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ق مجـــــاهري علـــــامء املـــــسلمني عـــــىل إجـــــالل اإلمـــــام البخـــــاري، �ـــــا متيـــــز بـــــه يف اتفـــــ

ـــــــة واألمانـــــــة  احلفـــــــظ والفقـــــــه ومعرفـــــــة العلـــــــل والرجـــــــال وغـــــــري ذلـــــــك مـــــــع الديان

والــــــورع، كـــــــام اتفقـــــــوا عـــــــىل اعتبـــــــار كتابـــــــه اجلـــــــامع الـــــــصحيح أصـــــــح كتـــــــاب بعـــــــد 

كتـــــــاب اهللا تعـــــــاىل، ومـــــــع ذلـــــــك وجـــــــدنا بعـــــــض املنحـــــــرفني عـــــــن األمـــــــة ال زالـــــــوا 

عنــــــــون يف أمانتــــــــه وفقهــــــــه، بكــــــــالم يــــــــدل عــــــــىل جهلهــــــــم هبــــــــذا الفــــــــن، ويف هــــــــذا يط

فـــــــــضة يف رســـــــــالته التـــــــــي  ـــــــــاحثي الـــــــــشيعة الرا البحـــــــــث تتبعـــــــــت ســـــــــوءات أحـــــــــد ب

وأجبــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن ) روايــــــــــــــــــــات احلميــــــــــــــــــــدي أربكــــــــــــــــــــت البخــــــــــــــــــــاري (ســــــــــــــــــــامها 

االستــــــــــشكاالت التــــــــــي أوردهــــــــــا حــــــــــول بعــــــــــض األحاديــــــــــث، ورددت الطعــــــــــون 

الروايـــــة بــــــاملعنى، :  مثــــــل مـــــسأ�تيالتـــــي وجههـــــا حـــــول بعــــــض القـــــضايا احلديثيـــــة

وتقطيـــــــع احلـــــــديث، بينـــــــت فيـــــــه مـــــــذاهب أهـــــــل الـــــــسنة ومـــــــذهب الـــــــشيعة أ�ـــــــضا، 

إجلامـــــا هلـــــذا املـــــيسء، وإظهـــــارا ملخالفتـــــه أســـــياده مـــــن أكـــــابر الـــــشيعة، كـــــل ذلــــــك 

  .دفاعا عن السنة وأهلها

 دفــــــاع – اختــــــصار احلــــــديث –روايــــــة احلــــــديث بــــــاملعنى  : الكلــــــامت املفتاحيــــــة

 – مـــــــــــــسند احلميــــــــــــــدي –اري عـــــــــــــن صـــــــــــــحيح البخــــــــــــــ

  .شبهات الشيعة
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.Abstract 

 

The vast majority of Muslim scholars have unanimously 

agreed on holding Imām al-Bukhārī [d.٢٥٦ Ah] at such 

great esteem, due to his remarkable grasp over 

memorization, understanding, recognition of subtle 

defects, and knowledge of narrators, not to mention his 

great level of piety, trustworthiness, and Allāh-

consciousness. Furthermore, scholars have unanimously 

agreed that his book, al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, is the most 

authentic book after the Book of Allāh. Despite that, 

however, we still find some deviants undermining his 

trustworthiness and understanding, using attacks that 

expose their own ignorance of this field of knowledge. In 

this research, I highlight the shameful shortcomings of one 

of the Rāfiḍī Shīʿah researchers, in his paper titled ‘Riwāyāt 

al-Ḥumaydī Arbakat al- Bukhārī,’ clarify the doubts he 

raised around some aḥādīth, and refute the attacks he 

leveled at some issues of ḥadīth, such as the issue of 

narrating by meaning, and splitting of ḥadīth. Also, I stated 
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the views of the different schools of thought of Ahl al-

Sunnah as well as the view of Shīʿah, in order to quell this 

offender and demonstrate how he contradicts his own 

masters – the Shīʿah greats. All this was attempted in order 

to defend the Sunnah and Ahl al-Sunnah. 

 

Key words : Narrating hadith by meaning - Abridging 

hadith - Defending Sahih al-Bukhari - Musnad al-Humaidi - 

Misconceptions by Shia. 
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$  #  "       !  

  

ــــــــاهللا مــــــــن رشور  ــــــــستغفره، ونعــــــــوذ ب ــــــــستعينه، ون    إن احلمــــــــد هللا، نحمــــــــده ون

ضل لــــــه، ومـــــن يــــــضلل فــــــال  أ�فـــــسنا ومــــــن ســـــيئات أعاملنــــــا، مـــــن هيــــــده اهللا فــــــال ُمـــــ

  .هادي له، وأشهد أن ال إ� إال اهللا، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 عمـــــــوم املــــــسلمني أن الـــــــسنََّة النبويــــــة هـــــــي أمــــــا بعــــــُد، فمـــــــن املتفــــــق عليـــــــه بــــــني

ْن ـاملــــــصدر الثــــــاين مــــــن مــــــصادر التــــــش ريع اإلســــــالمي بعــــــد القــــــرآن الكــــــريم، وِمــــــ

ــــــــلَّ عنايــــــــة كبــــــــرية مــــــــن علــــــــامء  ل َحمَ ِل هــــــــذه املنزلــــــــة العظيمــــــــة كانــــــــت وال تــــــــزا َأْجــــــــ

وا يف ســــــــبيل  ا واملحــــــــدثني عــــــــىل وجــــــــه اخلــــــــصوص، فــــــــام قــــــــرصَّ املــــــــسلمني عموًمــــــــ

قائهـــــــا ســـــــليمًة مـــــــن حتريـــــــف الغـــــــالني، وتأويـــــــل اجلـــــــاهلني، املحافظـــــــة عليهـــــــا، وإب

ــــــا متميــــــًزا وفريــــــًدا ُتــــــوَزُن بــــــه  ا علمًي وانتحــــــال املبطلــــــني، فوضــــــعوا لــــــذلك منهًجــــــ

ـــــــــذَ  ا جلهـــــــــود عظيمـــــــــة ب  احلـــــــــديث ا أئمـــــــــةُ هلَ األخبـــــــــاُر، وكـــــــــاَن هـــــــــذا املـــــــــنهُج نتاًجـــــــــ

عــــــــدُ وحّفاظــــــــه مــــــــن لــــــــدنِ  ْت قوا ه، واتــــــــضحت معاملــــــــه،  الــــــــصحابة إىل أن اســــــــتقرَّ

