سلسلة شرط البخاري
ومسلم
لفضيلة الشيخ :أبي إسحق الحويني
احملاضرة الثانية
عادالن محمد س ومسدبا و سددف ومسدبعورسب وماد ش سددا مدو شددرور
أن الحمد
أموسنا وس ئات أعمالناب مو يه هللا عاالن فال مضل لدفب ومدو يضدلل فدال دا،ي لدفب
وأشده أن للدف ل هللا وهد س شدري ،لددفب وأشده أن محمد ا عبد س ورسد لفب أمددا
سا  :فإن أص ق الح يث كباب هللا عاالنب وأهسو اله ي ي محم صدلن هللا عل دف
وآلف وسلمب وشدر اممد ر محد هاعهماب وكدل مح هدة س عدةب وكدل س عدة لداللةب وكدل
لاللة في النار.
اللهم صل علن محم وعلن آل محم كما صل ت علن لسرا م وعلن آل لسرا م فدي
الاالم و لم ،هم مج ب وسارك علن محم وعلن آل محم كما ساركت علن لسرا م
وعلن آل لسرا م في الاالم و لم ،هم مج .
سن اصل الكدال عدو اليدح ح وب وسد ط مبإدرق للدن شكدر سادث امها،يدث
البي امبق ا ساث أ ل الالم علن اليح ح وب ومببد شلد ،سب دان الباد ي أيضدا علدن
اليح ح و مو قبل الجهلة امغمار الذيو كبب ا في ذا الزمانب وأرج مدو لو امندا
طالب الالم أن ينببه ا ج ا للن ذس ال روس وللن ذس الق اع البدي سدنذكر ا فدي
هنايددا الكددال علددن اليددح ح وب هبددن يبسددنن لهددم أن يهضددم ا طريقددة ال د خ و فددي
مذب عو دذيو الكبداس و الجل لد و دذس العدارات الةالمدةب
عين ف كباس هماب ومو هم ّ
الجائرةب الجا لة أيضا؛ ومحو مالدم ممدا عقد مدو الد روس أن الحكدم علدن الحد يث
عيح حا وعضا واب لمما فرع علن الكال عدو الدراوي عجريحدا وع ه قداب فامصدل
الحكم علن الراويب والورع الحكم علن ه يث الراويب فمو كان هقدة صدا،قا
أم ندداب فح ي ددف صددح ب ومددو كددان لددا وا مجروهددا فح ي ددف لددا ف أو ،ون شلدد،ب
فامصل الكال عو الراويب والورع الكدال عدو الخبدر أو الحد يث الدذي مقلدف
ذا الراوي.
فاعلم أيها المسبرش ب أن الرواة الذيو روى لهدم ال د خان البخداري ومسدلم
ل س ا جم اا علن طبقة واه ة ف ي ال قة والضبط واإلعقانب لمما م طبقات مبواوعة.
الذي يان نا م الرواة الذيو عكلم ف هم أ ل الالمب لماشا أورج البخاري ومسلم لرواة
عكلم أ ل الالم ف هم؟
ناك هكاية روا ا الخإ د البعد ا،ي فدي عداريد سعد ا ،عدو سدا سدو عمدرو
البرزعي و أه الذيو مقلد ا كدال أسدي ،او ،فدي الالدل وكدال اسدو زرعدة الدرازيب
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ف ق ل سا اسو عمرو" :شه ت أسا زرعدة الدرازي عب د هللا سدو عبد الكدريم وشكدر
الكباب اليح الذي ألوف مسلم" وأس زرعة الرازي مدو صدعار شد س مسدلمب أي
أن مسدلم اشددبرك مد أسدي زرعددة الددرازي فدي الروايددة عددو شد س ك ددريو فهد مددو
عالم ددذس وأقرامددف فدي موددا ال قددتب (أي مسددلم مددو عالم ددذ أسددي زرعددة الددرازي ومددو
أقرامدف فدي آن واهد ) م دل البخداري واإلمدا أهمد سدو هنبدلب فالبخداري علم دذ أهمد
وقرينف في آن واه ب علم ذس -ممف روى عنفب وقرينف -ممف اشدبرك مد اإلمدا أهمد
في الرواية عو جماعدة مدو ال د س ماداب فدإشن د علم دذ وقدريوب كدذل ،مسدلم د
علم ذ أسي زرعة الرازي وقرينف في شات ال قت.
ف ق د ل سددا سددو عمددرو البرزعددي" :شدده ت أسددا زرعددة الددرازي شكددر كبدداب
اليح الذي ألوف مسلم سو الحجاج هدم أسد اليدائر علدن م الدف" أسد اليدائر ألدف
كباسا ككباب مسلمب "فقال لي أس زرعة :ؤ ء ق أرا،وا البق قبل أوامفب فامل ا
ش ئا يبس ق ن سفب ألو ا كباسا لدم يسدبق ا لل دف ل ق مد ا مموسدهم رئاسدة قبدل وقبهداب
وأعاس شات ي ٍ وأما شا ب رجل سكباب اليح مو روايدة مسدلمب فجادل ينةدر ف دفب
فإشا ه يث عو أسدباط سدو ميدرب فقدال :مدا أساد دذا مدو اليدح ب يد ول فدي كباسدف
أسباط سو مير؟ هم رأى في كباسف قإو سو مس رب فقدال :و دذا أطدم مدو امولب قإدو
سو مس ر وصل أها،يث عو هاست جالها عو أماب هم مةر فقال :يروي عو أهم سو
ع سن الميري في كباسف اليح ب قال أس زرعة :ما رأيتُ أ ل مير ي دك ن فدي
أن أهم سو ع سنب وأشار أس زرعة للدن لسدامف كهمدف ياندي الكدذبب كهمدف يقد ل مدا
كان أ ل مير ي ك ن أن أهم سو ع سن يكذبب هم قال لي يح ث عو أم ال دؤ ء
ويإدرق م دل البد ع عل ندا ف جد ون السدب ل سدهن
ويبرك محمد سدو عجدالن ومةدراءس
ّ
يق لد ا للحد يث لشا اهددب ّ سدف علد هم لد ا دذا فددي كبدداب اليدح ب ورأيبددف يددذ ّ مددو
ول ذا الكباب ويؤمبف"
ذا كال أسي زرعة الرازيب اعبرض علن هالهة رواة روى عدنهم مسدلم فدي
صح حف أولهم أسباط سو ميرب و ذا ل ا مو ش س مسلم سل مو شد س شد وفب
هم شكر قإو سو مس ر وأهمد سدو ع سدن سدو هسدان الميدريب وكال مدا مدو شد س
مسلمب وجرح أس زرعة الرازي ؤ ء ال الهةب وقال ك دف يد ول دؤ ء ال الهدة فدي
كباب يزعم صاهبف أمف جم الح يث اليح ؟ ذس [ ي]البهمةب فك ف أجاب مسلم
عنهددا؟ أرج د مددو اإلو د ة أن يركددزوا فددي السددماع .ددذا جملددة مددال قالددف أس د زرعددة
الرازيب فاسم ما قالف مسلم سو الحجاجب لنارط ك دف صدنف اإلمدا كباسدفب وك دف
كان يحباط غاية ا هب اط في الرواية عو ؤ ء.
قال سا سو عمرو البرزعي" :فلما رجات للن م سداس ر فدي المدرة ال ام دةب
شكرت لمسلم سو الحجاج لمكار أسي زرعة عل ف روايبف في كباب اليح عو أسباط
سو مير وقإو سو مس ر وأهم سو ع سنب فقال لي( :لن ما قلدت صدح ) لشن د
أقر سدهن دؤ ء ال الهدة مدو المجدروه و أو ممدو عكلدم أ دل الالدم فد همب لشن مدا كدان
ّ
مسلم يجهل الكال عو ؤ ء ال الهةب سل كان يالم أيضا أمف عُكلّم ف همب فقدال :لن مدا
قلبددف صددح  .أي أن ددؤ ء مجروهدد ن و يدد ول هدد ي هم فددي اليددح  .لشن مددا
الحامل ل ،وق اعبرفت أن ع ول رواية دؤ ء فدي كباسبد ،اليدح الدذي اشدبرطت
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ف ف اليحة؟ قال( :ولمما أ،ول مو ه يث أسدباطب وقإدو وأهمد مدا قد رواس ال قدات
عو ش وهمب ل أمف رسما وق للي عنهم سارعواع ويك ن عند ي مدو روايدة مدو دم
أوهق منهم سنزولب فهقبير علن أولئ ،وأصل الح يث ماروط مو رواية ال قات).
