سلسلة شرط البخاري
ومسلم
لفضيلة الشيخ :أبي إسحاق الحويني
احملاضرة األوىل

أن الحمددهلل ت الددالم هحمددهللع وهسددولست فدد ،وهسددوبارعت وهلددن فددات الددالم مددت
شرور أهاسنا وسسئات أعمالنات مت يههلل هللا الالم فال مضل ل،ت ومت يضلل فال هادي
ل،ت وأشههلل أن ال إل ،إال هللا وحهللع ال شريك ل،ت وأشههلل أن محمهللًا عبهللع ورسنل،ت أما
فلدهلل :فدنن أدددهللل الحدهلليا ودداا هللا الدالم ت وأحسددت الهدهللي هددهللي محمدهلل دددلم هللا
علس ،وآل ،وسلمت وشر األمدنر محدهللتااهمات و دل محهللتدة فهللعدةت و دل فهللعدة داللةت
و ل اللة في النار.
اللهم دل علم محمهلل وعلم آل محمهلل ما دلست علم إفراهسم وعلم آل إفراهسم فدي
اللالمست إهك حمسهلل مجسهللت وفارك علم محمهلل وعلم آل محمهلل ما فار ت علم إفراهسم
وعلم آل إفراهسم في اللالمست إهك حمسهلل مجسهلل.
قال الحداف افدت رسدر رحمد ،هللا فدي وداا( :اخوصدار علدنا الحدهلليا) فائدهلل :
" أول مدت اعوندم فجمددص الصدحس أفدن عبددهلل هللا محمدهلل فدت إسددماعسل البخداريت واددالع
ددداحب ،والمسددبع أفددن الحسددست مسددلم فددت الحجدداف النسسددافنريت فهمددا أددد ودد
الحهلليات والبخاري أرج ؛ أله ،اشورط فدي إخدراف الحدهلليا فدي وافد ،هدبا أن ي دنن
الراوي قهلل عادر شسخ ،وتبت عنهللع سماع ،من،ت ولم يشورط مسل ٌم الراهي فل ا وام
فمجرد الملاددر ت ومدت هندا يناصدل لدك النداا فدي ادرجس اصدحس البخداري علدم
مسلم ما هن قنل الجمهنرت خالفاً ألفي علي النسسافنري شدس الحدا م وطائادة مدت
علماء المبرات تم إن البخاري ومسلماً لم يلواما فنخراف جمسص ما يح م فصحو ،مت
األحاديات فنههما قهلل دححا أحاديدا لسسدت فدي وافسهمدا مدا ينتدل الورمدبي و سدرع
عت البخاري اصحس أحاديا لسست عنهللع فل في السنت و سرها".
فلهللما اهوهسنا في المر الما سة مت ال الا علم أد ّ األساهسهلل واخوالل أهدل
الللم في هبا الباا فمت قائل فدنن أدد ّ أسداهسهلل أهدل البصدر فدالن عدت فدالنت وأهدل
ال نفة فالن عت فالنت ومت قائل مت يح م فند األساهسهلل إلم ددحافي فلسند ،فستدال
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أد أساهسهلل أفي ف ر الصهلليقت فالن عت فالنت وعمر فالن عت فالنت وعرمان فدالن
عت فالن ..الد  .والصدناا أهد ،ال يح دم اسدناد مدت األسداهسهلل فنهد ،األدد م لتداًت ال
علم البلهللان وال علم الصدحافةت الحومدال أن ي دنن هنداك إسدناد يتدال إهد ،مدت أدد
األساهسهلل خنلف فس ،داحب،ت فال ي نن حسنئ ٍب دحسحاًت فل ي نن مللالًت يلني مرالً :لن
روى ساسان فت عسسنة حهلليراً عت الاهري عت سالم عت أفس،ت وهبا ملهللود مت أد
األساهسهلل (ساسان فت عسسنة عت الاهري عت سالم فت عبهلل هللا فت عمر عت أفسد ،عبدهلل
هللا فت عمر فت الخ اا عت رسنل هللا دلم هللا علس ،وسلم) هبا إسناد (مب ّه ) إ ا
افور ددنات ولددن اوددب رون حددهلليا فحددا الشددا الددبي نددا أفضددنا فسدد ،فددي هحددن خم د
محا رات قبل رمضان الما دي و رهدا فدي هدبا البحدا أحاديدا رواهدا سداسان فدت
عسسنة وخنلف فسهات خالا ،مالدك مدرالت أو خالاد ،ملمدرت فلدن قلندا سداسان فدت عسسندة
عت الاهري عت سلم عت أفس ،مت أد األساهسهلل فما رأيك إ ا خنلف ساسان في هبا
ااسنادت خالا ،مالك؟ فحسنئ ٍب يتال حهلليا مالك أد وحهلليا ساسان شدا ّ ت فدر م أهد،
ساسان عت الاهري عت سالم عت أفس،ت ومص لك فهبا ااسناد شا في هبا الحهلليات
فال ي نن مت أد األساهسهلل أله ،مل ّل فالمخالاةت فألجل هبا ال يح م اسناد فلسن ،أه،
أدد األسداهسهلل(م لتداً) فدل الفدهلل مددت النيدر فدي ددل حدهلليا علدم حددهلل ت وهدل هدبا ممددا
يصح إسنادع أا ال؟
هبا ان البحا الما ي البي وقانا عنهللع في المر الاائوةت والسنا هو لم عت
دحسحي البخداري ومسدلمت وأجدهلل مناسدبة لل دالا عدت ددحس البخداري وعدت ساسدة
اصنسا ،لهبا ال واا الليسمت البي التو ،األمة جمسلاً فالتبنلت والمتصدند فد (األمدة)
هددم أهددل الللددم الددبي ينلتددهلل فهددم ااجمددا وال أقصددهلل األمددة لهددات ألن األمددة لهددا فددي
أدددحاا دددناعات مخولاددة ال يددهللرون مددا ال ودداا وال اايمددان فضددال عددت درايددوهم
فصددحس البخدداري و سددف د دنّف البخدداري وافدد،ت فلنددهللما هتددنل فنجمددا األمددةت أي
فنجمددا أهددل الللددم الددبيت ينلتددهلل فهددم ااجمددا  .وشددهر اامدداا البخدداري رحمدد ،هللا
ملروفددة لددهللى التادددي والددهللاهيت و نددا فددي هددبا المسددجهلل ارجمنددا للبخدداري فددي تمددان
محا راتت وأسهبنا في ارجمة ااماا رحمة هللا علس،ت و ر حساا ،و ر طلب ،للللم
و در شدسنخ ،وورعد ،وإخبااد ،ومحنود ،إلدم وفااد ،رحمد ،هللا ور دي عند .،ولسدنا
هلنم في هبا البحا فورجمة البخداري رحمد ،هللا و نمدا هل دي إطاللدة علدم ددحس
البخاري.