  .َعْت ثامره يف القرن الثالث اهلجريوأ�ن

األئمـــــــة الـــــــذين أســـــــهموا يف تـــــــشييد دعـــــــائم هـــــــذا املـــــــنهج هـــــــؤالء وكـــــــان مـــــــن 

حممـــــــــد بـــــــــن أ�ـــــــــو عبـــــــــد اهللا ث ياحلـــــــــداملـــــــــؤمنني يف   أمـــــــــريُ الكبـــــــــريُ  احلـــــــــافظُ  اإلمـــــــــامُ 

إســــــامعيل البخــــــاري، ومل تكــــــن إســــــهامات هــــــذا اإلمــــــام واضــــــحة، ألهنــــــا مل تكــــــن 

عـــــد نظريـــــة جمموعـــــة يف كتـــــاب، عـــــد قوا ا لتلـــــك القوا  وإنـــــام كانـــــت أعـــــامالً وتطبيًقـــــ

 بـــــل أ�ـــــرز كتـــــب احلـــــديث ؛يف ثنايـــــا كتبـــــه الكثـــــرية، ولعـــــل أ�ـــــرز كتـــــب هـــــذا اإلمـــــام

 هـــــذا  ففـــــي هـــــذا الكتـــــاب ظهـــــرت عبقريـــــةُ -  اجلـــــامع الـــــصحيح - عـــــىل اإلطـــــالق 

ـــــــٌق  ـــــــٌق  عمـــــــيلٌ اإلمـــــــام، فهـــــــو تطبي عـــــــد هـــــــذا املـــــــنهج، فكـــــــان بحـــــــق أصـــــــح  دقي  لقوا

  .كتاب بعد كتاب اهللا

ـــــــ ـــــــذُ ث ـــــــو احلـــــــسني مـــــــسلم بـــــــن احلجـــــــاج النيـــــــسابوري م تـــــــاله تلمي ه النجيـــــــب أ�

نـــــــــــب عـــــــــــدة  فـــــــــــصنف كتابـــــــــــه اجلـــــــــــامع الـــــــــــصحيح فأ�ـــــــــــدع وأجـــــــــــاد ومتيَّـــــــــــَز يف جوا



    
 

 
 
  

 

٥٠٩  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ه عــــــىل كتــــــاب شــــــيخه اإلمــــــام البخــــــاري،  ُمــــــ جعلــــــت مجاعــــــة مــــــن أهــــــل العلــــــم ُتَقدِّ

عــــــــد حمكمــــــــة أ�بتــــــــت اتفاقــــــــا بيــــــــنهام يف  ولكــــــــل مــــــــنهام ميــــــــزات لكــــــــن جتمعهــــــــام قوا

  .فة كبرية من األخبار وانفَرَد كلٌّ منهام بإخراج طائفة أخرىإخراج طائ

ـــــــة  ونظـــــــرا ملكـــــــانتهام بـــــــني مـــــــصنفات األئمـــــــة كانـــــــت أكثـــــــر الدراســـــــات احلديثي

  .دائرة حوهلام حتت حماور كثرية يضيق املقام عن ذكرها

ــــــــارة حــــــــول األئمــــــــة، «ومــــــــن بــــــــني تلــــــــك املحــــــــاور  الــــــــرد عــــــــىل الــــــــشبهات املث

  . »ألحاديثوالشبهات املثارة حول بعض ا

نـــــب الـــــرشع، فلـــــم أعـــــرف  وقـــــد  كثـــــر الطـــــاعنون يف هـــــذا الزمـــــان يف مجيـــــع جوا

مج التواصــــــــل زمنـــــــا انـــــــتفش فيـــــــه الباطــــــــل مثـــــــل هـــــــذا الزمـــــــان بــــــــسبب كثـــــــرةِ   بـــــــرا

قــــــــــــع املختــــــــــــصة جلميــــــــــــع الفــــــــــــرق املنحرفــــــــــــة،  والــــــــــــصفحات االجتامعــــــــــــي، واملوا

كمــــــة  اإلســــــالم، حــــــول وجــــــود اهللا تعــــــاىل واحلأصــــــلِ  يف املتالحقــــــة التــــــي تطعــــــنُ 

، وحـــــــول مـــــــن أفعالـــــــه ســـــــبحانه، وحـــــــول القـــــــرآن الكـــــــريم، وحـــــــول الرســـــــول 

د هبــــــــا ـالتـــــــش ريع اإلســـــــالمي، وصـــــــفحات أخـــــــرى مكتظـــــــة بالـــــــشبهات التـــــــي يـــــــرا

بــــــــت الــــــــش حــــــــول الــــــــسنة النبويــــــــة، واإلمجــــــــاع، ومنهجيــــــــة رعية ـالتــــــــشكيك يف الثوا

رعية، وحـــــــول الـــــــصحابة، وحـــــــول أئمـــــــة ـرعي، واحلـــــــدود الـــــــشـفهـــــــم الـــــــنص الـــــــش

   .)١(اإلسالم

بعـــــــــض الـــــــــشبهات التـــــــــي أ�ـــــــــريت عـــــــــىل جـــــــــواب وهـــــــــذا البحـــــــــث خمـــــــــصص لل

د حممـــــــــد الـــــــــشيعي باحـــــــــث الأ�ارهـــــــــا وصـــــــــحيحه حـــــــــول اإلمـــــــــام البخـــــــــاري  جـــــــــوا

  : يف رسالته الرديئة)٢(خليل

                                 
للباحث املتميز أمحد بن يوسف » سابغات « ينظر يف بيان خريطة هذه الشبهات الكتاب ا�اتع ) ١(

 . السيد

من الكتب الطاعنة يف  ه عددولألحدهم،   مستعار ولعله اسمٌ ، بحٍث قف عىل ترمجته بعدَ أمل ) ٢(

  :  منهاالصحيحني

   ).ثالث جملدات(، كشف املتواري يف صحيح البخاري -

 .)جملد (املستدرك عىل كشف املتواري يف صحيح البخاري  -

صحيح مسلم حتت املجهر  .)أربع جملدات(صحيح مسلم، بني القداسة واملوضوعية  -

 .)جملد(



    
 

 
 
  

 

٥١٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  .)١(»أربكت البخاري.. روايات احلميدي « 

نَها عدالــــــــة الــــــــصحابة، وعدالــــــــة اإلمــــــــام احلميــــــــدي وأمانــــــــة يف طعــــــــن ال: ضــــــــمَّ