ورجدتُ هد يث دؤ ء ل من دذا الحد يث الدذي رووس
يري أن يق ل :أمدا مدا ّ
وق د رواس غ ددر م مددو ال قددات وق د لددي عددو ددؤ ء ال الهددة سارعودداعب أي سال د ب أمددا
الإريددق اليددح الددذي رواس ال قدداتب ف قد للددي فددي مددزولب فوضددلتُ الالد ب وأصددل
الح يث ماروط مو رواية ال قاتب فما مانن دذا الكدال ؟ أشدرط ،رجدات الالد د
قلة ال سائط اليح حة س ن ،وس و رسد ل هللا صدلن هللا عل دف وسدلمب كلمدا كدان عد ،
الدرواة أقددل كددان اسدمف علد ب و ددذا أشدرط أمد اع الالد ب الالد أقسددا ب ددذا أشددرفها
وأرفاهاب مال ،عو ماف عو اسدو عمدرب سد و مالد ،والنبدي صدلن هللا عل دف وسدلم كدم
واه ؟ اهنان .ال افاي عو مال ،عو ماف عدو اسدو عمدرب سد و ال دافاي وسد و النبدي
صلن هللا عل ف وسلم هالهةب مدو أعلدن مدو مدو؟ مالد ،أعلدن مدو ال دافايب من س ندف
وس و النبي صلن هللا عل ف وسلم اهنان فقدطب س نمدا ال دافاي س ندف وس دت النبدي صدلن
رب هد يث رواس قإدو سدو مسد ر عدو جاودر سدو
هللا عل ف وسلم هالهدة .فمسدلم يقد لّ :
سل مان الضباي عو هاست عو أمداب لّشن سد و مسدلم وسد و الرسد ل صدلن هللا عل دف
وسلم كم را ٍو؟ أرساةب قإو -جاور -سل مان -هاست سو أسلم البندامي -مالد .،الدراوي
الذي عُكلم ف ف مو؟ قإو سو مس ر.
ل أن مسلما أرا ،أن يروي ذا الح يث عو جاور مو روايدة هقدة غ در قإدو
سو مس رب لكان س نف وسد و جاودر اهندانب فسد ق ل هد هنا فدالن عدو فدالن عدو جاودرب
ف ك ن س و مسلم وس و الرس ل صلن هللا عل ف وسلم كم واه سهذا ا عببار؟ ومسة.
فمسددلم يقد ل :ددذا الح د يث صددح ب وقد ُعددرط عن د الالمدداء أمددف صددح ب وروايددة
ال قات لهذا الح يث ماروفة عن أ ل الالمب فهما س مو أن أمزل ،رجة ويك ن س ني
وس د و النب د ي صددلن هللا عل ددف وسددلم ومسددة مددو الددرواةب آوددذ طريددق قإددو ن مس د رب
ويك ن س ني وس و النبي صلن هللا عل ف وسدلم أرسادةب والحد يث مادروط مدو روايدة
ور ُج رواية ؤ ء.
ال قاتب فالمبو صح
ري ف فب فهذا الذي جالني أُ ِّ
عودر ،سهدذا الحد يثب ولددم
لكدو مبدن يُدال مسدلم؟ لشا كددان قإدو سدو مسد ر مد ال ّ
ورجت
عور ،سهذس الروايةب ك ف ّ
يباساف أه مو أ ل الالم .فنق ل لف :را ٍو ٍٍ لا فب ّ
ه ي ف؟ لكو مامو ه يث رواس مسلم -وما أقل ما روى مسلم لقإدو سدو مسد ر -روى
عنددف ه د ي و فقددط .وأمددا سددهشكر روايددات ددؤ ء ال الهددة فددي صددح مسددلمب وك ددف
وقا د اب وك ددف اهبدداط مسددلم غايددة ا هب دداط فددي الروايددة عددو ددؤ ء ال الهددةب وفددي
الذر المبكلم ف هم.
الرواية عو أم ال ذا ّ
لشن مسلم أس ى عدذرسب و د عدذر مقبد ل عند أ دل الالدمب أعدرض عدو دذس
وورج ذا الإريق لال س.
الإريق لنزولهاب
ّ
ول ّما ق مسلم الري علن محم سو مسلم سو وارةب عاعبة أيضدا وقدال لدف مدا
قا ل أس زرعة الرازيب فهجاسف م لما أجاب سا سو عمر البرزعيب فاذرس محم سو
مسلم سو وارةب وه هف وقبل عذرس.
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عاال ا اآلن منةر في روايات ؤ ء ال الهة علدن وجدف الخيد طب طالمدا أن
أسا زرعة الرازي ق س ّما مب لننةر ك ف روى مسلم لهؤ ء ال الهة في صح حف.
أو  :أسباط سدو ميدر الهمد امي أسد ي سدف يقدال أسد ميدرب و دذا كمدا قلدتُ
ل ا مو ش س مسلمب لمما مو طبقة ش س مسلمب ذا الراوي أسباط سو ميرب
وهّقف اسدو ماد وب واسدو هبّدانب واسدو شدا وب وقدال البخداري :صد وق .وع قّدف ف دف
أهم ب سئل عو هالفب قدال :أ،ري .واوبلدف ف دف رأي الوضدل سدو ُ،كد وب فقدال أسد
سئلب أو قال سهلتُ الوضل سو ُ،ك و
هاعم الرازي :سماتُ الوضل سو ُ،ك وب [أو قال] ُ
عو أسباط سو ميرب قال :أها،ي ف مقل سة أمسام  .وسهلف محم سو مهران الج ّمالب
قال :سهلتُ أسا مُا م عو أسباط سو ميرب قال :لم يكو سف سهسب لكنف أ ج.
لشن اوبلف رأي الوضل سو ُ،ك و فدي أسدباط سدو ميدر .وقدال النسدائي :لد ا
سالق ي .وشكرس أس زكريا الساجيب وأس الارب الق روامي في كباب الضاواء.
ددذا الددراويب كددم هد ي ا أورجددف مسددلم لددف؟ أوددرج لددف هد ي ا واه د ا فقددط فددي
صح حف .فإن ما يقال أن مسلما أورج مسباط سو ميدر و د رجدل مدبكلّم ف دفب لممدا
أورج لف ه ي ا واه اب د هد يث جداسر سدو سدمرةب أن النبدي صدلن هللا عل دف وسدلم
علقّن غلماما فكان يمسد ود ي كدل غدال مدنهمب قدال :فل ّمدا جداء ،وريب فمسد علدن
و ي س يفب فما رأيتُ ي ا أسر ،أو أط مو ي س صلن هللا عل ف وسلمب كهمما أورجها
مو جؤمدة عإدار .والجؤمدة دي -...كلمدة غ در مسدم عة ج د ا -المبداعب كدهن واهد ا
أ،ول ي س في ك ا عإر فيارتْ ي س ماإرة .و ذا الح يث لم يدروس اهد مدو امئمدة
السبةب ل مسلماب ولم يروس أهم في مسن سب علن ساة ما في المسن مو أها،يث.
هذاا هذذو الحذايو الوايذذا الذذام أم ألذب ط ذذلن رسذأما بذ ن ذ أطذم ذ بذ
ن ي  -وهو ط شيوخ ط لن -فأم ج لب ط ذلن اذايني الحذايو اروي فذي العامب ذم
والحذذايو النذذمني ط ذ وه ب ي ذ  .إذه فع ذذلن اااذذما فذذي ال وايذذة ؟نذذب أي أطذذم فذذي
ال واية ارم ى فأم ألهم في العامب ذم والحذايو اروي الذام أم ألذب ط ذلن لذب فذي
كامب اإليعمه سمق في اإلطمي ط لن اذايو أنذف فذي تمبذ بذ ذيف بذ الشذ ،عمل ل ،عذم
نزي ولب تأذمك وت ذمل { :ال تَرْفَعُواْ ََْْواتْتَمْ ْ فَواْصَ ْتواْلن ِْي و ْ} فذم؟ازي تمبذ بذ

يف بذ الشذعمل فذي بياذب وكذمه كألذ كفيذ ،ال ذو أم أه فذوتب ط تفذ ،مل ذة
[اذذي يذذابلن ب ي ذذة ؟مسيذذة ي ذذع ،؟لذ ط ذذمفة وب ذذا] فلعذذم نزلذ ي ا يذذة{ :ال تَرْفَعُوواْ
ََْْاتْتَمْ ْ فَاْصَ ْتاْلن ِْي و ْ} ا؟ازي في بياب وببذ و ذمي :أنذم طذ أهذل النذمك أنذم اذأ
؟ليذب وسذلن أيمطذمأ ف ذأي ؟نذب سذ ا بذ ط ذمذ فم ذل :يذم أبذم
؟علي .فف ا النأي فذل
؟ع ! أي تمب ب يف لن أك أشذاب (أهذو طذ يي ي نذي ) ذمي سذ ا :أنذم ألذمك
وطم ؟لعاب اشاب  .تن ذهب إليب س ا ياف ،ذا املذب فوألذا يأبذي ف ذمي :طملذ؟ ذمي :أنذم
ط أهل النمك أطذم ذا اذأ ؟علذي إه

؟ذز وألذل ،ذمي{ :ال تَرْفَعُواْ ََْْواتْتَمْ ْ فَواْصَ

ْتاْلن ِْي ْ } و ا كمه فوتي ي لو فو النأي فل

؟ليب وسلن .فاهب س ا بذ
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أنب ط أهل الجنة .مي أنف:

؟ليب وسلن فأمأ ف مي :فأمأ
ط مذ إل النأي فل
فبمه يعشي بيننم ونح ن لن أنب ط أهل الجنة.