ااماا افت رسر ر الماية الوي للبخاري علم مسلم هنات وهبا فحا عنيص
وسددنحاول فتددهللر المسددو ا أن أيسددر هددبا البحددا علددم أ هدداه م حوددم اسددونعبنع وال
اسنس إ ا لم ااهم البحا مت أول مر فهدبا فحدا عيدسم اخولدف فسد ،الللمداء ال بدارت
فمت مرج لرأي البخاري ومت مرج لرأي مسلم رحمة هللا علسهما.
فددادذ ي فددهللءت فالبخدداري لددم ياص د عددت شددرط ،ق داّت إهمددا اسددونو الللمدداء
ددرش فشدرط
شرط ،مت اصرف ،في دحسح ،ومت ااريخ ،ال بسرت وأول مدت علموهدّ ،
البخاري هدن التا دي اعسداح رحمد ،هللات وأن البخداري يشدورط سدما دل را ٍو عدت
شسخ،ت ولن في إسناد مت األساهسهللت يلني (مالك عت هافص عت افدت عمدر) هدبا إسدناد
هبي ملهللود مت أد األساهسهلل م لتاًت فمالك يشورط حوم يصدح روايود ،عدت هدافص
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أن يَ ار َد ولن في سنهلل واحهلل أن يتنل مالك :حهللتني هافص أو أهباهي هافص (هبنهي – هبنها-
أهبنهي -أهبنها -أخبرهي -أخبرها -سملت -قال لي) أي دسبة مدت الصدسا الودي احومدل
السما المباشر و لمة (حهللتنا) في اد الش الللماء يهلنم فها السما المباشرت لهبا
فلض الناس انسص وأرسل لي فحرا في جناز أن يتنل المسومص للشدس األلبداهي فدي
شددريا مددت األشددرطة (حددهللتني األلبدداهي) ألهنددي أسددمص دددنا ،فددي األ نت لددس هندداك
واس ة فسننات اا االً علم أن هبا سما مباشرت وهبا لس فصحس ت هبا اهلللس ت هبا
داخددل فددي فدداا الوددهلللس ت إال أن يددب ر النسددسلة الوددي فهددا قددهلل سددمص األلبدداهيت فستددنل:
سملته األلباهي مت شريا مسجلت ألن هبا شبس ،فمت يحدهلل فااجداز م لتداًت يلندي
أها أجااك أن اروي عني هبا ال واا وجللته ااجداز متروهدة فالمناولدةت والمناولدة
أن أهاولدك ال ودداا فددنقنل :ار او هددبا عندديت أجااهددك أن اددروي هددبا عندديت فهددبع إجدداز
متروهة فالمناولةت وااجاز أحهلل وجنع الوحملت والمناولة أحهلل وجنع الوحمل أيضداًت
فنهت إ ا أردتَ أن احهلل عني مت وافي هبا البي أجااك أن اروي ما فس ،عنيت فن ا
قلت( :حهللتنا أفن إسحق قال حهللتنا األلباهي) ا نن مهلللساًت إ ن سدف اوصدرل؟ اتدنل
حهللتنا أفن إسحقت إجاز خادة متروهة فالمناولةت ه با ا دنن قدهلل فسندت النسدسلة أو
ال ريتة الوي التست ال دالا فهدا عنديت فدن ا سدملت شدريا الوسدجسلت هلدم هدن سدما
مباشر مت الوسجسل إلم أ هك ولدس مدت الشدس األلبداهي هاسد،ت ألجدل هدبا يلد ّهلل هدبا
اهلللسساًت فالصناا أن اتنل :سملت األلباهي في شريا اسجسل يتنل با و با.
فااماا البخداري قدال :حودم أددح روايدة مالدك عدت هدافصت أشدورط أن يتدنل
مالك في إسناد واحهلل -ال أطالب ،فن رر مت لك -أن يتنل حهللتني هافص.