 رائحــــــــة مَّ َش  عــــــــىل أ�ــــــــه مل َيــــــــ لُّ ام البخــــــــاري، بأســــــــلوب يــــــــدُ وحفــــــــظ تلميــــــــذه اإلمــــــــ

ئـــــــــــَق ْف ومل يعـــــــــــرِ احلـــــــــــديث،   يف الروايـــــــــــة والتحقيـــــــــــق والنقـــــــــــد  العلـــــــــــمِ  أهـــــــــــلِ  طرا

  . قوله املقذع يف أئمة أهل السنة عليه بمثلِ دَّ  ولن أرُ ،واإلنصاف

ــــــ عليــــــه ي دِّ  أن أجعـــــــل رَ وقــــــد جهــــــدُت  ومـــــــن ،  الطاقــــــةِ ا قــــــدرَ موضـــــــوعيً ا علميً

ــــــــــ ث ســــــــــنقُف خــــــــــالل هــــــــــذا البحــــــــــ !! امــــــــــة الفهَّ  اثــــــــــةُ  بــــــــــه هــــــــــذا البحَّ زَ  عــــــــــىل مــــــــــا متيَّ

ه عــــــــــىل  اطالِعــــــــــ ه يف نقــــــــــل املرويــــــــــات، وســــــــــعةِ تِــــــــــ  مــــــــــدى أمانتــــــــــه ودقَّ وســــــــــنعرُف 

  .مذاهب أهل العلم فيام كتب

وقـــــــــــد « :حيـــــــــــث قـــــــــــال) ٢٠٤ت ( الـــــــــــشافعيأ�ـــــــــــو عبـــــــــــد اهللا  اإلمـــــــــــام رُّ وهللا دَ 

ن لـــــو أمـــــسَك تكلـــــم يف العلـــــمِ   لكـــــان اإلمـــــساُك  فيـــــه منـــــه عـــــن بعـــــِض مـــــا تكلـــــمَ  َمـــــ

   .)٢(» من السالمة له إن شاء اهللاأوىل به، وأقرَب 

ال آفــــــــَة عــــــــىل «: يف قولــــــــه) ٤٥٦ت (يس ـــــــــاأل�دلوصــــــــدق اإلمــــــــام ابــــــــن حــــــــزم 

ْن غـــــري أهلهـــــا، فـــــإهنم جيَهُلـــــون  العلـــــوم وأهلهـــــا أرضُّ مـــــن الـــــدخالء فيهـــــا وهـــــم ِمـــــ

رون أهنم ُيْصلُِحون   .)٣(»ويظنُّون أهنم يعلمون، وُيْفِسُدون ويقدِّ

  ال يــــــــدري لقــــــــلَّ نْ  َمــــــــ ولــــــــو ســــــــكَت «: )٥٠٥ت  (وقــــــــال أ�ــــــــو حامــــــــد الغــــــــزايل

  . )٤(» اخللِق  بنيَ اخلالُف 

  

                                 
 .م، ومل يذكر النارش وحقوق الطبع حمفوظة للمؤلف٢٠٠٤ - �١٤٢٥الطبعة األوىل، سنة  ) ١(

  .ةالشيعي) شبكة الفكر( يف والرسالة موجودة 

١٧٦٠=id?php.library/net.alfeker://http  

 ).٤١(الرسالة صـ ) ٢(

 ).٢٣/ ١(» مداواة النفوس«يف ) ٣(

يف ) ٤٢٩ت (، وذكر نحوها أ�و منصور الثعالبي )٧٤صـ(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ) ٤(

لو َسَكَت َمْن ال يْعَلُم لَقلَّ « : ، بلفظ )٤١(، ويف اللطف واللطائف صـ )١٦٧صـ (التمثيل واملحارضة

 . »اخلالُف 



    
 

 
 
  

 

٥١١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ــــــــ نْ َمــــــــ « : )٨٥٢ت ( ابــــــــن حجــــــــراحلــــــــافظ وقــــــــال  ـــــــ  يف غــــــــري فَ مَ  تكلَّ ه أ�ــــــــى هبــــــــذه نـِّ

  .)١(»ِب العجائِ 

ــــــــا هــــــــذا البحــــــــث  ــــــــب عديــــــــدة أ�ــــــــى هبــــــــا هــــــــذا الباحــــــــث وســــــــنرى يف ثناي عجائ

  .واهللا املستعان

  
   :اأاف 

  :وتكمن أمهيته وأسباب تناوله يف أمور، منها

 .الدفاع عن اإلمام البخاري وإثبات حفظه وفقهه )١(

بعــــض بيــــان الــــصواب يف مــــن خــــالل الــــدفاع عــــن أصــــول أهــــل احلــــديث  )٢(

، مــــــع بيــــــان مــــــذاهب علــــــامء الــــــشيعة يف بعــــــض هــــــذه  املثــــــارةاملــــــسائل

 .األصول

ء ُح  )٣( هني أهـــــــل منـــــــاهج وه أمـــــــام ِجـــــــ جَ بيـــــــان ضـــــــآ�ة املعـــــــرتض واهـــــــرتا بـــــــرا

 . الدامغةالسنة

اجلـــــــــامع مـــــــــن الـــــــــشبهات حـــــــــول بعـــــــــض أحاديـــــــــث اجلـــــــــواب عـــــــــام ذكـــــــــره  )٤(

  .الصحيح

  

ود ا:  

شبهات املثارة يف الرسالة املسامة اليظهر مما سبق أن حدود البحث يتمثل يف 

   .فيام خيص أحاديث صحيح البخاري

ت اراا: 

يــــــرد عــــــىل شــــــبهات مفــــــرد  علمــــــي بحــــــث عــــــىل – اطالعــــــي حــــــسب –مل أقــــــف 

هــــــــــــذا الطــــــــــــاعن وإن كانــــــــــــت بعــــــــــــض املــــــــــــسائل قــــــــــــد تناوهلــــــــــــا بعــــــــــــض البــــــــــــاحثني 

 بــــــــل وأفردوهــــــــا بالتــــــــصنيف كــــــــام ســــــــيأيت اإلشــــــــارة إىل ذلــــــــك يف ثنايــــــــا ،بــــــــالتحرير

  .البحث

 ****  

                                 
 ).٤/٧١٥(فتح الباري ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥١٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  