روى مسلم ذا الح يث عو قإدو سدو مسد ر عدو جاودر سدو سدل مان الضدباي
عددو هاسددت سددو أسددلم البنددامي عددو أمددا سددو مالدد ،رلددي هللا عنددفب ورواس مسددلم عددو
الحسو سو م سن عو هما ،سو سلمة عو هاست سو أسلم البنامي عو أما سو مال،ب
ورواس مسلم أيضا عو المابمر سدو سدل مان عدو أسدي سدل مان الب مدي عدو هاسدت سدو
أسلم البندامي عدو أمدا سدو مالد ،رلدي هللا عندف .فمسدلم لشن روى هد يث قإدو فدي
المباسااتب أور ،ه يث هما ،سو سلمة عو هاست أو ب واعببرس -ذا الح يث -الام ة
في البابب وأور ،اللوظ علن ه يث هما،ب ومحدو مالدم أن همدا ،سدو سدلمة د أهبدت
الناس عو هاست سو أسلم البناميب ف ك ن ق روى الحد يث عدو همدا ،سدو سدلمة عدو
هاستب وروى الح يث عو سل مان الب مي عدو هاسدتب دذان هد ي ان عمد ةب هدم روى
سا شل ،أو س نهماب ه يث قإدو عدو جاودر سدو سدل مانب فدإشن أور ،هد يث قإدو فدي
المباسادداتب مددا أور،س اهبجاجددا سددفب فمسددلم اهبدداط فددي الروايددة عددو قإددو لشن أ ؟
اهباط في الرواية.
الح يث ال امي الذي أورجف مسلم لقإوب أورجف في كباب الب سةب قال مسلم:
ه هنا يح ن سو يح ن الب ميب وقإو سو مس رب واللودظ ل ح دن .دذان قدا  :هد هنا أو
أوبرمدا جاودر سدو سددل مان الضدباي عدو سددا سدو ليداس الجريددري عدو أسدي ع مددان
النهد ي عددو هنةلددف امسد ي أمددف لقددي أسددا سكددر اليد يق فقددال :مددافق هنةلددة! وأمددبم
عارفد ن الحد يث طباداب [هد و] قدال النبدي صدلن هللا عل دف وسدلم :يدا هنةلدف! سداعة
وساعة .ذا الح يث.
فمسلم روى ذا الح يث قال :ه هنا يح ن سو يح ن وقإوب فإشن جاء مقروما
أ ؟ مقروما سع رسب فهل اهباط أ ؟ اهباط .من الام ة في ذس الرواية علن مدو؟
علن يح ن سو يح دن .أمدا قإدو سدو مسد ر فإممدا أور،س مباساداب فدإن لدم ياجبد ،قإدوب
فهسدقإبفب سقدي الحد يث علدن هالدفب كهممددا قلدت :هد هنا يح دن سدو يح ددنب قدال هد هنا
جاور سو سل مانب فال يضر الح يث شيء .فالح يث ال امي وامو ر الذي رواس مسلم
لقإو سو مس ر جاء مقروماب والح يث امول رواس في المباسااتب فإشن اهباط مسلم.
فقائددل يقدد ل لدد :،سددا سددو ليدداس الجريددري اوددبلطب كددان اوددبلط فددي أيددا
الإدداع نب يانددي هيددل [الإ داع ن] م د ال سددنة  231د ب فددهمكروا سددا سددو ليدداس
الجريري في أيا الإاع نب فهدل جاودر سدو سدل مان الضدباي ممدو روى لسدا سدو
ليداس قبددل ا وددبالط؟  ..روى عندف ساد ا وددبالطب فددإن الحد يث لددا فب ْ ،عدد ،مددو
قإوب فالح يث ف ف لافب من جاور سو سل مان الضباي ممدو سدم مدو سدا سدو
لياس الجريري سا ا وبالطب فنقد ل :لن مسدلما رهمدف هللا روى دذا الحد يث أيضدا
مو طرق .مو لمو ذس الإرقب طريق عب ال ارث سو سدا عدو سدا سدو ليداس
الجريدريب والإريدق ال دامي :سدو ان ال د ري عدو سدا سدو ليداس الجريدريب وعبد
ال ارث وسو ان ال ري ممو سم مدو الجريدري قبدل ا ودبالط .فهدل علدن الحد يث
م اكل؟ كال ..فك ن مسلم أور ،طريقا آودر ،اودل فدي سداب المباساداتب يقدال لمداشا
أورج لجاور عو سا الجريريب وجاور سم مدو سدا ساد ا ودبالطب فدالجريري
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اوبلط سنة  231ب أيا الإاع نب والذيو رووا عو سا سو لياس الجريدري قبدل
ا وبالط :هما ،سو سل مةب هما ،سو زي ب عب امعلن سو عب امعلنب شابةب سدو ان
ال ريب يزي سو زري ب مامر سدو راشد ب و د سدو والد ب لسدماع ل سدو عل ّدة .كدل
ؤ ء سما ا مو سا سو لياس الجريري قبل ا ودبالطب و دم سيدري نب وقد شكدر
أسد ،او ،السجسددبامي قاعد ة ج د ةب قددال :مددو روى عددو سددا سددو ليدداس وقد أ،رك
أيد ب السدخب اميب فسددماعف ج د  .أعادرط مانددن دذس الابدارة (مددو روى لسدا وقد
أ،رك أي ب) ؟ عذ لبرجمدة أيد ب السدخب اميب وعنةدر فدي الدرواة عدو أيد بب دذس
النقإددة امولددنب هددم عددذ لبرجمددة سددا الجريددري وعنةددر فددي الددرواة عددو سددا ب
فالراوي الم برك س نهما يك ن سماعف ج ا؛ من مو روى عدو أيد ب وروى أيضدا
عو الجريري فسماعف ج  .سنهوذ رواة م دبرك و عدو أيد ب سدو سدا الجريدريب
فهما لشا مةرت في عرجمة ذيوب وج ت أن الرواة الم برك و الذيو رووا لالهن و م
الجماعة اآلع ن :هما ،سو زي ب عب ال ارث سو سدا ب مامدر سدو راشد ب و د سدو
وال ب يزي سو زري  .فهؤ ء رووا عنهما مااب فهؤ ء يضداف ن للدن الجماعدة البدي
سما ا الحافظ سو هجرب قال :هما ،سو سلمةب عب ال ارث ال قويب وسو ان ال ريب
وشابةب ولسماع ل سو عل ة وعب امعلن سو عب امعلنب و ذا امو ر أروا دم عدو
سا سو لياس الجريريب ممف سم منف قبل ا وبالط س مان سن ات.
فاإلما مسلم ه و روى عو قإو سو مس رب اهباط في الرواية عنف:
 /2لم يك ر في الرواية عنفب سل روى عنف ه ي و فقط.
 /1اهباط فدي روايدة دذيو الحد ي وب فدامول فدي المباسادات وال دامي مقرومدا
سع رس.
يبقن أهم سو ع سنب و ذا أك ر ؤ ء ال الهة روايدة فدي صدح اإلمدا
مسلمب وأهم سو ع سن الميري عكلم ف ف ساث أ دل الالدمب وأشدار اسدو ماد و للدن
أمف كان يكذبب أما أمف كان يكذب الكذب ا صإالهيب فماداش هللا أن يكد ن أهمد مدو
الكذاس وب لمما اسو ما و أو ساث النقا ،ق يإلق الكذب علن الخإهب فإشا روى ه ي ا
أوإه ف ف علدن شد خفب فهدذا الخإده يد ول فدي جملدة الكدذب لعدةب أي أمدف أوبدر سع در
ال اق ب كما ق ل لاائ ة رلي هللا عنهاب لن أسا ال ر،اء يق ل :مو أصدب ولدم يد عر
فال وعر لفب فقالت عائ ة :كذب أس ال ر،اء .فهي عكذسف الكذب المذم الذي د
عا ّم قل الحقائقب كال.
ول ّما شكر رجل يكنن سهسي محم فقدال :لن الد عر واجد  .فبلد شلد ،عبدا،ة سدو
اليدامتب قددال :كددذب أسد محمد ب ولمددا قددال مد ط البكدالي :لن م سددن الددذي صدداه
الخضر ل ا م سن سني لسرائ لب قال اسدو عبداس :كدذب عد و هللا .أو قدال كدذب
م طب كما في رواية أورى.
فالكذب ي ول في جملة الكذب لعةب أي أمف أوبر سع ر ال اق .
ف ح ن سو ما و يقي أن أهم سدو ع سدن كدان يكدذب الكدذب ا صدإالهي
الذي يبرك سسببف الرواية عنفب ولكو قي أن يخإئ علن ش وف ما يح ّثب ولذل،
قدال الخإ د البعد ا،ي :مدا رأيددت لمدو عكلّدم فدي أهمد سددو ع سدن هجدة ع جد عددرك
ا هبجاج سح ي ف .هم شكر علدي النسدائي ه دث قدال :لد ا سدف سدهس .وقدال أسد جاودر
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النحاس :كان أهم أه ال قداتب اعودق اإلمامدان علدن لودراج ه ي دف .وقدال الدذ بي:
اهب ّ سف أرساب اليحاحب ولم أر لف ه ي ا منكرا فهور،س.