ومالك عت هافص روى ألف حهلليا مرالًت يتنل أريهلل إسناداً واحهللاً ي أدح ل،
 999حهلليراًت فما الاائهلل مت لك؟ ي أان هلل أه ،لتس،ت وال يصح سما مولاددر مدت
مولادر مالم يتص احهللير ،في إسناد .يلني مرال الشس محمند شا ر رحمد ،هللات وقدل
مت يلرل الشس محمند شا ر إال إ ا ان ملنساً فاألدا أو علم األقدل لدن دان ملنسداً
فالحهلليات فس نن عنهللع واا مت ال و الوي حتتها الشس أفن رحمد ،هللات مردل وداا
ااسسر ال بريت حتق في سوة عشر مجلهللاًت و واا اهبي اآلتار الفت جرير ال بري
أيضاً .الشس محمند شا ر انفي مت حنالي تال سدننات أو أرفدصت فدال شدك أن دل
مددت فددي المسددجهلل عادددرعت و ددان يس د ت فددي مصددر الجهلليددهلل فالتدداهر ت وأهددت انددال
التاهر في األسبن مر أو مراستت ومم ت انال في شار الشس حسست المرداي
البي ان الشس محمند شا ر يس ت فس ،في مصر الجهلليهلل ت ومص لك ما خ ر فبالك
أن امد ّدر علسدد،ت أ عادددرا ،أا ال؟ أ سددملتَ مندد،؟ إ ن الملادددر ال اتوضددي السددما ت
أريددهلل أن ار دداوا ألن هددبا فحددا مهددم وماسددهلل وأهددا أعوددبر ل خددن الددبيت جددا وا وهددم
ي ملنن فهللروس في الرقائق ويسملنا الماً ماهنماً فن ا فهم يااجئنا فهبا الهللرست
فنحت علم شرطنا التهلليم ل ينا أتنست لصسهلل الخاطر أو الهللروس اللامةت وينا أتنست
لمص ل الحهلليات علم اصحس األخبارت فن ا ان أحهلل األخن جاء لسسدمص المداً فدي
دجراً ألهد ،ال ياهدمت
الرقائق أو المناع ت فنرجن أن يوصبر وال يتنا مدت المجلد
ألهدد ،سدددساهم إن شدداء هللا .وللل دددم اددب رون الرجدددل الددبي وافاهدددا مددت البحسدددر قبدددل
رمضددانت ا هددن منجددند أا ال؟ وهددبا الرجددل يحضددر مصد ل الحددهلليا و ددان قددهلل أاددم
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لسحضر محا ر عادية فتال ليت وللل م اب رون قنل( :،ا لدم دالا ماهدنا أهدا سدر
فاهم وال لمة) ف نته أدبّرع وأقنل إهنا اقورفنا مت االهوهاء مت المحا ر د وسدنل
أقددنل المداً ماهنمداًت فمددرتر المحا ددر فسددالات ووجهللادد ،فددي المددر الوددي الوهددا فددي
مص ل الحهلليا جالساًت ورأيو ،أ رر مت تال مرات يحضدر ملندا مجدال مصد ل
الحهلليات أله ،هبا علم جلسل والبي ياو قلب ،وعتل،ت سدسبسر رسدراً مدت همدا حسااد،ت
فنها أرجن مت إخناهنا البي حضروا ولم يهسئنا أهاسدهم للسدما أن يوصدبروا قلدسالًت
وسنحاول أن أيسر هبا البحا فتهللر اام انت وال أسو سص ف بسلة الحدال أن أسدونفي
البحا ل،ت ألن البحا عضل وف ،مشا ل رسدر ت فنهدا سدنع ي إطاللدة عامدة ورفمدا
هلند إلس ،مر فلهلل مر .
رهددا أن البخدداري رحمدد ،هللا الفددهلل -حوددم يصددح روايددة را ٍو مددت شددسخ -،أن
ي نن هبا الراوي قال مر واحهلل فدي إسدناد ددحس ت حدهللتني فدالنت و رهدا اآلن أن
الملادر ال اتوضي السما ت في هبا المرال البي رهاع واسو سص أن اضدسف لهدبا
المرال أمرلة أخرى شبسهة ف ،مرل الشس األلباهي ان ملادراً لنات وأ ردر ال لبدة لدم
يددروعت الشددس افددت فددازت الشددس افددت عرسمددستت رحمددة هللا علددم الجمسددصت الشددس عبددهلل
الرزاق عاسايت ل المشاي هؤالء عادرهاهمت و رسر منا لم هؤالءت ل ت أها ا لمت
عددت الشددس محمددند شددا رت حوددم أقددنل إن هددبا مصددري ويسد ت فددي التدداهر ت فسنمددا
الشددس األلبدداهي سددا ت فددي األردنت فنهددت ل ددي اددبه إلددم األردن احودداف اصددريحا
واب ر ومال ..لهبا سهلتً علسك المسنلة وقلت لك أن اندال التداهر مدر أو اتنودست
وتال في األسبن وا نن فجاه فست الشس محمند شا ر ومص لك لم الق الشس .
فالملادر إ ن ال اتوضي السما ؛ ألجدل هدبا قدال البخداري يرحمد ،هللا :أهدا الفدهلل أن
أحتق سما ل را ٍو مدت شدسخ،ت و رسدراً مدا ادراع فدي وداا( الوداري ال بسدر) يتدنل:
فالن لدم يدب ر سدماعا مدت فدالنت فالللمداء فدالنير فدي ددحس البخداريت وفدي وداا
(الوداري ال بسددر) وفددي األحاديددا الوددي هتلهدا الورمددبي و سددرع عددت البخدداريت وفسهددا
إعال ٌل فاالهت ا ت الحينا أن البخاري يشورط لك لوصدحس الحدهلليا .مسدل ٌم عدارح
لك وأه ر أش ّهلل ااه ار هبا ال الا وهس قائلد ،إلدم الجهدل فمدباه السدلف فدي هدبع
المسنلةت وهبا مما يتص علم قلبي أن مسلماً ما قصهلل البخاري وال علي فت المدهللينيت
الللمداء يتنلدنن َمدت يدا ادرى قصدهللع مسدل ٌم ف المد ،عندهللما ا لدم ف دالا شدهلليهلل يدر ّد هددبا
الشرط؟ فمت قائ ل يتصهلل علي فت المهللينيت ومت قائل يتصهلل اامداا البخداريت والدبي
آخر هافهاً في عصدرعت
يتص علم قلبي أه ،ال يتصهلل واحهللاً مت هبيتت إهما يتصهلل رجالً َ
ول ت لدس لد ،شدهر البخداري ولدس لد ،شدهر علدي فدت المدهللينيت وإن دان رجدال
محورماً في علمد،ت حودم إن مسدلماً اهوصد للدر ّد علسد،ت ولدبلك لدم يهسد ّم ،مسدلمت فدل
عرح ف ،الريضاً يهللل علم و اعة م اهو،ت وأه ،لدم ي دت ملروفدا الدك الملرفدة فدي
ّ
لددك الامددانت وإن ددان رجدالً هافهداً فددي هاد النقددت وهددن يتددنل( :وقددهلل ا لددم فلددض
منوحلدي األخبددار مددت أهدل عصددرها) وال يتددال هددبا النددف ال للبخدداري وال لللددي فددت
المهللينيت وإهما يتال ما قلت لرجل هاف ٍ ،وإن لم ي ت في الشهر هؤالء.