ا   

وثالثــــــــة مباحــــــــث، ومقــــــــصود وقــــــــد تناولــــــــت املوضــــــــوع يف مقدمــــــــة، ومتهيــــــــد، 

لــــــــــت االبحـــــــــث، يليهـــــــــا خامتــــــــــة البحـــــــــث،  لبحـــــــــث بالفهـــــــــارس الالزمــــــــــة،  ثـــــــــم ذيَّ

 :وكانت اخلطة وفق ما ييل

أهـــــــــــــداف البحـــــــــــــث، وأســـــــــــــبابه، وحـــــــــــــدوده، : [ ، وقـــــــــــــد تـــــــــــــضمنتاملقدمـــــــــــــة

  ].والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه 

  :مباحث، وفيه  أربعة التمهيد

بط البحث العلمي: املبحث األول   .التنبيه عىل بعض ضوا

رجـــــــــوع لألصـــــــــول أمهيـــــــــة توثيـــــــــق النـــــــــصوص، وال: املطلـــــــــب األول  

  .عند االختالف

  .النسخ املعتمدة ملسند احلميدي: املطلب الثاين  

  . عن أهل السنة والشيعةالرواية باملعنى: املبحث الثاين

  .املقصود بالرواية باملعني: املطلب األول  

ز الروايــــــــــــــة  الــــــــــــــسنة مــــــــــــــذاهب أهــــــــــــــل: املطالــــــــــــــب الثــــــــــــــاين   يف جــــــــــــــوا

  .باملعنى

  . عند الشيعةالرواية باملعنى: املطالب الثالث  

  . عن أهل السنة والشيعةتقطيع احلديث: املبحث الثالث

  .معنى تقطيع احلديث: املطلب األول  

ز تقطيـــــــــــــــع : املطلـــــــــــــــب الثـــــــــــــــاين   مـــــــــــــــذاهب أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم يف جـــــــــــــــوا

  . احلديث

  .تقطيع احلديث عند الشيعة: املطالب الثالث  

 ****  

 ســــــــــبعةوفيـــــــــه ( . املعـــــــــرتضهـــــــــاالتـــــــــي ذكراألحاديـــــــــث : مقـــــــــصود البحـــــــــث

  )ديثأحا

  : سلكت يف الكالم عليه املنهج التايلوقد   



    
 

 
 
  

 

٥١٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ذكــــــر احلــــــديث بإســــــناده ومتنــــــه مــــــن اجلــــــامع الــــــصحيح لإلمــــــام   )١(

، معتمــــــدا عـــــــىل النـــــــسخة الـــــــسلطانية  مـــــــع بيـــــــان رقمـــــــهالبخــــــاري

 .وترقيم طبعة التأصيل

د يف اجلــــــامع الــــــصحيح إن تكــــــرر  )٢(  ذكــــــر مواضــــــع احلــــــديث املــــــرا

 .عن اإلمام احلميديذكره 

ـــــــه مـــــــن مـــــــسند ذكـــــــر احلـــــــديث بإســـــــ  )٣( ـــــــدي اناده ومتن إلمـــــــام احلمي

 التــــــي بتحقيــــــق حــــــسني مــــــع بيــــــان رقمــــــه، معتمــــــدا عــــــىل الطبعــــــة

 . سليم أسد

ومتييـــــــــــــــز مواضـــــــــــــــع االخـــــــــــــــتالف ، املقارنـــــــــــــــة بـــــــــــــــني النـــــــــــــــصوص )٤(

 .والزيادة والنقصان بوضع خط أسفلها

ـــــــص كالمـــــــهذكـــــــر كـــــــالم املعـــــــرتض  )٥( اجلـــــــواب ، ثـــــــم  مـــــــشريا إىل ن

  .يهعل

 ****  

  .شبهات املعرتضج وخالصة اجلواب عىل ، وفيها أهم النتائاخلامتة

  .)١(وفيه ذكر فهرس املصادر والفهرس العام: الفهارس

    اريا  و ن اوي إر    :وسميته

  

، وأن يبـــــــــارك يف اجلهـــــــــد، وأن جيعـــــــــل  والتوفيـــــــــَق  اإلعانـــــــــةَ هواهللا تعـــــــــاىل أســـــــــأ�ُ 

 املـــــــــــستعان، وعليـــــــــــه العمـــــــــــل خالـــــــــــًصا لوجهـــــــــــه الكـــــــــــريم، فـــــــــــإىل املقـــــــــــصود واهللاُ 

  .التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا

  

  
  

  

  

                                 
 .  أحاديثسبعةفهرس احلديث داخل يف الفهرس العام نظرا لقلة األحاديث فهي فقط ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥١٤  

   

  

ا  

  

  .ا   ا ا ا: ا اول

بط البحث العلمي: املطلب األول   م بضوا   . أمهية االلتزا

  .احلميدياإلمام أيب بكر مسند طبعات : املطلب الثاين  

  

****  

اولا :  ا أ اا ا ا  

  

الصفات  بمجموعة من أن يتصَف فالبد للبحث العلمي ى دَّ  أراد أن يتَص نْ مَ 

  :منها

 واإلنصاف، والورعالصرب واإلخالص يف العمل ،. 

  ئم الكتب العربية، املطبوع منها فيا العربية، وفهارس وقوا املعرفة بالببليوجرا

 .واملخطوط

 بمختلف الطرق السيام يف هذا العرص الذي متابعة اجلديد من املطبوعات 

لت فيه وسائل التواصلهَّ َس 
)١(

. 