روى مسددلم فددي صددح حف مهم د سددو ع سددن مح د ا مددو م ددف وهاله د و ه د ي ا
مقرومة كلها ول ا لف ش د في صح مسلم ل عبد هللا سدو و د فقدطب وشلد ،من
عب هللا سو و كان رجال ميرياب لمامدا ميدرياب وأهمد سدو ع سدن لمدا ميدري
[كددذل]،ب ولددف اوبيدداط سابد هللا سددو و د ب ولددذل ،لددم يددرو لددف ل عددو عبد هللا سددو
و د  .وقد مةدرت فدي القد ر الدذي رواس أهمد سدو ع سدن فدي صدح مسدلم فرأيبددف
كالبالي:
* /قرمدف مسدلم سهدارون سددو سدا اميلدي وهد س فددي أهد ع در هد ي اب يقد ل
ه هنا أهم سو ع سن و ارون سو سا اميليب فروى لف مقروما أ ؟ مقروما..
* /قرمددف سهددارون سددو سددا وأسددي الإددا ر أهم د سددو أسددي السددرح فددي سددبة
أها،يثب يق ل :ه هنا أهم سو ع سن و ارون سو سا وأس الإا ر أهم سدو أسدي
السرحب فقرمف ساهن و أ ؟
* /قرمف سهارون سو سا وعمرو سو س ا ،في ه يث واه .
* /وقرمف سامرو سو س ا ،ومحم سو سلمة المرا،ي في ه يث واه .
* /قرمف سحرملة سو يح ن في ه يث واه .
* /قرمف سهارون سو ماروط وأسي الإا ر في ه يث واه .
* /و قرمف سهسي الإا ر في ه يث واه .
* /قرمف سهسي الإا ر وعلي سو و ر و ارون سو سا في ه يث واه .
* /قرمف سهسي الإا ر وهرملة سو يح ن في ه يث واه .
لشن كل دذس امها،يدث لممدا كدان أهمد سدو ع سدن مقرومدا سع درس عند مسدلم.
وروى لف وه س هالهة أ حا،يث.
الحذذايو اروي فذذي العامب ذذم اذذايو أبذذي ب ذ س  ( :يجلذذا أاذذا فذذوق ؟ش ذ
أسواا إ في ا ،ا) أم يجلا أاا ت زيذ اأ فذوق ؟شذ أسذواا إ فذي اذ ،ال ره الحذا
ْ نُ ْي ُْ تموْ ُنْ َو َُ
َْْْ َّْوَا َتْ نو ْ
يبوه ؟اس ارسواا فيب ؟ذاسا طحذاساأِْ { -زْ نن تيو ُْ َتِْزْ ننو ْ فَْ ْل ندو ُ
لتدْتةْ}
ل في ه فال يزي ال الي عازيرا ف ق ع درة أسد اطب فدهعلن البازيدر الجلد
ع رة أس اطب ل أن يك ن في ه ّب وم شل ،فإن اإلما البخاري أورج ذا الح يث
عو يح ن سدو سدل مان مباسادا أهمد سدو ع سدنب وقد رأيدت لدف أك در مدو ومسدة مدو
ال قات عاسا س في ذس امها،يث .فهذا الح يثب فإن كدان مسدلم أودرج مهمد سدو
ع سدن وهد سب ل أن أهمد سددو ع سدن مبداس فددي كبد أودرىب ولددم ينودر ،أهمد سددو
ع سن سح يث قط أورجف لف مسلم في صح حف.
يخرج لهم
يخرج للرواة المبُكلّم ف همب لمما ّ
فاإلما مسلم رهمة هللا عل ف ه و ّ
يخرج لهم ه ي ا واه ا امور،وا سفب ل ما رأيبف مدو أسدباط سدو
ما ع سا ا عل فب ولم ّ
ميرب فإمي لم أر أه ا عاساف في ذا الح يثب ف ُحمل شل ،علدن أن مسدلما امبقدن مدو
ه ي ف ما لم ينكروس عل ف.
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فال يهعي قائل ف ق ل:لن ذا الدراوي مدبُكلّم ف دفب فهدذا الدراوي لدا فب ك دف
ورج مسلم لف ؟
ّ
ورج مسلم لفب أو ورج البخاري مالم ينكروس عل فب واإلما مسلم لما مم ِّز
ماق ب واإلما البخاري لما مم ِّز ماق ب فحد و يقد ل :الروايدة دذس صدح حة -صدح
الراوي عُكلم ف ف -لكو ذس الرواية لم يلعط ف هدا[ .عن ئد ٍذ] يسدلم لدف ف مدا يقد لب كمدا
يسلم م ل كل فوٍّ في فنّهمب يسلم للع ي و في اللعةب وللوقهاء في الوقفب وللقراء في
القراءاتب ولألطباء في الإ ب وللمهن س و في الهن سةب وللبجار في البجارةب كمدا
يسلم لكل واه في فنفب يسلم للمح ه و في فن مهم.
فددال يددهعي قائددل ف ق د ل :مددا ال د ل ل علددن أمددف لددم يعلددط فددي ددذا الح د يث؟ ممددي
أسبإ أن أق ل ذا الكال في روايات ال قات الكبار البي امور،وا سهاب فح يث (لمما
امعمال سالن ات) ما رأيكم سف؟ صح ؟ ل يقد ر أهد أن ي بدت أمدف صدح ؟ سدهق ل
ل :،لن ف ف علةب ذس الالةب أن محم سو لسرا م الب مي أه مو امور ،سهذا اإلسنا،ب
قال ف ف أهم  :يروي مناك ر .فما أ،راك لال ذا الح يث مو مناك رسب ك ف عر،؟ ل
عسبإ لهبات أن ذا الح يث صح ؟
ذا الح يث علن وجف الخي طب أجمات اممة سما ف ها أهم سو هنبل علن
صحبفب فما ال ل ل علن صحبف؟ لجماع اممة .كذا امبهن الج اب.
ا ه ن يا أه ن س ؟ل أل ح أاعا ب انأل الذام ذمي فذي طحعذا بذ إبذ اهين
الايعذذي "ي ذ وم طنذذمكي " فهذذل هنذذم ف ذ ق بذذي أه ي ذذوي النم ذذا فذذي ال ذ اوم( :ي ذ وم
طنمكي ) أو أه ي وي فيب( :طنب الحايو) هل هنم ف ق بي ال ذي اي  .الفذ ق بذي
ا تنذذي ك؟ميذذة ا سذذن والف ذذل فم سذذن يفيذذا النأذذم وا سذذا اك والف ذذل يفيذذا الاجذذاس
والحذذاو ف نذذاطم ت ذذوي( :طنب ذ الحذذايو) ف ذذمك هذذا ال ذذعة فذذفة طذذة لهذذاا
ال اوم كعم مي ت مل َ{ :تَّد ُُْ ْ بتْسنطٌ ذنرتْعتيْوِن بِْاتْويْْن} لذو كمنذ اللف ذة (وكلذأهن
يأ ذكا؟يب بملوفيا) طم الف ق بي ا تني في املة (بمس ) أم ب يايب وتو ذ
إنعذم (يأ ذ ) ذكا؟يذب
؟نا هاا الحا فلن يح كهم ب ي بمس مأ ذكا؟يذب ااذ ب نذب
في ني أه ي أضهم ويأ هم وي أضهم ويأ هم .فلذو ذمي( :طنبذ الحذايو) فهذا فذفة
طذذة لل وايذذة أطذذم (يذ وم طنذذمكي ) ف ذذا يذ وم أايمنذمأ العنذذمكي ف ذذوي اإلطذذمي أاعذذا
(ي وم طنمكي ) فياي ؟ل أنب ليف كل أامسيذو طحعذا بذ إبذ اهين الايعذي طنبذ بذل
فيهم طنب وفيهم فحيح فإذا أألع ي ارطذة ؟لذ أذوي كوايذة طذ كوايمتذب فهذاا طذ
فذذحيح طذذم كوى .وط ذ ألعلذذة طذذم اتف ذ ارطذذة ؟ل ذ فذذحاب اذذايو( :إنعذذم ار؟عذذمي
بملنيم ).
ذس الالة امولنب نداك أيضدا علدةب و د مدا وقد فدي هد يث فدي روايدة مدو
روايات البخاريب وقد روى البخداري دذا الحد يث فدي سدباة م الد مدو صدح ب
ورواس مسددلم فددي م لد واهد  .مددو لددمو الم الد السددباة علدد،ب لن علقمددة قددال:
سمات عمر اسو الخإاب يق لب سمات رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلم يق ل( :لممدا
امعمال سالن ات) .ه و يإل عمر سدو الخإداب علدن المنبدر فدي المسدج ب دل يكد ن
المسج ممبلئا أ ؟ مانن أمف طال علن المنبرب ياني أن الناس كلها سدمات عمدر
سو الخإاب و يق ل الح يث عو النبدي صدلن هللا عل دف وسدلمب فك دف لدم يدروس ل
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علقمة؟ وكان الجام ممبلئاب و يُارط في ال م ا كلها مو شرقها وغرسها وشمالها
لجن سها وعال ها وسافلها أه روى ذا الح يث عو عمر ل علقمة .فهيو البداق ن؟
لمدداشا أق د ل لدد ،ددذا الكددال ؟ لكددي أعلمدد ،ك ددف يإددرق الخي د الإددرق فددي لعددالل
الروايددات .فددالكال المسددبق م الجم ددلب يمكددو أن أقلبددف فهجالددف قب حدداب والكددال الكوددر
ممكو أمررس فهجالف هل ا وأزينف سحسو الةو وغ رسب وكل شيء ممكدو أن ينقلد ب
لهذا ف راسة ق ام و الرواية مسهلة في غاية ام م ة.
