريج عمّ 

وليس لواحد منهم  ،م فيه مل يكثر من ختريج أحاديثهمممن تكلّ  البخاريّ الذين انفرد هبم  أنّ  :ثانيها 
ه أخرج أكثر تلك فإنّ  ؛بن عباس خبالف مسلماترمجة عكرمة عن  الّ إها أو أكثرها خة كبرية أخرجها كلّ نس

 ،بن سلمة عن ثابت ومحاد ،أبيه والعالء بن عبد الرمحن عن ،وسهيل عن أبيه ،النسخ كأيب الزبري عن جابر
 .وغري ذلك
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وعرف  ،م فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهمممن تكل   البخاريّ الذين انفرد هبم  أنّ  :ثالثها 
أكثر من تفرد بتخريج  خبالف مسلم فإنّ  ،دها من موهومهاوميز جيّ  ،واطلع على أحاديثهم ،أحواهلم

ث أعرف حبديث احملدّ  أنّ  وال شكّ  ،التابعني ومن بعدهمم فيه ممن تقدم عن عصره من كلّ حديثه ممن تُ 
 .م منهمشيوخه ممن تقدّ 

فهذه األوجه  .ومسلم خيرجها أصوال ،خيرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء البخاريّ  أنّ  :رابعها 
 .تقان الرواةإاألربعة تتعلق ب

ح به يف كان مذهبه على ما صرّ ا  مسلمً  وذلك أنّ الوجه الخامس ق باالتصال وهو وبقي ما يتعلّ  
اإلسناد املعنعن له حكم االتصال إذا تعاصر املعنعن  على من خالفه أنّ  وبالغ يف الردّ  ،مقدمة صحيحه

ال حيمل ذلك على  البخاريّ و  ،سان كان املعنعن مدلّ إ الّ إن مل يثبت اجتماعهما إو  ،ن عنعن عنهوم  
رى عليه يف وج ،هذا املذهب يف تارخيه البخاريّ هر وقد أظ ،ةاالتصال حىت يثبت اجتماعهما ولو مرّ 

 مساع راو من شيخه ق له بالباب مجلة إال ليبنّي ه رمبا خرج احلديث الذي ال تعلّ نّ إصحيحه وأكثر منه حىت 
منا ما ذكره مسلم من ن سلّ إا و ح به كتابه ألنّ وهذا مما ترجّ  ،...لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا

 .أوضح يف االتصال واهلل أعلم البخاريّ شرط  فال خيفى أنّ  ،لاحلكم باالتصا

األحاديث اليت انتقد  عليهما بلغت مائيت حديث  فإنّ  الوجه السادسة وهو ق بعدم العلّ ا ما يتعلّ وأمّ  
 ما قلّ  أنّ  وال شكّ  ،مبسلم وباقي ذلك خيتصّ  ،منها بأقل من مثانني البخاريّ اختص .. وعشرة أحاديث 

 .واهلل أعلم ،االنتقاد فيه أرجح مما كثر

 البخاريّ من كتاب  كتاب مسلم أصحّ   نّ أعلى تصرحيه ب قطّ فلم نقف  ،النيسابوريّ  يّ ل أيب علا قو وأمّ 
 ،أيضا البخاريّ خبالف ما يقتضيه إطالق الشيخ حميي الدين يف خمتصره يف علوم احلديث ويف مقدمة شرح 

وقال أبو على  ،كثرمها فوائدأو  أصحهما صحيحاً  البخاريّ صحيح  اتفق اجلمهور على أنّ  :حيث يقول
ة عن صحيّ األ ينف يومقتضى كالم أيب عل .انتهى صحيح مسلم أصحّ  :وبعض علماء املغرب النيسابوريّ 

ذلك وحيتمل  وحيتمل أن يريد ،ألن إطالقه حيتمل أن يريد ذلك ؛ا إثباهتا له فالأمّ  ،غري كتاب مسلم عليه
 اواة، واهلل أعلم.أن يريد املس

غري ما يرجع  م صحيح مسلم ملعىنً ا قدّ ه إّنّ أنّ  يّ والذي يظهر يل من كالم أيب عل :قال احلافظ ابن حجر
مسلما صنف كتابه يف بلده حبضور  بل ذلك ألنّ  ،ةإىل ما حنن بصدده من الشرائط املطلوبة يف الصحّ 

ى له ى ملا تصدّ وال يتصدّ  ،ى يف السياقويتحرّ  ،ز يف األلفاظفكان يتحرّ  ،أصوله يف حياة كثري من مشاخيه
بل مجع مسلم  ،ولزم من ذلك تقطيعه للحديث يف أبوابه ،ب عليهاحكام ليبوّ من استنباط األ البخاريّ 

ال يف بعض املواضع إج عليها فلم يعرّ  ،واقتصر على األحاديث دون املوقوفا  ،ها يف مكان واحدالطرق كلّ 
ز أن يكون أبو تنا جيوّ  رأيت بعض أئمّ ما قال مع أّنّ  يّ فلهذا قال أبو عل ،مقصودا عا العلى سبيل الندور تب  
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لو صرح مبا نسب إليه  يّ وأبو عل ،قرب ما ذكرتهواأل ،وعندي يف ذلك بعدٌ  ،البخاريّ ما رأى صحيح ّي عل
 .مناه جممال ومفصال واهلل املوفقلكان حمجوبا مبا قدّ 

بل أطلق بعضهم  ،ةصحيّ عن أحد منهم تقييد األفضلية باأل ا بعض شيوخ املغاربة فال حيفظوأمّ  
بن بضم الطاء املهملة ان الطّ اع عن أيب مرو ملوذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض يف اإل ،األفضلية

 البخاريّ كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح   :قال ،سكان الباء املوحدة بعدها نونإمث 
فقرأ  يف فهرسة أيب حممد القاسم بن القاسم  ،وقد وجد  تفسري هذا التفضيل عن بعض املغاربة .انتهى

ه ليس فيه بعد خطبته ألنّ  ؛البخاريّ ل كتاب مسلم على كتاب كان أبو حممد بن حزم يفضّ   :قال النجيبّ 
 ،همه القاضي عياضـبأبن الذي بن حزم هذا هو شيخ أيب مروان الطّ  وعندي أنّ  ـ.احلديث السرد اه الّ إ

وهو من أقران  ومن ذلك قول مسلم بن قاسم القرطبّ  ،وحمل تفضيلهما واحد ،وجيوز أن يكون غريه
على حسن الوضع  حممول فهذا ،مل يضع أحد مثله :قال ،ملا ذكر يف تارخيه صحيح مسلم الدارقطنّ 

حكامه أألسانيد كعبد احلق يف ذف احي ن صنف يف األحكاموقد رأيت كثريا من املغاربة ممّ  ،وجودة الرتتيب
وتقطيع  ،ةلوجودها عند مسلم تامّ  البخاريّ ومجعه يعتمدون على كتاب مسلم يف نقل املتون وسياقها دون 

 .(232)فهذه جهة أخرى من التفضيل ال ترجع إىل ما يتعلق بنفس الصحيح واهلل أعلم ،هلا البخاريّ 
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