                                 
رة املكتبات العامة واخلاصة،  بزيا-قبل َطْبِع املعرتِض لكتابِه-وقد كان هذا متاحا قديام ) ١(

ومكتبات بيع الكتب ومعارض الكتب املقامة يف خمتلف البلدان، وأصبح األمر يف أ�امنا هذه 

  : أكثر ُيًرسا بمطالعة ِعدة نوافذ منها

  ئم صفحات مواقع دور النرش املختلفة عىل الشبكة العنكبوتية، واحلصول عىل قوا

 .مطبوعاهتم، أو جديد مطبوعات الدار

 تويرت والفيسبوك والتيليجرام (عرب العديد من حسابات وسائل التواصل االجتامعي مثل و

 =).وجمموعات الواتس 

 

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  



    
 

 
 
  

 

٥١٥  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ومطالعة جهود املعرفة بأصول التحقيق وقواعده وأصول نرش الكتب ،

 .املحققني التطبيقية

  معرفة أوثق الطبعات للكتب العلمية، ومطالعة تقريرات العلامء والباحثني

 .حوهلا

 واختيار أحسن ة يف احلكم، والنزاهة يف النقداألمانة يف النقل، واحليدالتحيل ب ،

 . األلفاظ للتعبري

  إحسان الظن والتامس اإلعذار، ومحل الكالم عىل أحسن املحامل ما أمكن

 .ذلك

  مطالعة جهود السابقني يف الباب الذي يكتب فيه، وأجوبة الشبهات التي

ر اجلهود   .يتعرض هلا لالستفادة منها، وتفاديا لتكرا

****  

 العلمي ضوابط ومعايري جيب عىل الباحث اتباعها، ومنهاللبحث
)١(

:  

 إىل دقة النقل وضبطه والتزامه بام تقتضيه األمانة العلمية من نسبة األقوال 

  . أصحاهبا

  التوثيقدقة
)٢(

ة خطووهذه :  للنص املنقول من مصدره أ�ا كان هذا النص

                                                                             
= 

  وبمتابعة ما يبثُّه بعُض الباحثني من مجع جلديد املطبوعات يف خمتلف الفنون السيام يف السنة

عة امللك  أستاذ احلديث وعلومه بجام- وعلومها من حساب الشيخ الدكتور حممد الرتكي 

 ).صدر حديثا( يف وسم -سعود 

  املعجم املصنف ملؤلفات (وما يبثه األستاذ الباحث حممد خري رمضان يوسف عرب فهارسه

 .، وما يبثه تباعا عرب صفحته عىل موقع األلوكة أو عىل موقعه اخلاص)احلديث الرشيف

  لنبوية من بداية التصنيف يف السنة ا( أو ما صنََّفه الدكتور خلدون األحدب يف كتابه

املنتصف الثاين للقرن الرابع عرش اهلجري إىل هناية الربع األول من القرن اخلامس عرش 

 .املطبوع يف جملدين) �١٤٢٥ - ١٣٥١(اهلجري 

للباحث عبد العزيز حلمي، وقد زدتُّ عليه ) ١٧(مستفاد بعُضه من ضوابط البحث العلمي صـ ) ١(

 .زيادات

ًفا بُجهد إثبات مصا: والتوثيق) ٢( در املعلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا توخًيا لألمانة العلمية، واعرتا

 .اآلخرين وحقوقهم الفكرية



    
 

 
 
  

 

٥١٦  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  املنشورةِ املعلوماِت ة اقي من مصدزُ  أمهية بالغة، وتعزِّ  البحَث ُب ِس كْ تُ ، أساسية

  .فيه

  إال الفرعية االعتامد عىل املصادر األصلية يف النقل، وعدم النقل من املصادر

، كام إذا كان مفقودا أو نادر الوجود عند تعذر احلصول عىل املصدر األصيل

 .أو خمطوطا ال يسهل االطالع عليه

  ل بحاجة للتحقيق كان الكتاب الفإن : للكتابالطبعات أوثق االعتامد عىل  يزا

فيلزم الرجوع ه بكثري من السقط والتصحيف والتخليط اجليد، وشانه ناُرش 

 َخطِّيٍّ إىل أصلٍ هناك بدٌّ من الرجوع ليس ف حتقيقا، وإال إىل طبعة أخرى أدّق 

ه بَ ا بام رتَّ سرتشدً الها مُ وْ  أَ  فليخَرتْ  اخلطيةُ ُخ َس  النُّ ِت رَ ، فإن كثُ إليه  النفُس تطمئنُ 

العلم يف هذه املسأ�ة أهُل 
)١(

.  

 ****  

 البحث  من ضوابطُض  املعرتِ الباحُث ط فيه وإليك أهيا الباحث بيان �ا فرَّ 

   :العلمي

  ُمعتمدة من كتاب املسند لإلمام احلميدي، مع انتشار غريِ  طبعةٍ ه عىل اعتامد 

فر النسخ الطبعات األخرى التي تمَّ   فيها تاليف اخللل يف األوىل، ومع توا

ة التي يسهل عىل الباحث اجلاد احلصول عليها حتقيقا للنص السيام عند اخلطي

 .االختالف عليه بني البخاري واحلميدي

  اج جَ غري كافية يف مقام احلِ اعتامده عىل طبعة من اجلامع الصحيح للبخاري

فروق الالبخاري، وبيان كتاب  روايات ونسخ  ذكرِ نْ  مِ ْت لَ  العلمي، َخ والردِّ 

 .بينها

  عند مجاهري أهل مطعنٍ وليس ذلك ب باملعنى تهلروايالبخاري اإلمام  يفالطعن 

 .بيانهالسنة بل وال خالف فيه عن أئمته الشيعة كام سيأيت 

  ُأئمة اإلسالم، تغليبا للعصبية املذهبية يف للطعنِ  ُت االعتامد عىل روايات ال تثب 

 . يف الطعن يف اإلمام احلميديَل ه، كام فعَ التي شان هبا نفَس 

                                 
لألستاذ العالمة عبد السالم حممد هارون، أصول كتابة ). ٣٩-٣٧(حتقيق النصوص ونرشها صـ ) ١(

 ). ١٤٥(البحث العلمي وقواعد التحقيق ملهدي فضل اهللا صـ 



    
 

 
 
  

 

٥١٧  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ا بني ها مجعً ه عىل غريِ نا محلُ ، يمكنُ لتحكم يف فهم النص مع احتامله لعدة أوجها

 . يف املسأ�ةالنصوص الواردة

واإلشارة إىل ، احلميديأيب بكر اإلمام مسند لطبعات  بيانٌ  املطلب التايل ويف

يظهر لك بعدها أهيا ،  املباركِ ه غريِ والتي كانت رائجة قبل طبع كتابِ  ،املعتمد منها

  .يف اإلعراض عنهااملعرتض لقارئ عدم إعذار ا

  

 ****  

ما ت :اط    أ ياا  

  

ه قبلَ  احلميدي  مسندُ عَ بِ طُ وقد )  م ٢٠٠٤/  �١٤٢٥  (طبع املعرتض رسالته عام

  :نيطبعت

  .بتحقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي: األوىلالطبعة 

ت باملجلس العلمي بدائرة املعارف بكراتيش : ا أوهلوقد تم نرشها عدة نرشا

   :ةنسخ خطيأربع وقد اعتمد يف حتقيقها عىل ، )م ١٩٦٣/ �١٣٨٢(باكستان عام 

  .وسامها النسخة الديوبندية. باهلندمن دار العلوم بديوبند : النسخة األوىل

   . وسامها النسخة السعيدية.من املكتبة السعيدية يف حيدر آباد: النسخة الثانية

  .وسامها النسخة العثامنية. يف حيدر آبادمن مكتبة اجلامعة العثامنية : النسخة الثالثة