مهوذ م ا للر ،علن ذا .كان النبي صدلن هللا عل دف وسدلم لشا أرا ،أن يحد ث
سح يثب فهل كان يجم اليحاسة جم اا هبن يق ل لهم الح يث؟ أ أمف كان يبكلم في
هض ر ال اه وا هن و وال الهة؟ وق يحيل م قف ما ف الق النبدي صدلن هللا عل دف
وسلم عل ف سكالمفب و ذا الكال يسماف ل صاهبفب صاه الم قف وه س .ف دهعي
صاه الم قف ذا ف حك ف لشا جاءت مناسبة لفب وأمت عن ك مال مات ووبرات
عبكلم سها ل لشا جاء ال قت المناس ب كهن يسهل ،أهد سدؤا فبقد ل لدف ممدا عند كب
فإشا لم يسهل ،السائل ذا السؤالب يةل ذا الالم مخزومدا مكببمدا عند كب ألد ا دذا
عن ما كلنا؟ و يذكرس أه .
أسد مسددا  ،الب د ري رلددي هللا عنددفب رآس النبددي صددلن هللا عل ددف وسددلم و د
ماش وج س ماسكا لف غالما لف يضرسفب فقدال( :اعلدم أسدا مسدا  )،قدال :فالبودتُ فدإشا
رس د ل هللا صددلن هللا عل ددف وسددلمب قددال( :اعلددم أسددا مسددا  ،أن هللا عل دد ،أق د ر مندد،
عل ف) .فقال أس مسا  :،ه ٌر يا رسد ل هللا .وأعبقدف مدو أجدل كلمدة .فكدال النبدي
صلن هللا عل ف وسلم ذا لدم يقلدف لدف ساد أن قدال :اجمد لدي ع درة ل سدما ا الكدال
الددذي سددهق لف .كددال ..لشن ي ددبرط فددي ددذس الحددال أن يجمد النبددي صددلن هللا عل ددف
وسلم كل الناس هبن يق ل الح يث ال اه ب سل ق يقد ل الحد يث فدي هضد ر ال اهد
أو ا هن و أو ال الهة.
سدئل
كذل ،الذيو هضروا م عمر سو الخإاب لم يُسهل ا عما قال عمرب لكدو ُ
علقمةب فألمف سئلب قال سمات عمر سو الخإاب علن المنبر يق ل كذا وكذاب ومرج
في ذا للن القاع ة الماروفة مو عور ،ال قة س ما لشا اهبفّ ذا البودر ،ساإلجمداع.
فح يث امعمال سالن ات [كما قلنا آموا] أجمات اممة علن قب لفب ياني أجمادت علدن
قب لف مو كل را ٍو روى ذا الح يث .أجمات علن قب لف مو عمرب وعلدن قب لدف مدو
علقمة عو عمرب وعلن قب لف مو محم سو لسرا م الب مي عو علقمةب وعلن قب لف
مو يح ن سو سا اممياري عو محم سو لسرا م الب مي .أجمات اممة علن قب ل
ذا الخبر سهذا اإلسنا ،الور ،ال اهد  .لشن ساد لجمداع اممدة لد ا للمدرء مدذ ُ ب ل
ع ب ت ذا اإلجماع أو الق ل سمقبضاسب س ما لجمداع أهد ام،لدة ال اسبدة البدي اعودق
أ ل الالم علن ُهج ّبها.
فنحو عري أن مق ل اآلن :لن النةر في اليح ح و ينبعي أن مالم أن جمه ر
مب د ن اليددح ح و صددح ب لشن ه د و امبق د الالمدداء علددن ال د خ وب امبق د وا مدداشا؟
 %99امبقا ،لسنا،يب م الب يدروي أهد م هد ي ا عدو الز دري عدو اسدي سدلمة عدو
عائ ة ف ق ل ال ارقإني م ال :سل الز ري عو أسي سلمة عدو أسدي ريدرة ولد ا
مو عائ ةب ف جال الح يث مو مسن أسي ريرة ولد ا مدو مسدن عائ دةب فالبحدث
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لسنا،ي فقط ول ا مبن ا .لشن المبهوريو الذي يبخبإ ن اآلن يبح ه ن عو امسام
أ عددو المبد ن؟ عددو المب د ن طبادداب ممهددم يوهمد ن ش د ئا فددي امسددام ب ولد قددرأ
اإلسنا[ ،لخلط وعخبط] فال يارط قراءة أسماء الرجال قراءة صح حةب ياني ل فب
كباسا وأه أن يقرأ ويجرب هةفب لمما كل كالمهم عو المب ن البي اعوق أ دل الالدم
علن صحبهاب لمما كال [أ ل الالم] في امسام  .فم ال الد ارقإني فدي كبداب (البببد
وشكر ما في اليح ح و وامها،يث مما ف ف علة) كال الد ارقإني [فدي دذا الكبداب]
كلف كال لسنا،يب و[قا عل دف] أسدا علدي العسداميب أسدا مسدا  ،ال م دقي سدو عمدار
ال ا و كل الكال الذي عكلم ا ف ف واط سامسام ول ا واصا سالمب نب لشا كامت
المسهلة مسهلة لسنا،يةب فنحو قلنا في مإل الكدال مداشا؟ قلندا :صدحة الحد يث فدرع
علن هقة الراوي أ الاكا؟ مو طعن علن ال دامي؟ مدو امصدل؟ مدو الودرع؟ امصدل
الراوي والورع الرواية عو ذا الراوي .لشا كامت المسهلة كذل ،فالحكم علن الرواة
مسهلة عخبلف ف ها أمةدار النقدا،ب لندبكلم ال د مد ال عدو ال د د املبدامي رهمدف هللا:
ّ
مخدذل للجهدا ،فدي سدب ل
اعهم ال د املبامي سبهم ع ي ةب اعهم ساإلرجاء واعهم سهمدف
هللاب وقددال للولسددإ ن و اعركدد ا الددبال ،ليسددرائ ل وب ومددبهم سبندد يم اممددة عن يمددا
معناط س اب سبرمامجف الذي ل ا لف آور (البيو ة فالبرس ة) يقي ال د سالبيو ةب
عيددو ة اإلسددال ممددا علددق سددف أو ب هددم مددر ،الجمددا ر علددن ددذا اإلسددال الميددون.
امها،يد ث الضددا وة والم لد عة والمنكددرة فددي كددل علددم مددو الالد فددي الحد يث أو
البوسد ر أو الوقددفب أو الاقائد ب أو السددل ك من امها،يددث الضددا وة هد و ،ولددت ددذس
الون ن أوذت أهكامهاب فكم مو امها،يث لا وة أهبت الوقهاء عل ها هدال وهرامدا
فلد أورجنددا ددذس امها،يددث الضددا وة واسددببا ما اب سددبخرج منهددا أيضددا الك ددر مددو
امهكا المحرمة والبدي دي ل سدت هرامدا أصدالب أو مقب لدةب و دي ل سدت مقب لدةب
ممها سُن تْ علن دذا الحد يث الضدا ف .فقدال :ميدوي اإلسدال أو هدم مرسدي .قدال ا:
هددات هبددن ميددو فب هبددن ميددو ف محبدداج للددن ،ول عبكدداعف وعك د ن لجامددا علم ددةب
وعبوق ذس اللجان ف ما س نها هبن عنقث ساضها ساضاب كل لجنة مخبيدة سدالحكم
علن الح يث والبوس ر والوقف علبقي مد غ ر دا وعقد سامدل عنقد لديراء ويخدرج
هكم واه ب فمبن يح ث شل،؟ في المندا ب لشن سدن قف البرس دة هبدن ميدوي اإلسدال
و أه س يو فب لشن كذا عض البرس ة.
مو الممكو أن يهودذ أهد دذا الكدال سد ون أن يحقدق كدل عهمدة منسد سة للدن
ال دب ف ُسهل عو املبامي ف قال لف:ما رأي ،في املبامي؟ يق ل :مرجئ .ل عحققت
مو ذس المسهلة؟ لم يحققها.
شددخآ آوددر يق د ل :املبددامي لمددا هقددةب فمددو قددال( :لددا ف أو مرجددئ) ر ّ،
وبرسب ومو قال (هقة) قبل وبرس.