وأياً ما ان األمرت سناء قصهلل علي فت المهللينيت أو قصدهلل البخداريت أو قصدهلل
هبا المجهنل البي قلته إه ،يتدص علدم قلبدي درعت فدنن مسدلماً رحمد ،هللا ر ّد المد،
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وهتل مبه أهل الللم في لكت فتال رحم ،هللا في متهللمة دحسح" :،والتنل الشائص
المواق علس ،فست أهل الللم فاألخبار والروايات قهلليماً وحهلليراًت أن ل رجل تتدة روى
عت مرل ،حهلليراً وجائا مم ت ل ،لتا ع و السما من،ت ل نههما جمسلا اها في عصدر
واحهللت وإن لم ينت في خبر قا أههما اجوملا وال اشافها ف الا فالرواية تافوة والحجة
ق مت روى عن،ت أو لدم
فها الزمة .إال أن ي نن هناك داللة فسنة أن هبا الراوي لم يل َ
يسمص من ،شسئاًت فنما واألمر مبهم علم اام ان البي فسرهات فالرواية علم السدما
أفهللاً حوم ا نن الهللاللة علم ما فسنا" هبا الا مسلم البي هتل ،عت أهل الللم.
يتددنل" :التددنل الشددائص المواددق علسدد "،وأرجددن أن اسوحضددر أن مسددلماً مددت
األئمدة ال بددار الددبيت لددن هتلددنا ااجمددا لتبددل مددنهمت ومددت عجد أن هندداك مددت يددنهّم
مسلماً في هتل ااجما ت افت رج الحنبلي و سرع .ومسلم لس خاسف الدنزن إلدم
هبا الحهلل البي ينتل إجما الللماء ويتنل -في جملة ما يتنل" -ولن ادعم قائل هبع
المتالة خالل ما قلنا فلسنت فهلللسل ولدت يجدهلل إلسد ،سدبسال" فهدن ال يداال ينتدق دعدنى
ااجما الوي هتلها ويلرّر علم المخالف أن يجهلل شسئا يخدالف هدبا ااجمدا ت وأطند
في ر األدلة علم قنل ،في هبع المتهللمة المبهللعةت فنرجن -وأهت اسمص هبا ال دالا-
أن اسوحضر م اهة مسلم رحم ،هللات وأه ،إ ا هتل ااجما فلس هن واحهلل مت أفناء
الندداس نمرالنددا ينتددل ااجمددا ويخاددم علسدد ،من ددص ااجمددا ت فستددنل( :إن التددنل
الشائص) أي الملرول "والموادق علسد ،فدست أهدل الللدم أن دل را ٍو تتدة يدروي حدهلليراً
عت مرل "،أي عت تتة أيضاً مرل مالك عت هافصت وهبا الراوي "جدائا مم دت" فلمدا
قرن الجناز فاام انت د ّل علم أه ،ال يتصهلل م لق الملادر ت إهما يتصدهلل الملاددر
البسنةت والوي هي أن يروي أهل فلدهلل عدت فلضدهم [الدبلض]ت أن يدروي مصدري عدت
مصريت وشامي عت شاميت وحجازي عدت حجدازيت و دنفي عدت دنفيت وفصدري
عت فصري..ال  .هبع اسمها الملادر البسنةت ألن السنا [لهللينا] مصري عت شاميت
أهت اسنل :أيت الوتسا؟ فمصري عت مصري االتنان طالا علمت واحهلل شدس مشدهنر
وواحهلل المسدب جداد فدي طلد الللدمت مدت ال بسلدي أن يلتداعت السدسما فدي لدك الامدانت
الهللولددة هاسددها اشددجص علددم طلد الللددم الشددرعيت و ددان الخلادداء يل ددنن األع سددات
ال رسر ل لبة الحهلليات حوم إن المنمنن اموحت رجالًت فتال [ينماً] هل هنا رجل مدت
أهل الحهلليا؟ فتال رجل  :هلمت فتال :أ اروي عت هشسم؟ ألن المدنمنن أدرك هشدسماً
وروى عن،ت فهشسم فت فشسر هبا شس ااماا أحمدهللت ف دم روى هشدسم فدي فداا دبا؟
فسس تت ف م روى فالن عت فدالن فدي فداا دبا؟ فستدنل حدهلليراً مدرالت والمدنمنن لهلليد،
أ رر مت لكت فستنل :أ ي لد أحدهلل م الللدم تالتدة أيداا تدم يداعم أهد ،محد ّهلل ؟ أع دنع
تالتة دهاهسر .علم قهللر ما ا؟ علم قدهللر البضداعة الودي لهلليد،ت فالخلاداء أهاسدهم داهنا
ي لبدنن الحدهلليا و داهنا يحضدرون علدم الشددسنتت و اهدت الدهللهسا لهدا آهدباك مهومددة
يحضنن علم طل الحهلليات فصل
فالللم وفالرحلةت و ان الخلااء واألمراء والنال
ّ
جددهللاً أن ي ددنن هندداك را ٍو مشددهنر فددي فلددهلل مددات وهندداك طلبددة علددم ويللمددنن أن هددبا
المحهلل عنهللع أساهسهلل عالسات ومص لك ي سل أحهللهم ويجل في فلهللع وال ي ل الللم
علم هبا الشس ت هبا أ اد أقنل إه ،مسوحسلت إال لماماًت إ ا أاسنا فاالن عت فدالن ولدم
يلق أحهللهما اآلخر وهما في فلهلل واحهللت ل ت إ ا لم ي ت هناك هبا المرالت ي نن األدل
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أن ال ال د ددان يبحددا عددت الشددسنت أدددحاا األسدداهسهلل اللددناليت و دداهنا يحضددرون
عنهللعت فمت اللسسر جهللاًت أن ي نن هناك مصري مشهنرت وطال علم مصدري أيضداً
وال يسمص مت هبا الشس ت ل ت يم ت أن ي نن رجالً فدي الشداات وأهدا مصدري ولدس
عنهللي هاتة فلم أرحل.