بعة  وسامها النسخة  . بدمشقمن دار الكتب الظاهريةمصورة : النسخة الرا

الفتحية ألهنا من تصوير السيد عبد الفتاح والد مكتبة النهضة احلديثة بمكة املكرمة 

  .)ظ (، ورمز هلا باحلرف لظاهريةوهذه النسخة مصورة عن نسخة ا

 سامعات عديدة للعديد من عليهاها وها وأصحُّ مُ أقدَ ومع أن نسخة الظاهرية 

ا يف ، مما كان سببً )١(ا من التقديمهَ  هذه النسخة حقَّ طِ عْ فلم يُ  مل يتخذها أصال، ؛املحدثني

  . أو تصحيفطٍ قْ  َس نْ  مِ  يف النصِّ ود خللٍ ُج وُ 

: حاديث، ووضع ثالثة فهارساألاملحقق  مَ رقَّ قد يف جملدين، ووهذه الطبعة 

                                 
 ).١/١٢٦(امللحوظة الشيخ حسني سليم أسد يف مقدمة حتقيقه عىل املسند أشار إىل هذه ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥١٨  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 .فهرس املوضوعات، وفهرس األحاديث عىل األ�واب، وفهرس أعالم املتون

عامل ، وم١٩٨٨دار الكتب العلمية بريوت، وعن هذه الطبعة نرشهتا مصورة 

  .م٢٠١٢  يف عام الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

عام بدمشق دار السقا حسني سليم أسد، نرش بتحقيق الشيخ : الطبعة الثانية

   .م١٩٩٦

  : واعتمد يف حتقيقه عىل

)  صفحة٣٧٨(يف أحد عرش جزءا تقع و) النسخة العمرية( سامها : النسخة األوىل

  .)ع( وقد رمز هلا باحلرف وعليها سامعات كثرية ألكابر املحدثني

، ) لوحة١٢٨(، نسخة مصورة عن نسخة املكتبة الظاهريةوهي : النسخة الثانية

  .)ظ(وقد رمز هلا باحلرف وعليها سامعات قليلة، 

، وذكر كالم حمققها عن النسخ ثم ذكر فيام استأ�س به مطبوعة الشيخ األعظمي

يعني - مل يعط هذه النسخة – غفر اهللا لنا وله - ولكنه : التي اعتمد عليها ثم قال

 - ن النسخ التي استخدمها  حقا، إذ كان ينبغي أن تكون األم يف عمله، أل- الظاهرية

 متاخرة النسخ كثرية األخطاء كثرية السقط، ولذا فإين أعزف عن اإلشارة –رمحه اهللا 

إىل اخلطأ أو السقط يف الطبوع ألن ذلك فيام أرى ال فائد منه ترجى، وأكتفي بإثبات 

  .)١(االختالف بني النسختني اللتني سبق وصفهام واهللا ويل التوفيق

عتمد هذه الطبعة املميزة، واكتفى بالطبعة األوىل املليئة واملعرتض مل ي

، وسيأيت يف خالل البحث التنبيه عىل حريفات يف األسانيد واملتونبالتصحيفات والت

  .بعض األخطاء التي كان سببها قائم عىل هذا األمر

 ****  

  

                                 
ف الشيخ مصطفى العدوي، نرشهتا دار ابن ) ١( وقد طبع مسند احلميدي حديثا بتحقيق حتت إرشا

 . م، ومل أطلع عىل هذه الطبعة حتى اآلن٢٠١٨حزم  القاهرة، 



    
 

 
 
  

 

٥١٩  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 

ا ام : روا اوا ا أ  )١(  

  

نقل احلديث باملعنى له أمهية كبرية، فإنَّ عن مبحث رواية احلديث باملعنى الكالم 

  .من أهم أسباب اختالف أهل العلم يف املسائل الرشعيةد عَ يُ 

يؤثر يف تأصيل عدد من هبا، مما  ني والنحويني واألصولينياملحدثفضال عن اهتامم 

كثري من العلامء باملعاين اهتامم  ولذا رأ�نا .القواعد احلديثية واألصولية والنحوية

  . وتقديمها عىل األلفاظ

املسترشقون ومثار طعن يف السنة النبوية، يثريها الشيعة، وألن هذه املسأ�ة 

حترير الكالم يف  كان البد من وأذناهبم من منكري السنة من العلامنيني والالدينيني

بط  الرواية باملعنى وما يدخل فيه وما خيرج عن الرواية بامل عىل كثري لنرد عنى فيه ضوا

 .من الشبهات املثارة حول السنة النبوية

 ****  

   روا ا وا : ا اول

  

َله بغري لفظِه الذي  الرواية باملعنى أن يؤدي راوي احلديث أو األ�ر بسنده ما حتمَّ

َف فيه، ويروَيه للناس بعبار ء أكان الراوي له رواه، بل بلفظ آخر بمعناه، فيتَرصَّ ته، سوا

                                 
  :  ما ييل يف أ�حاث عديدة منهاوقد أفردت هذه املسأ�ة بالبحث) ١(

بحث باملجلة الفقهية ، يتعود خالد الر: رواية احلديث واأل�ر باملعنى دراسة نظرية تطبيقية -

   . �١٤٣٦ سنة ٢٣السعودية، عدد  

بحث مدعوم من ، مناهج املحدثني يف رواية احلديث باملعنى لعبد الرزاق الشاجيي والسيد نوح -

  .إدارة األ�حاث بجامعة الكويت

مج د يارس أمحد الشاميل، بحث منشور بمجلة جامعة دمشق  الرواية باملعنى، العلل الناشئة عن -

  .٢٠٠٣، العدد الثاين، سنة ١٣

، لسيوطي عبد املناس، جملة احلديث السنة الرواية باملعنى دواعيها وظواهرها يف متون السنة -

بعة     . �١٤٣٥، ٧ عدد ، الرا



    
 

 
 
  

 

٥٢٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

من طبقة الصحابة أو ممن بعدهم يف زمن الرواية وكذلك لو ذَكَر أحٌد حديًثا أو أ�ًرا بغري 