لشن محو مري أن مرصد الكدال علدن الدراوي .يح دن سدو ماد و (لمدا الجدرح
والبا يل) يمكو أن يك ن لف علن الراوي ق ل واهنان وهالهةب في الراوي ال اه  .لف
في محم سدو لسدحق ومسدة أقد ال :هقدة -سدهس سدف -لد ا سدالق ي -لد ا س ديء-
لا ف.
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فهدل اإلمددا مبندداقث؟ مبندداقث طبادداب ددل ددذا البندداقث هق قددي؟ أ سد أن
مبحث لماشا اوبلف ق ل اسو ما و علدن ومسدة أقد ال فدي را ٍو واهد ؟ مرجد ومبحدث
في كال يح ن سو ما وب مج أمف قال (هقة)  :فدي أصدل الكدال فدي محمد سدو لسدحق
في موسف هقة( .ل ا سف سهس)  :لشا ق رن سم ل مالد،ب فلد سدهلبف :مدا عقد ل فدي
محم سو لسحق؟ أ كمال،؟ يقد ل :محمد سدو لسدحق لد ا سدف سدهس .أي لد ا سدف
سدهس لشا جدرى أمددا مالد ،فدي مضددمارس دذا( .لدا ف)  :يمكددو أن يكد ن يح دن سددو
ما و هكم سالضاف علن رواية سا نها والف ف ها محم ُ سو لسحق مالكاب ف ق ل :ب
مال ،النجم واسو لسحق لا فب لشا ق رن سمال .،لشن كل ق ل مو ذس امق ال يمكو
يخرجف علن وجفب فإشا كان الناق ال اه يمكو أن يك ن لف أك ر مو ق ل في را ٍو
أن ّ
واه ب فالش ،أن أك ر مو ماق ق يك ن لف أك ر مو ق ل في راو واه .
فددددنحو مريدددد أن مقدددد ل :لن مسددددهلف لددددبط الحكددددم علددددن الددددراوي مسددددهلة
عس رة.فح و عقدرا فدي عرجمدة أي راو مخبلدف ف دفب أهد يقد ل لد( ،لدا ف) وآودر
يق ل ( سهس سف) وآور يق ل (هقة) فالراوي ذا والصة الحكم عل ف ماشا؟
سادث الندداس يقد ل :الحددافظ اسدو هجددر لخدآ ددذا اممدر وهددل اإلشدكال فددي
(عقري د البهددذي ) ف قددرأ عرجمددة الددراويب وياإددي مةددرة عامددة يق د ل ددذا الددراوي
(ص وق يهم) كذا جم س و امق ال كلهاب أو يق ل (ل ّو) أو (لف أو ا ) أو (يخإئ)
ذا فال الحافظ سو هجر في عق يرس .سبقف الذ بي في كباب (الكاشف) لخآ الكدال
فائد ة منهداب
علن رواية الكب السبة في كلمة واهد ة .أمدا رأيدي أن دذس الكبد
فائد ة مددو كبدداب البقريد سددو هجددر و الكاشددف للددذ بيب أعددرط أن ددذا الكددال
ياج أساعذة الجاماة سالذاتب في كل ات أص ل ال يوب ذا الكال لو ياجبهمب لماشا؟
ممهم ياببرون أن كباب البقري كالقرآنب قرآن الح يث د عقريد اسدو هجدر .وأمدا
أق د ل -و ددذا كددال ل د ا سج ي د  -أن ددذا الكبدداب فائ د ة منددف أس د اب البقري د و
الكاشددفب من الحكددم علددن الددراوي أو روايددة الددراوي ينبعددي أن يكد ن هكمددا عمل دداب
ول ا هكما مةرياب رواية الراوي عخرج عو هالهة أقسا :
 /2لما أن يباس عل ها.
 /1ولما أن يخالف ف ها.
 /3ولما أن يبور ،سها.
ل ي ج قسم راس .؟
أما لم أمبهكم أن ذا ال ل رس ميإل الح يث .سدإشن هللاب ال د وا هند و
القددا ،والددذي يل ددف والددذي يل ددف ميددإل ب شددهر وميددف عقريبددا لن شدداء هللا للددن أن
منبهددي مددو البحددث فددي الكددال عددو اليددح ح وب وسههضددر ساددث امها،يددث سد أ مددو
لمحالرة القا،مة لن شاء هللا (ساث امها،يث البي عكلّم أ ل الالم عنهدا) وأعدرفكم
ك ف أن رأي البخاري ومسلم أسد ّ مدو رأي المخدالو وب كند ع مدو البد ري الاملدي
علن ر ،المإاعو الم جهة لليح ح و.
لشن فرواية الراوي هالهة فقطب أي عخرج عو ذس ال الهة :لما أن يبداس أو
يخالف أو يبور .،فالراوي الذي قال ف ف الحافظ سو هجر (ص وق يهدم) أو (صد وق
لف أو ا ) كمحم سو لسرا م الب مي الذي كنا مبكلم عنفب روى ه يث (لمما امعمدال
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سالن ات) والذي قال ف ف أهم ماشا؟ (يروي مناك ر) ذا الراوي الذي قال ف ف الحافظ
(يهم) ال م الذي لف أعارط في كم ه يث؟ لشا كان قد روى ألدف هد يث مد ال وو دم
في سبا و منهاب أعارط مو السبا و ذس مداشا ومداشا؟ عادرط .روى هد ي ا وأمدت
عري أن عحكم علدن دذا الحد يثب دل عد ري أع سد أ و لدف أ عودر،؟ مبدن عادرط؟
ه و عل ّم طرق الح يث كلهاب وعنةر ل ع س ؟ ل و لف؟ ل عور،؟
لشن كل ه يث رواس راو مبكلم ف فب س أن عجم طرق الح يث جم اا وعامل
ذس ال راسة الجا،ة وعرى ل عور ،أ و لف أ ع سد ب هدم عاإدي هكمد .،فهدل ينود
هكم الحافظ سو هجدر دذا؟ (صد وق يهدم) وأمدا أعدرط د وا دم فدي مداشاب و دذس
الرواية البي أمامي ق و م ف ها أ  .فحكم الحافظ سو هجدر لشن هكدم مةدري لد ا
لف ق مة في الحق قةب لمما الق مة الحق ق ة أن عبا وعلم طرق الح يثب سا شل( ،أي
سا أن أجم طرق الح يث) فهما غ ر محباج للن هكدم الحدافظ سدو هجدرب أمدا سدههكم
سما يل ق سالحالب أرى مو عاسافب م لف؟ أ أقل منف؟ أ أعلن منف؟
بف م ال راو لف مناك رب عاساف راو مبروكب يرفاف؟ عاساف كذابب ينواف؟ عاساف
س الحوظب عاساف معول -كل ذس ،رجات -عاساف م لف (لف مناك ر)ب عاساف أوهق مندفب
ينواف؟
لشن أما يج أن أرى مو الذي عاساف علن وجف الحق قةب ل ،ومف أ م لف
أ ف قفب هم أهكم سما يل ق سالحالب هم :والوفب مو الذي والوف؟ أ ،ومدف؟ أ م لدف؟ أ
ف قف؟ لشن أما في ساب المباساات والمخالوات سهرى طبقات الدذيو ودالو ا أو طبقدات
الذيو وافق اب ق عهم مداشا؟ قد ي.؟ أ لدا ف؟ ...دذا كلدف مجهد  ،أمدت عبذلدف وأمدت
عحقق الح يثب وكل مو ذس المباساات سببحث عو كال الالماء ف ها.
فهؤ ء المحقق ن الذيو ك روا ذس اميا ب يريد مد ال أن يحقدق كباسدا ف بخدبط
في الحاشد ةب [فحد و يدر ُ ،شكد ُر] شدابة سدو الحجداجب ياإ ندي [فدي الحاشد ة] عرجمدة
شا بةب ماشا يو مي مو عرجمة شابة؟ أما واه مو اهن وب لما أن أكد ن أفهدمب فدال
يهمني ما عق ل عو شابة ذاب أو أمني أفهم فلستُ سحاجة للدن عنب هد ،لدي سمدو د
شابة .فهد ماقدل لبرجمدة شدابة وعرجمدة سدو ان وعرجمدة مالد،ب وياإ ندي ميدا،ر
البرجمةب ومسة ع ر سإرا م ال مراج ب لماشا؟ من الناشر الذي ين در لدف الكبداب
ياإ ددف سال ددبرب ممددف جا ددل د كددذل،ب ف قد ل لددف مد ال (الملزمددة) ددذس سمائددة جن ددفب
والملزمددة همددان ورقددات -سهك ددف لكددم هق قددة ددذا الامددل -أي سددبة ع ددر صددوحةب
فالكباب الذي هققف م ال أصدلف ع در ورقداتب أي ملزمدة ورسد ب أي مئدة وع درون
جن هاب لكو أما ماذورب أري أن أعزوجب وأري شقة وعند ي ع دالب ويجد أن يكد ن
مرعبي علن امقل  066-066جن ف في ال هرب ك ف سههيل علن كل ذا؟ لشن أمود
الكبدابب فبقد رة قدا،ر عحد ل الكبداب للددن مجلد يوب ك دف؟ كددل مجلد ومسد ن ملزمددة
 0666=266×06ومجل هان = 26666ب فهما أورج س  26666جن دفب والناشدر
يوهم ش ئاب فهما أري م ر ذا الكباب ول ا ل ي علمب لشن ألد فدي الهداما مداشا؟
أمقل مو عهذي الكمالب فإشا قال( :ه هنا مال )،أق ل ( )2وأمزل فدي الحاشد ة وأمقدل
عرجمدة مالد،ب وعرجمدة مالدد 36-16 ،ورقدة طبادا لدو ينقددل ال الهد و سد جالها هددالث
ورقدداتب شددابة سددو الحجدداج  3ورقدداتب سددو ان  3ورقدداتب أسد سددلمة ورقبددانب أس د
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ريرة  26ورقاتب من ذا صحاسي مم لف قل ال .وأصب الحد يث ال اهد الدذي د
هالهة سإ رب أورجبدف أمدا فدي كدم صدوحة؟ فدي ملدزمب و سمدائبي جن دفب دل وسدرت
ش ئاب لم أوسر ش ئاب ذا البحق ق ( ذس اميا ).