إ ن الملادر البسنة أن يروي أهل ل فلهلل عت أهل البلهللت فلنهللما يتنل مسدلم
"وجائا مم ت لد "،فتدرن الجدناز فاام دان "لتدا ع والسدما مند ،فالحجدة فروايود،
قائمة الزمة إال أن يتنا دلسل" علم أن هبا لم يسمص مت هبا أو أهد ،لدم يلتد،ت طالمدا
أن هبا الهلللسل سر منجندت واألمر علم اام انت مصري مص مصري علم اام دانت
فالحجة الزمة فهبع الرواية.
يلنددي ملنددم ددالا مسددلم :مددرال لددن قلنددا أن اللسددا فددت لد  -وهددبا أحددهلل األئمددة
المصريت ال بار مت أقران ااماا مالك -واللسا مرال في التاهر ت وهحت طدالا علدمت
وأها رويته عت اللسا مرالًت قلته  :عت اللسا فت سلهلل عت سلسهلل فت أفي سلسهلل عت أفي
هرير ت فتال إماا مرل يحسم فت ملستت فالن [يلني أها] لم يلق اللسا؛ ألن هدبا خدرف
مت مصر سنة بات و ه إلم اللراقت ودخل اللسا فت سدلهلل مصدر فلدهلل خدروف هدبا
إلم اللراقت ولما رجص هبا مت اللراق ان اللسا قهلل مات .إ ن أيت أ دنن قدهلل سدملت
من،؟ اللسا مرال دخل مصر أي سنة مت السننات [لنتل]  051مرالًت أهدا خرجدته مدت
مصر سنة  049و هبت لللراقت إ ن أها لدم ألتد .،اللسدا مدرال مدات  055وأهدا هالدته
مصر تاهسة سنة  059-051فهل لتست اللسا؟ سملته من،؟ فمسدلم يتدنل هدبات يتدنل
"إ ا قامتر داللة فسنة" البي قلو ،آهااًت علم أن فالهاً لم يسمص مت فالن أو لم يلتد،ت
إ ن هلمل فهبع الهللاللة وهتنل فالن لم يسمص فالهاً وااسناد منت ص.
أمدا إّ ا لدم يلدرل أهدا مودم خرجدت إلدم اللدراق وال مودم دخدل اللسدا وال مودم
رجلت إلم مصرت واألمر علم اام ان إ ن الرواية دحسحةت حوم اتدسم الدهلللسل علدم
أهني لم أسمص مت اللسات [يج أن ااهم ما قلوه ،آهااً] أله ،سسور علم هبا البحدا
ق
أفحا أخرى فن ا لم ااهدم اآلن هدبا البحدا فهمداً جسدهللا [فلدت ااهدم البداقي] ألهد ،أد ّ
وأعنص.
فمسلم رحم ،هللا فلهللما قال هبا ال الا را أمرلة قال :فنن قال -هبا التائل-
أها إهما طالبته فسما الراوي مدت شدسخ ،ولدن مدر ت مخافدة أال ي دنن سدمص ويدروي
فاارسددال أي فاللنلنددةت وال ي ددنن سددمص مندد،ت فهددبا الددبي جللنددي أحودداط؛ ألهدد ،مددت
المم ت أال ي نن قهلل سمص من،ت فنها ل ي أان هلل أه ،لتسد ،وسدمص مند،ت لهدبا أهدا محوداف
أن يتنل حهللتني ولن في إسناد واحهللت فتال ل :،إ ا ندت اتدنل هدبا ال دالا فسلامدك أن
ا ل السما في ل روايةت ولدس فدي روايدة واحدهلل ت الحومدال أن يدروي فاللنلندة
رواية ما وال ي نن سملهات و درا أمرلدة علدم لدكت يتدنل[ :إن] هشداا فدت عدرو
هحت هللم فستست أه ،سمص مت أفس ،عرو وعرو سدمص مدت عائشدة وعائشدة سدملت
مددت الرسددنل دددلم هللا علسدد ،وسددلمت والشددك عنددهللها فددي ااصددال هددبا ااسددنادت إسددناد
مبه أيضاًت فنع اك أحاديا لم يسملها هشاا فت عرو مت أفس ،عرو إهما سملها
مت أخس ،عبهلل هللا فت عرو ت وهبع مرال عسنة مت األحاديا الوي لم يسملها هشاا مت
أفس،ت فلن قال (هشاا عت أفس )،أ لس فهبع األدلة يم ت أن ي نن فلض األحاديا لدم
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يسملها هشاا عت أفس،؟ إ ن حست يتنل هشاا (عت عرو ) مت أدراك أهد ،سدمص هدبا
الخبر عدت عدرو ت وال ي دنن فسند ،وفدست عدرو واسد ة؟ وقدهلل ا دنن الناسد ة رجدالً
لسااً مرال وأهت ال اهللريت فنهت اصح إسناد هشاا فت عرو ت (سنل اصح هبا
ااسناد مص أن هنداك واسد ة فدي هدبا الحدهلليا فالدبات فدست هشداا وعدرو ) إ ن هدبع
األمرلة اَ ار هد علسك واههللا المك مت أدل،ت وجلل مسلم يهلللل فندلة وأمرلة رسر علم
دددحة قنلدد .،خالدددة ال ددالا أن شددرط البخدداري الددبي هس د إلسدد ،الشددك أهدد ،أ ددسق
وأح مت ول ننا إ ا ا لوامناع سوضسص علسندا أحاديدا رسدر لدم هتدف فسهدا علدم من دص