   .)١(اللفظ املروي يف أي مناسبة كانت كاإلفتاء واملناظرة واالستشهاد ونحوها

 *****  

ما ر: ا واا أو أو   

 

مثل التعبري عن لفظ .  لفظ آلخر مما يقوم مقامهالرواية بإبدال لفظ مكان )١(

  ). قاعد(بـ ) جالس (أو لفظ ) أريقوا (بـ )  صبوا (

 .الرواية باالختصار من احلديث أو األ�ر، أو الزيادة فيهام بام ال يؤثر يف املعنى )٢(

 .الرواية بأوضح مما جاء يف احلديث أو األ�ر أو باألخفى )٣(

 .أو األ�ر عىل بعض أو تأخريهاالرواية بتقديم بعض أ�فاظ احلديث  )٤(

الرواية بتغيري الراوي الكالم املروي من تركيب إىل تركيب آخر يساويه يف  )٥(

أريقوا عىل بوله  : (املعنى، لفظ آخر غري لفظه، كأن يقول يف حديث النبي 

 . بصب دلو مألى من ا�اء عىل بول األعرايبأمر النبي ): سجال من ماء 

عىل بعض احلديث فالظاهر أ�ه ليس من قبيل الرواية باملعنى أما االقتصار  : تنبيه

ِف الراوي يف األلفاظ املروية وال التباس بني هذا وبني اختصار . )٢(خللوه ِمْن َتَرصُّ

  . احلديث الذي مرَّ التنبيه عليه

 ****  

ا ا :أ ا ا  واا   

  

 هذه املسأ�ة من حترير حمل النزاع �ا لذلك البد قبل ذكر مذاهب أهل العلم يف

من أ�ر يف ضبط وتوجيه وحترير أقوال العلامء والوصول إىل الصواب بعون اهللا تعاىل، 

ويتفرع عن ذلك ذكر مواضع االتفاق وما خيرج من اخلالف املشهور يف الرواية 

                                 
 ).١١٥(كذا عرفه د خالد الرويتع يف بحثه صـ ) ١(

 ).٤/١١٤٧(خالفا �ا ذهب إليه اللقاين يف قضاء الوطر ) ٢(



    
 

 
 
  

 

٥٢١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 .باملعنى

فضل من الرواية  أاتفق العلامء عىل أن الرواية باللفظ الوارد عن النبي * 

  .)١(باملعنى

ه ال جيوز للجاِهل بمعاين املفردات واألساليب العربيَّة روايُة اتفقوا عىل أ�* 

  . )٢(؛ أل�نا ال نأمن منه تغيري املعايناحلديث عىل املعنى

اتفقوا عىل أ�ه ال جيوز الرواية باملعنى إذا كان يف أ�فاظه ما ُيَتَعبَُّد به كأ�فاِظ * 

ذاِن وأ�فاظ األذكار من استغفار وتسبيح وهتليل وأ�فاظ األدعية النبوية التشهِد واأل

 .)٣(ونحوها؛ ألن األلفاظ مقصودة مع املعاين

اتفقوا عىل أ�ه ال جيوز الرواية باملعنى إذا كان من جوامع الكلم؛ أل�ه ال يمكن * 

  .)٤(درك مجيع معاين جوامع الكلم فهو معجز

واية باملعنى إذا كان من األحاديث املتشاهبة مثل اتفقوا عىل أ�ه ال جيوز الر* 

أحاديث الصفات اإل�ية، ألن هذه الصفات ال جيوز تبديلها، وهي مبنية  عىل 

                                 
، )٢/٥٣٢(حكى االتفاق عىل ذلك ابن مفلح وغريه كام يف رشح الكوكب املنري البن النجار ) ١(

ر لعبد العزيز البخاري )٢/٣٥٢(وينظر قواطع األدلة للسمعاين  ، رفع )٣/٥٥(، كشف األرسا

 ). ٢/٤٢٤(احلاجب للسبكي 

، وإكامل املعلم )١٥٣(، والقايض عياض يف اإل�اع صـ)١/٤٣٤(اخلطيب يف الكفاية حكى ذلك ) ٢(

، )٢/٤٠٦(، وحكاه الباقالين كام نقله عنه اجلويني يف التلخيص يف أصول الفقه )١/٩٥(

، وأ�و العباس )٢١٣صـ (، وابن الصالح يف املقدمة )٥١٠صـ(وا�ازري يف إيضاح املحصول 

، وابن كثري يف اختصار علوم )٢٩٦صـ (، والنووي يف التقريب )١/١٦٩(القرطبي يف املفهم 

 .، وغريهم)١/٣٧٢(، وابن امللقن يف املقنع )٢/٣٩٩(احلديث 

، الصنعاين يف )٤/٣٥٧(، والزركيش يف البحر املحيط )١/٤٣٨(حكاه اخلطيب يف الكفاية ) ٣(

 .، وغريهم)١٢٥صـ(إجابة السائل رشح بغية اآلمل 

، )٢/١١٤٤(، واللقاين يف قضاء الوطر )٢/٦٦٠(عليه السيوطي يف التدريب حكى االتفاق ) ٤(

، وغريهم، وذهب بعُضهم إىل جواز رواية جوامع الكلم )١٢٥صـ(والصنعاين يف إجابة السائل 

مع -٣/٥٨(باملعنى إذا كان معناه ظاهرا حكاه البزدوي وعبدالعزيز البخاري كام يف أصوله 

ر  عن بعض شيوخهم، واألصح ما عليه ) ١/٣٥٧( أصوله ، والرسخيس يف)كشف األرسا

 .اجلامهري من منع ذلك كام رجحه الرسخيس وغريه



    
 

 
 
  

 

٥٢٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 .)١(التوقيف

اتفقوا عىل جواز سياق احلديث باملعنى يف اإلفتاء واملناظرة والتعليم ونحوها * 

: كأن يقول.  باأللفاظ ومدلوالهتامما مل يقصد به الرواية والتحديث إذا كان القائل عا�ا