الكددال علددن الح د يث عيددح حا وعضددا وا كددان كالم ددي علددن ه د الم سددنب
مسؤول ة وإ رة جسد مةب ممد ،عنودي كالمدا للنبدي صدلن هللا عل دف وسدلمب قد يكد ن
قالفب وع بت عل ف كالما لم يقلف م الب فالبسا ل في دذس المسدهلة وإ درب وقد عكد ن
محقا أو مخإئاب لهذا عُق ْ علن ذا الباب ل سا أن يك ن ل ،أ ل ف ف ف.
وأما ما عرفت وإ رة الكال ل كلما عق سي الامربولال الك در مدو امود ة
سهلني :أيو أعمال،؟ مرى ل ،أعما في الس ق .هبن أسداء سادث لو امندا الةدو
سيب وقال ا لمني ام علت سالخإ الحماس ة وعه الناس علن عحق ق الالم .قال ا:
وال ل ل علن شل،ب أمنا منذ سن ات لم مر لدف كباسدا .و دذا هدقب فدإمني أصدبحت شد ي
الخ ط واله بة مو الكال في الح يثب وأع النةر في كل كببي البدي أورجبهدا فدي
أيا شباسيب وأما فاال ما ،علن لوراج عل ،الكب ب سالرغم أمهدا هة دتْ سدالقب ل عند
طلبة الالم وعن ساث م ايخنا م ل ال د املبامي رهمف هللاب وأهنن علدن ساضدهاب
لكني أما ما ،فاال علن لوراج عل ،الكب في شل ،الزمانب وعمن و ل قال لدي واهد :
قف ..و عخرج كباسا مو كبب .،لشن عباتُ ذس الني حة .لماشا؟ ممندي هد و أعد ت
النةر ف ها مرة أورىب كان لدي أهكدا مخالودة لألهكدا البدي أصد رعها أيدا شدباسيب
وأما اآلن أع كل كببي عقريبا.
فب قوي عو لوراج الكب سسب ا سبقيداء فدي الكدال علدن الحد يثب و دذا
يسددبلز سددذل جه د آوددرب فكددل الكب د المإب عددة يج د أن يك د ن لهددا فهددرس عن د كب
والكب المخإ طة و ي سامل ط المؤلوةب يج أن يك ن لها فهرس عن كب فهرس
ه يث علن أطراط المسن ب هبن لشا اهبجت ه ي ا عنةر في أطراف ،وفهارس ،هبدن
عحقق الح يث ال اه .
فهمت مو أجل فهرسة الكب المإب عة والكب المخإ طة لنوس ،أيو سدبج
مو الامر ومو الجه ما يا ن ،علن الكال فدي الحد يث صدحة ولداوا؟ فالمسدهلة يدا
أو امي في غاية اليا سةب ل ست سهذس البساطة .الحافظ سو هجر قال :ص وق يهمب
لشن امبهن فح ي ف هسوب فهناك جماعدة عم دي سدذل ،يق لد ن ال قدة ه ي دف صدح ب
والمخبلف ف ف ه ي ف هسوب والضا ف ه ي ف لا ف .وهللا لد كامدت المسدهلة كدذا
لما عا أه ب ولكنا اسبرهناب لكو ال قة ق يك ن ه ي ف منكراب ل عدذكرون الحد يث
عو ال اش؟ ألم عخرج أها،يدث لسدو ان سدو ع ندة ومامدر (منداك ر)؟ فحد و عقدرأ فدي
كباب (عقري البهذي ) :سو ان سو ع نة (هقة هافظ م ه ر) م الب فهدل كدل هد يث
رواس سو ان سو ع نة أقبلف؟ لو أقبلف؛ ممف ق ي ّذ .لشن ما فائ ة ق ل اسو هجدر فدي
اسو ع نة (هقة م ه ر)؟
لشن الكال المجمل علن الرواة -في الحق قة -ل ا لف ق مةب و يارط هق قة
ما أق ل ل رجل ،ارس وممارس لالم الح يث .وأما أطاو علن أساعذة الجامااتب
لكددو أغلددبهم -أغل د أسدداعذة الجاماددات الددذيو ي ّرس د ن مددا،ة الح د يث -لدداواء فددي
الح يث؛ من كل علمف مةريب ذا كدل مدا يحسدنفب النةدري فقدطب لكدو لشا وقدف فدي
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هد يث يرعبدد،ب وأمددا أعددرط ك ددرا مددنهمب وقل ددل جد ا مددنهم ددم الددذيو يحسددن ن علددم
الح يث .فالق رات الجاما ة عخرج طالبا ماسها أس اب لمما عوب لدف البدابب فدإشا كدان
الإالد مجد ا ومجبهد ا فهد الددذي سد رس ب ممددف يقددرأ فددي الكبد  -البددي ددي وددارج
المقرر -لمما الإالد الدذي يبخدرج سج د جد ا أو امب داز فدي علدم الحد يث علدن وجدف
الخيد طب مددالم يددبقو ددذا س راسددة جددا،ة مةريددة وعمل ددة س د ة ّل لددا وا فددي علددم
الح يث.
لهددذا يددا أودد امي أقدد ل لكددم :فددي المحالددرات القا،مددة لن شدداء هللا والبددي
سددنبناول ف هددا ساددث امها،يددث للبخدداري ومسددلمب والبددي امبقد ا ساددث أ ددل الالددمب
سنم ي ماها وإ ة وإ ة لنب و رجحان كوة البخاري ومسدلم وسد ا ،رأيهمدا علدن
رأي المخالفب فهمت سبسب ل سهذس امها،يث علن مدا غداب عند،ب هبدن عادرط ك دف
عباامل م أع اء الالمب وأع اء اإلسال مو المبهوريو الذيو يإان ن علن امها،يث
البي لم يبكلم أه في صحبها لمجر ،أمها عخدالف عقد لهم .م دل الرجدل الدذي أشدرتُ
لل ف في وإبة الجماةب لمو هضر الجماةب الذي يسبا ي وزير اموقاط علدن شد د
في البلوزي ن اهب ّ سح يث الرسد ل صدلن هللا عل دف وسدلم (لشا ولد الكلد فدي لمداء
أه د كمب فل عسددلف سددب مددرات له د ا و سددالبراب) يري د أن يق ددل ال د زي ُر ددذا ال د د
ويمناف مو الكال ب لماشا؟ من الحد يث دذا م لد عب فدال أهد فدي الد م ا يقد ل :لن
البراب مو جملة المنةواتب من المنةوات ي الكل ر والياس ن ومح اب ول لكندا
عبئنا البراب في أك اس وساناس للدن جامد اليداس ن وغ درس .فبيد ر هد و يابدرض
أه علن ه يث رس ل هللا صلن هللا عل دف وسدلم سم دل دذا!!!! و دذا الرجدل سالدذات
ماروط أمف مخرطب ويزعم أمف مؤرسب وأما أعداس مقا عدف وكببدف مدو ومسدة ع در
سنة -مسهل هللا عز وج ّل أن يخبم لنا سخ ر -ما رأيت أس أ مو ذا اآل،مدي فدي جمد
المال مةب و يزعم أمف مؤرسب لكو سبحان هللا ب فُبحتْ لف أس اب ال م ا ال مام ة.
ارسئلة:
في الحق قةب لق لوت مةري أن امسئلة دذس المدرة أغلبهدا ه ي دةب فدي علدم
الح يث وفي ساث ما قلناس في ذس المحالرة.
س /قلبم لن الالماء مبوق ن علن هج ة اإلجماعب فلماشا ر ،ال كامي هج دة
شل،؟
ج .. /ال د كامي يددر ،هج ددة اإلجمدداعب لكددو ال د كامي يق د ل :لن ا،عدداء
اإلجماع صا  .امةر للن الورق س و ا هن و .فال كامي يق ل :لد هبدت لجمداع كدان
هجة .لكو يق ل :مسائل ك رة ا،عن الناس ف ها اإلجماع.
فم ال أمت عق ل :الالماء مبوق ن علن المسهلة الوالم ةب فهسهل :،آعوق ا علن
ذس؟ لما أن عق ل مام فب بت سال ل ل أمهم اعوقد اب أو يكد ن لجماعدا لشا لدم يبوقد ا.