السما مت فالن عت فالنت مص إم ان السما ت فن ا ان شرط البخاري أ سقت ل دت
شرط مسلم دحس وال إش ال فس،ت وشرط البخاري أ سق وال هخولف أيضاً علم اه،
أقنىت ول ت شرط مسلم قني أيضاًت فال ملنم لوضدلسف رأي مسدلم فدي سدبسل هصدر
رأي البخاريت ما فلل لك جماعة مت طالا الللدم الملاددريتت وأهدا ندت أو ّد مدت
إخناهنا طالا الللم أن يرجئنا ال الا فدي هدبع المسدنلة ال بسدر ت وأال يوسدرعنا فسهدا
فتهلل اخولف فسها الللماء ال بار جهللاً البيت ال اصل قامة واحهلل منا إلم شراك هلل واحهلل
منهمت ومص لك اخولانا في هبع المسنلة اخوالفاً بسراً موباينداًت ف دان األولدم ف دالا
الللم أن يومهلنا وان يصبروا علم أهاسهم حوم إ ا هضجتر مل وهم وطالتر أعمارهم
و ردر اسدوترا همت يصدلنن فددي أخدر أعمدارهم إلدم الاصددل فدي هدبع المسدنلةت ألهنددي
رأيته رسرا مت ال لبة البيت أعرفهم ملرفة شخصسةت ومنهم مت لم اتلم أظاارع في
الللمت ومنهم مت يسرق اخريجات الشس األلباهي وينسبها لناس،ت ويهللعي اصحسحاً
واضلسااًت دخل في هبع المسنلة وألدف وافداً فدي الدرد علدم اامداا مسدلم رحمد ،هللات
وفي اضلسف شرط ،وفي هصر الا ااماا البخاريت وأخب هبا البحا ل ،في وداا
افت رشسهلل السبوي الاهري رحم ،هللا البي سماع (السنهلل األفستت والمنرد األملتت في
المحا مددة فددست اامددامست فددي السددنهلل الملددنلت) وعمددل متارهددة فددست شددرط البخدداري
ومسلمت وإن نته رأيته في هبا ال واا -مص قن هَاَ افدت رشدسهلل فسد( -،وافدت رشدسهلل
مت األئمة الاحنل ال بار ول ،وداا ممودص يدهللل علدم رحلود ،الناسدلة وهمود ،اللالسدة
سماع :ملء اللسبة فمدا هجمدص ف دنل البسبدة فدي النجهدة النجسهدة م دة وطسبدةت وداا
جمص في رحلو ،ولتائ ،فالشسنت وطالا الللم واألحاديا وال و الوي أخدبها عدنهمت
أي أن هبا رجل فا ل عالم جلسل) ل ت علم اللاد [فنن] علمداء المبدرا مجاهسدلت
علمداء المبدرا عدت أهددل المشدرق مجاهسدل أو المجاهسدلت هحددت ال هلدرل أحدهللاً مددت
علماء المبرا فخالل المشرقت فنن المبارفة يلرفدنن علمداء المشدرق جمسلداًت ألن
المشرق هن أرح الرساالتت و ل األهبساء هالنا فدي المشدرق دون المبدرات و دنن
المبرا حل علس ،ملنم البروا فلدم يشدوهر علمدا عت لدبلك لدن قلدته ل دل طلبدة الللدم
النبهاء الاضالء هل يسو سص الناحهلل من م أن يسمي لي عالما مت لسبسا أو انه أو
الجاائددر أو المبددرا أو منريواهسددا مددرالً (ورفمددا ألن الللمدداء الشددناق ة جددا وا إلددم
المشدرق فلهرفدنا وإال لدن فتدنا فدي منريواهسدا لمدا عرفدنا) فدال يسدو سص واحدهلل منددا أن
يلرل عالم ا مت علماء المبرا وهبع المسنلة قهلليمةت ف ان افت حداا مدت هباهود ،لدم
يهلرل في المشرقت وقهلل انجص هن مت لك وقال:
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في جن الللنا منسر ٌ

أها الشم
البرا
ه
ولن أهني مت جاه الشرق طال ٌص
ولن هحن أ نال اللراق د بافة
الص
رحلي فسن هم
فنن ينال الرحمت
َ
هنالك ييهر أن للبلهلل قص ة

ل دددددت عسبدددددي أن م ل

لي
ددددد َ

لجهلل علم ما ا في ري الن ه
وال ددددرو أن يسددددونح ال لددددف
فحسنئ ٍب يبهلل الونس
وأن ساد الللم آفو

ا
ف وال رر ه
را
 ،الته ه

فهن يتنل إ ا خرجته مت المبرا و هبته إلم اللراقت سونسانن علدم فتدهللي
والرفنن قسمويت ول ت ساد الللم الترات وأزههلل الناس في اللالم أهل ،وجسراه.،
فددافت هرشددسهلل هددبا إمدداا عددالم بسددر موضددلص فددنهنا الللددنات وفددي علددم الحددهلليا
خصنداً .دنف هبا ال واا المموصت وأهدا أقدر فنهد ،وداا ممودص وقدهلل ددنّا ،ف ريتدة
مبو ر جسهلل ت ول ت منخبي علسد ،أهد ،لدم يحوادل فدرأي اامداا مسدلمت ولدم يولندم فدي
إظهار هبا الرأي مرلما النم في إظهار الرأي المنسدنا إلدم اامداا البخداري رحمد،
هللا.