لمما ر ّ ،اإلجماع المابزلدةُب لكدو أ دل السدنة والجماعدة مبوقد ن علدن قبد ل اإلجمداع
ه ددث وقد  .لكددو قد يق لد ن لدد ،فددي مسددهلة مددا :لد ا ف هددا لجمدداع .ولد ا ممهددم
يحبج ن ساإلجماع..
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س /لشا كددان البخدداري البددز شددرطف فددي كددل ميددنواعفب فك ددف عوسددر وج د ،
أها،يث لا وة في (الباريد الكب ر) و (ام،ب المور)،؟
ج /كال ..البخاري اشبرط اليحة فدي أصدل الحد يثب ولكدو صدح البخداري
غ ر عاريد البخاريب فق قال البخاري عو صح حف :أما ألبز ف ف اليحةب [و كدذا]
ألز البخاري ل سيح حف فقطب ولذل ،ه و مق ل :صح علدن شدرط البخداري..
أي في صح حفب ل ا في عاريخف و فدي ام،ب المودر ،و فدي أي كبداب مدو كببدف.
لكو البخاري لشا صح ه ي ا فه ي برط شدرطف المنسد ب لل دف فدي أصدل اليدحة.
ياني م ال كباب (الالل الكب ر) للبرمذي ه و يسهل ف ق ل :سهلت محم ا عو الح يث
الوالميب فإشا قال البخاري :صح  ..فه صح  .لكو لماشا لم يجالف فدي اليدح ؟
مق ل :ممف لدم يلبدز لودراج كدل امها،يدث اليدح حة فدي صدح حفب لممدا كدان ينبقدي
منها.
لشن دددذا ياندددي أمدددف هددد و يددد ر ،هددد ي ا فدددي كبددداب مدددو الكبددد أن يكددد ن
صددح حا .. ..سددل أغل د امها،يددث الم ج د ،ة فددي (البدداريد الكب ددر) أهددا،ث مالّددةب
أور ،ا البخاري ل نبف علن عللها.
س /ما ا وبالط؟
ج /قلنا أصل ا ودبالط د اودبالط فدي الضدبطب ياندي كمدا قلدت لكدمب شدخآ
هيل لف اوبالل في عقلفب ،ول عل ف اسنف قال لف [امب] :أمت اسو مدو؟ فهد اودبلط
أ ؟ اوبلط ..فنرى مدو الدذي قاسلدف وسدم مندف قبدل أن يقد ل دذا الكدال ب وساد أن
يق ل ذا الكال ب من سا شل،ب كل مو أوذ عنف س هوذ عنف و مخبلب فنحو مق ل:
كل مو أوذ عو ذا الراوي سا أن اوبل واوبلط وعخبط لو مقبلفب لكو قبل ا وبالط
ه و كان هوةف ج د اب مدرى مدو روى عندف قبدل شلد،ب فمدو روى عندف قبدل أن يخبدل
هوةفب فح ي ف صح ب ومو روى عنف سا أن اوبل هوةفب فح ي دف لدا فب ل أن
يُباس مو وجف آور.
أن ال دد د املبددامي لدد ّاف أها،يددث مددو صددح

س /ددل صددح
ومسلم؟
ج /مامب ال د املبامي فاال فال شل،ب وأما لي رأي في ساث امها،يدث البدي
عكلم ف ها ال د سبضا ف فدي اليدح ح وب والمسدهلة كمدا قلدت لكدم فدي النهايدة دي
اوبالط في امسام ول ا في المب نب وأما في اعبقا،ي أن امها،يدث المدبكلم ف هدا
في اليدح ح وب أها،يدث منبقداةب أي أن البخداري امبقدن مدو امها،يدث المدبكلم ف هدا
مالم ينكروس عل فب وكذل ،مسلم امبقن مو امها،يث المبكلم ف ها مالم ينكروس عل ف.
لكو أرى أه اما أن ال د املبامي رهمف هللا ق يهعي سكال عا علدن الدراوي
ويضاف الح يث سفب ،ون ا لبوات للن ذس النكبة البدي شكرعهداب وعد اعببدار دذس
النكبة لو يجال ع رة أو ومسة ع ر ه ي ا في البخاري ومسلم لا وةب سل عخرج
ع رات امها،يث في البخاري ومسلمب لشا كدان سد هعي للدراوي ويحكدم عل دف الحكدم
الاا الم ج  ،في البرجمةب ،ون ا لبوات للن أن البخاري ينبقيب فالبخداري سمدا لدفُ
مو اإلمامة والنةر والحوظب قال :اشدبرطتُ لودراج اليدح وأمدا لمدا كب در مم ِّدزب
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البخدداري

فامبقن مو ه يث راو ُمبك ّلم ف ف ه ي اب أ يمكدو أن يقدال :لن دذا الدراوي و دم فدي
ذا الح يث الذي امبقاس البخداري علدن ع سدف وولداف فدي كباسدف الدذي اشدبرط ف دف
اليحة؟ فكهن البخاري يم ّزب و ذس مسهلة يمكو ل مالها.
يانددي رجددل لددف ومس د ن سددنة مبخيددآب أسددباش فددي الجاماددة ي د ّرس مددا،ة
ما نةب ويقل ف ها كبباب ويينف أسحاها في المجالت الالم ةب ويحضر مؤعمرات في
جنبدددات الددد م اب دددذا امسدددباشب أمسددد ي س ندددف وسددد و طالددد هيدددل دددذس السدددنة علدددن
سكال ري س؟ أري أن يج بني أهد علدن دذا الكدال  ..لشن البخداري سمالدفُ مدو لمامدة
مذ\كان عمرس  21سنة وس أ سالنب غ فلم يبل  16سنة هبن كان يحضر مجلسف مائة
ألف محبرةب وم ايخف كام ا يحكم مف ف ما س نهم .لسحق سو را يف هكمف و اسو
 21سنة .فح و يق ل البخاري :أما اشبرطتُ في ذا الكباب أ أشكر ف ف ل صح حاب
هم جاء للن را ٍو مبكلم ف ف لف ألف ه يثب امبقن مو امها،يث املدف ع درة أها،يدث
وقال :سآوذ ذس الا رة وألاها فدي كبداب اليدح ب أفد مكو أن يقد ل لمسدان لدف:
ك ف أورجت ذس الا رة والراوي مبكلم ف ف .يق ل :أعدرط أمدف مدبكلم ف دفب سدل أمدا
مو قلت ل ،شل،ب وأمت أوذت ذا الكال عني أما أيضاب ل أمني قلت ل،ب لما عرفت
أمف مبكلم ف فب فهما ه و أمبقي ذس امها،يث علن ع نيب وسخبرعي وسالمي ال اس ب
وأق ل :ذا صح لم يهم ف فب وألاف في صح حيب ك ف عنكر دذا الكدال وعجالدف
سددال ق مددة؟ د ذس ددي المسددهلة البددي أوبلددف ف هددا مد ال د د املبددامي رهمددف هللا .من
ال د د املبددامي -رهمددف هللا -أه امددا فددي ساددث مددا يددذكرس فددي الكددال علددن أها،يددث
اليدح ح و يُد لي دذس المسددهلة اعببدارا كب ددرا .سددل قد يددهعي علدن عرجمددة الددراوي
وينقل ما ف ف مو الكال مو علماء الجرح والبا يل ف ق ل :فالن ذا مجروح .وقال ا
عو فالن مناك ر .مام ..مناك ر ..لكو البخاري امبقن مدالم يدذكروس عل دفب ف نبعدي فدي
ذس الحالة أن مخرج مو الكال ما اوبدارس ال د خان :البخداري ومسدلمب سد ما وقد
أجماتْ اممة سا شل ،علن صحة الك ر مو امها،يث البي امبق ا المبهورون.
م ال ال د املبامي -رهمف هللا -امبق ساث امها،يث البي أعلم أه ا سبقف
للن امبقا ،ا مو الالماء .لشا كان الد ارقإني امبقد قبلدفب سدهق ل :مادم مسدب ق .أهد
الالماء كدهسي مسدا  ،ال م دقي مد ال أي أهد امبقد مادم سدهق ل مسدب ق .لكدو نداك
ساث امها،يثب وأما أق ل كل ه يث لاوف املبامي في اليح ح و لم يسبق لل فب
 ..لكو ناك ساث امها،يث أعلم أه ا -في هد و ،علمدي -سدبق ال د د املبدامي
سبق املبامي للن عضا وها ف نبعي أن
رهمف هللا للن عضا وهاب فهذا مسلكفب أما البي ُ
عخضد للبحددث الالمدديب فال د ارقإني فددي كباسددف (الببب د ) لددف كددال علددن اليددح ح وب
يُندداقا الد ارقإني ف ددفب وقد أصدداب فددي ساضددفب و ددذس مسددهلة اوددبالط أمةددارب لكددو
أصاب في ساث مو جهة اإلسنا،ب أما مو جهة المبوب فيح كما ش لل ف أغل
أ ل الالم.
أق ل ق لي ذا وأسبعور هللا لي ولكم..
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