يتددنل افددت رسددر يرحمدد ،هللا" :ومددت هاهنددا يناصددل لددك الندداا فددي اددرجس
اصحس البخاري علم مسلم ما هن قنل الجمهنر" علم أساس أن شدرط البخداري
أ سق مت شرط ااماا مسلمت و لما اق الشرط ان دخنل الخلل مند ،أقدلت و لمدا
ااسددص الشددرط أم ددت دخددنل الخلددل مندد،ت " مددا هددن قددنل الجمهددنر خالف داً ألفددي علددي
النسسدددافنري شدددس الحدددا م وطائادددة مدددت علمددداء المبدددرا ينسددد إلدددم أفدددي علدددي
النسسافنري أه ،قال :مدا احدت أديدم السدماء أدد ّ وافداً مدت وداا مسدلم" وإن دان
الحاف فت حجر اللستالهي أشار في متهللمة واف( ،فو الباري) إلم عدهللا تبدنت هدبا
ال الا عت أفي علي النسسافنريت أي أن ااسناد إلم أفي علي فس ،دلف .فتسدل ل ّمدا
هر ّد الا أفي علي النسسافنري فسهحمل علم أشساء أخدرى فخدالل الوصدحس ت وراسد
مسلم ل واف ،مرالًت و ريتو ،في هيم ااسنادت ف واا مسدلم يودرج فلدالً علدم وداا
البخدداري مددت هددبع الجهددةت وأن مددت أراد أن يسددوموص فهللراسددة األسدداهسهلل فللسدد ،ف ودداا
مسلم دون واا البخاري والبي يريهلل أن يسوموص فالات،ت فللس ،ف واا البخداري دون
واا مسلم .وااماا البخاري يت ّص األحاديات الحدهلليا الناحدهلل فدي عدهلل أمدا ت علدم
حس الات ،البي ي لب ،مت الحهلليا فخالل مسلم فنه ،ينرد الحهلليا امال في الباات
فوسوموص أهت فالتراء في دحس مسلم علم الحهلليا امالت وفلهلل الحهلليا ينرد عهلل
أسداهسهلل يتددني فهدا هددبا الحددهلليا مردل أول حددهلليا فدي دددحس مسددلمت حدهلليا عمددر فددت
الخ دداا ر ددي هللا عندد،ت الددبي هددن حددهلليا اايمددان وااسددالا وااحسددان الملددرول
فحهلليا جبريل علس ،السالات فنن مسلماً أخرف هبا الحهلليا واهارد ف ،عدت البخداريت
يخدرف حددهلليا عمدرت إهمددا خددرف حدهلليا أفددي هريدر والددبي رواع مسددلم
فالبخداري لددم ّ
أيضاًت فنورد مسلم الحهلليا عدت افدت الخ داا تدم أادم لد ،فلدهللع أسداهسهلل حدنالي سدبلة
أساهسهلل سر ااسناد البي فهللأ ف ،الحهلليا فسجمص األساهسهلل لها في م ان واحهللت ويجمص
الحهلليا ل ،فدي م دان واحدهلل وال يت لد،ت وقلمدا يلسدهلل مسدلم الحدهلليا فدي م دان آخدرت
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هادراً جهللاً أن يلسهلل الحهلليا في م ان آخرت إهما البخاري فتهلل رر حهلليا (إهما األعمال
فالنسددات) فددي سددبلة منا ددص مددت دددحسح ،ولددن أهدد ،ينددن فددي مشددايخ ،ول ددت روى
الحهلليا فبلض ألااظ ،فنصها في أما ت أخرى؛ ألن البخاري محواف إلم هبا الحهلليا
لن ددل ،فددي هددبع ال ود [الوددي دددناها فددي دددحسح ]،ودداا اايمددان والنددبور -ودداا
الحسل -واا ال الق -واا فهللء النحي -يضدص هدبا الحدهلليا علدم حسد الاتد ،الدبي
يريهللع مت هبا الحهلليا.
فرفما قصهلل أفن علي النسسافنري -علم فرح تبنت هبا ال الا عن -،الملاهي
الوددي راهددا وال هتصددهلل اصددحس مسددلم رحمدد ،هللات وإال فنهددل الللددم جمسلداً علددم أن
البخاري دان أجد ّل مدت مسدلم فدي فهدم الحدهلليا وفدي فهدم عللد،ت وإهمدا اخدرف مسدلم
فالبخاري فل قال الهللارق ني رحم ،هللا" :لنال البخاري ما راش مسلم وال جاء" وأهدا
أعوتهلل أن هبا ال الا دهللر علم سبسل المبالبة وإال فتدهلل اخدرف مسدلم فمئدات الشدسنت
ال بار مت أمرال البخداريت مدنهم هدنت وقدهلل الزا البخداري فلدال خمد سدننات ول دت
علم الحهلليا البي عنهلل مسلم لس عت البخاري وحهللعت إهما أعوتهلل أن هبا ال الا إهمدا
دهللر علم سبسل المبالبةت وعلم سبسل إظهار م اهة البخاري رحم ،هللا.
وقال قائل آخر إن مسلماً فلض لمان البخاريت وهن أيضاً يجري ال الا هنا
علم ها الناسر الوي دهللرت مت الهللارق ني رحم ،هللا.
فالبخاري -ما قلت -إ ا اهت جاللو ،في علم الحدهلليا فدنق مسدلم فالشدك أن
اصحسح ،ي نن فنق مسلم أيضاًت اجما الللماء علم الارق فسنهمات وقهلل ر فلض
إخناهنا سؤاالً يتنل :هل شرط البخاري هبا في دحسح ،فتا؟ أا في أددل الصدحة؟
والياهر أه ،في أدل الصحة ولس في دحسح ،فتات ويهلل ّل علم لك أحاديا رسر
فددي ودداا (الودداري ال بسددر علّلهددا البخدداري رحمدد ،هللا فددر م أههددا منجددند مددرالً فددي
دددحس مسددلمت ل ددت علّلهددا البخدداري فنهدد ،ال يللددم لاددالن سددماعاً مددت فددالنت ويللّددل
أحاديا أخرى فنا هبع الللةت فهلل ّل لك علم أن البخاري إهما يتصدهلل أددل الصدحة
في هبا الشرطت وال يتصهلل دحسح ،وحهللع.
قال" :تم إن البخاري ومسلماً لم يلواما فنخراف جمسص مدا يهح دم فصدحو ،مدت
األحاديات فنههما قهلل دححا أحاديا لسست في وافسهمدات مدا ينتدل الورمدبي و سدرع
عت البخاري اصحس أحاديا لسست عنهللع فل في السدنت و سرهدا" .وطبلداً هدبا فسد،
ر ّد علددم اللددبيت زعمددنا أن البخدداري ومسددلماً اسددونعبا األحاديددا الصددحسحةت وفنددنا
علم هبا شسئا آخر وقالنا إن األحاديا الصحسحة ال اوجداوز تالتدة آالل حدهلليات ألن
مجمل ما في البخاري ومسلم -فلهللا الم رر -قرافة ألادي حدهلليا وهسدفت وهدبا ال دالا
سر دحس ت يهلل ّل علس ،قنل البخاري هاس .،قال" :ما أخرجته في وافي هدبا دل مدا
عنددهللي مددت الصددحس ت إهمددا أخرجددت فسدد ،أدد ّ الصددحس وار ددت مددت الصددحاش لحددال
ال ددنل" روى هددبا عندد ،إفددراهسم فددت ملتددل النسدداي أحددهلل روا وافدد،ت ودددرش فددبلك
األئمة مرل أفي ف ر إسماعسل داح المسوخرف علم دحس البخداريت وددرش فد،
أيضداً افدت عبدهلل البدر عدالم األهددهللل الشدهسر وجماعدة أخدرىت وددار دالموناار عنددهلل
علماء الحهلليا فل هن موناارت فلنهلل علماء الحهلليا أن البخداري رحمد ،هللا لدم اخدرف
ل األحاديا الصحسحةت ومت األدلة علم لك أن مت طالص واا (الللل ال بسر) ألفي
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عسسددم الورمددبي رحمدد ،هللات وهددن ودداا يشددومل علددم أحاديددا يسددنل الورمددبي فسهددا
شسخ ،البخاري عت جملة مت األحاديا والبخاري يجس فما عنهللع مت الللمت إما هبا
الحهلليا ملللت وإما دحس وإما حست وإما منقنل علم حس ما يجس البخداريت
فستددنل :سددنلته محمددهللاً -أي افددت إسددماعسل البخدداري -عددت الحددهلليا الددبي رواع فددالن
حهللتني فالن عت فالن عت فالن فتال هبا حهلليا حست أو هبا حهلليا حست دحس أو
هددبا حددهلليا دددحس ت فتددهلل دددح البخدداري أحاديددا رسددر فددي ودداا الللددل ال بسددر
للورمبيت فدل فدي وبد ،األخدرى مردل الودناري الرالتدة أيضداًت يخدرف أحاديدا ويح دم
علم فلضها فالصحةت فهلل ّل هبا علدم أن البخداري لدم يشدورط جمدص الصدحس لد ،فدي
واف،ت ف ل هبع األحاديا الوي دححها ال ا نن في دحس البخاري وإهما ا نن في
السنت و سرها.
و بلك ااماا مسلم رحمد ،هللات قدال" :اهوخبدت هدبا ال وداا مدت سدومائة ألدف
حهلليا مسمنعة" وأقصم ما رع أحمهلل فت سلمة رفسق مسلم وداحب،ت وهن البي
عناع مسلم فالمخاطبة فدي متهللمدة ددحسح،ت فنهد ،يتدنل" :وإهدك يرحمدك هللا فونفسدق
خالتدك ولدك منددي أن أددنف وافداً ..إلدم آخددر دالا مسددلمت فمسدلم يخاطد أحمدهلل فدت
سلمةت فستنل أحمهلل فت سلمة أن جملة ما فدي ددحس مسدلم اتندا عشدر ألدف حدهلليات
وطبلاً هن يتصهلل فالم ررت فحسا أن مسلماً لن قال حهللتنا قوسبة ش حهللتنا مرال التلنبدي
قال قوسبة حهللتنا مالك وقال التلنبي أخبرها مالك أهد ،يلد ّهلل هدبا حدهلليرستت حدهلليا لتوسبدة
عت مالكت وحهلليا للتلنبي عت مالكت إ ا ان األمر بلكت هلم يم دت أن يصدل األمدر
إلدم اتندي عشدر حدهلليراًت ل دت فدالمونن فصدحس مسدلم يوجداوز األلادست فشديء يسددسرت
حددنالي تالتمائددة أو أرفلمائددةت وسددنب ر عددهلل مددا فددي دددحس البخدداري وعددهلل مددا فددي
دحس مسلم عت أهل الللم في المحا ر التادمة إن شاء هللا..
س :ما ا يتال لن قلنا عت البخاري دح أحاديا لسست علم شرط ،ما عنهلل
الورمبي؟
ف :لمة (شرط البخاري) مراب ة ف (ددحس ) البخداريت ولدس فد (اصدحس )
البخاريت فسج الوارقة فدست االتندستت فلندهللما هتدنل هدبا حدهلليا ددحس علدم (شدرط
البخاري)ت فنهنا هتصدهلل طريتدة البخداري فدي ددحسح ،خصندداًت فسراعدم فدي ال دالا
علددم الشددرط دددحس البخدداري ال اصددحس البخدداريت فالبخدداري قددهلل يصددح أحاديددا
دل حدهلليا لدس علدم شدرط البخداري ي دنن دلسااًت ألن
لسست علم شرط،ت ولدس
الحهلليا إما أن ي نن علم شرطهما أو علدم شدرط البخداري أو علدم شدرط مسدلم أو
علم شرط واحهلل مت أدحاا الصحاش البيت ينانن فلهلل لدكت مردل افدت خايمدة وافدت
حبان والحا م و سرهم
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