 .)٢( بكذا، أو أ�اح كذاحكم رسول اهللا 

اتفقوا عىل منع الرواية باملعنى إذا شك الراوي يف اللفظ الذي أ�دله أ�ؤدي * 

 .)٣(معنى اللفظ الذي سمعه أم ال ؟

اتفقوا عىل منع الرواية باملعنى إذا اشتملت عىل زيادة يف احلديث أو نقصان أ�ر يف * 

د  .)٤(املعنى املرا

اتفقوا عىل منع الرواية باملعنى إذا كان اللفظ الوارد يف احلديث حمتمال ألكثر من * 

معنى أو كان من األلفاظ املجملة أو املشرتكة أو املشكلة، وذلك أل�ه ال نأمن أن يغري 

د الرسول   .)٥(الراوي فيه عىل وجه خيطئ مرا

   : تنبيهات

 يف املسأ�ة حمصورا يف عصور الرواية فقط؛ فليس جعل ابن الصالح اخلالف*  

ألحد أن يغري لفظ يشء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، لزوال 

، وتبعه عىل ذلك مجاعة كالنووي )٦(اخلالف، ولزوال احلاجة إىل الرواية باملعنى

لعيد، ، وقد تعقبه ابن دقيق ا)٧(والذهبي وابن امللقن والعراقي والسيوطي وغريهم

وضعف كالمه، وانترص ابن امللقن والعراقي لكالم ابن الصالح وأ�دوه، فالظاهر ما 

                                 
 ).١٢٥صـ(، والصنعاين يف إجابة السائل )٢/١١٤٤(حكاه اللقاين يف قضاء الوطر ) ١(

وهذا ما خالف فيه من أحد يف أن ذلك : عن هذه الصورة ) ٢/٨٦(قال ابن حزم يف اإلحكام ) ٢(

وذهب إىل هذا . فال حيل له...  وقصد التبليغ أما من حدث وأسند القول إىل النبي مباح، و

 ).١٥٧/ص(التفريق أ�ضا القايض عياض كام يف اإل�اع إىل معرفة أصول الرواية 

 ).٥٠٩صـ(حكى االتفاق عىل ذلك ا�ازري يف إيضاح املحصول ) ٣(

 ).١/٣٨١(رشح تنقيح الفصول للقرايف ) ٤(

، )٢/٢٦(، وينظر كالم اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي )٢/٣٥٣(ألدلة للسمعاين قواطع ا) ٥(

 ).٢/٦٣(، ونرش البنود )٤٤٢صـ(، وميزان األصول للسمرقندي )١/٤٣٥(والكفاية 

  ، )٢١٤(مقدمة ابن الصالح صـ ) ٦(

  ، )١/٣٧٤(، واملقنع يف علوم احلديث )٦٢صـ (، واملوقظة )٢٩٦صـ (التقريب للنووي ) ٧(



    
 

 
 
  

 

٥٢٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

قاله ابن الصالح لكنه ليس حمل اتفاق
)١(

.  

ُز الرواية باملعنى يف *   وحكى بعضهم عن القايض عبد الوهاب أ�ه جيوِّ

األحاديِث الطوال، ويمنُعها يف الِقصار
)٢(

ه فليس فيه اتفاق ومل أجد َمْن نبَّه عليه غريُ . 

فيام أعلم
)٣(

.  

جعل ا�اوردي اخلالف يف الرواية باملعنى يف عرص الصحابة فقط، وأما من * 

بعدهم فال جتوز هلم  الرواية باملعنى مطلقا
)٤(

. 

 نظرا �ا كرره النبي ليس حمل اخلالف الكالم الذي تعددت فيه أ�فاظ النبي * 

 إذ االختالف هنا سببه من النبي ٥(ه وليس من الرواة بعده نفس(.  

وقد اختلفوا يف منع الرواية باملعنى إذا أدت إىل خفاء املعني الذي كان جليا، أو * 

  . )٦(أدى إىل إيضاح املعنى الذي كان خفيا

وحمل الكالم هنا عن رواية املتن باملعنى، فال يدخل فيه ترصفات الرواة يف * 

  .)٧(سياق األسانيد

  

                                 
  . املصدر السابق) ١(

 ).٤/٣٦١(الزركيش يف البحر املحيط ) ٢(

د القايض عبد الوهاب بذلك) ٧/٣٠٣٨(ثم رأ�ت القرايف يف نفائس األصول ) ٣(  .نبَّه عىل انفرا

من كالم ا�اوردي، وقد قال ا�اوردي يف احلاوي ) ٤/٣٥٩(فهمه الزركيش يف البحر املحيط ) ٤(

ْعنَى بَِغْريِ َوَهْل َجيُوزُ ): ( ١٨٧/ ١٦( َرَج َكَالِمِه َأْن ُيوِرَد اْملَ َحاَبِة َوَعِرَف َخمْ َْن َشاَهَدُه ِمَن الصَّ
ِ

 مل

افِِعيِّ : َلْفظِِه ؟ َعَىل َوْجَهْنيِ  ا: اْخَتَلَف فِيِهَام َأْصَحاُب الشَّ ِه ِمَن : َأَحُدُمهَ َال َجيُوُز َكَام َال َجيُوُز لَِغْريِ

ِه :  الثَّاِين َواْلَوْجهُ . التَّابِِعنيَ  ُه ِمْن َغْريِ ِه ِألَ�َُّه َأْعَرُف بَِفْحَوا ْز لَِغْريِ   ).َجيُوُز َوإِْن َملْ َجيُ

  .وحاصله ختصيص اخلالف بالصحايب: ثم قال الزركيش

 ،  )١/٢٢(وذهب إىل تأ�يد قول ا�اوردي ابُن العريب ا�الكي يف أحكام القرآن 

 ).١٦٥، ١٦٤(صـذكره السيد البطليويس يف اإلنصاف ) ٥(

وغريه االتفاق عىل منع الرواية باملعنى يف ) ١/٣٨١(وقد حكى القرايف يف رشح تنقيح الفصول ) ٦(

خروجها من اخلالف، ويؤكد خروجها ) ٣/١٦٢(هذه الصورة، ويرى الكلوذاين يف التمهيد 

 املنري ، وابن النجار يف رشح الكوكب)٢/٦٠٢(من االتفاق ما حكاه ابن مفلح يف أصول الفقه 

 .عن بعض احلنابلة أهنم حكوا االتفاق عىل جوازها) ٢/٥٣٣(

 ).٦٢(، واملوقظة للذهبي صـ)٣٢٧(االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد صـ) ٧(



    
 

 
 
  

 

٥٢٤  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ا اُل أأ ِواا رَُ ِْ َ     
 ا روا   اعا  و  

  

 . ز روا ا  : ال اول )١(

عبد اهللا بن مسعود، وأ�و الدرداء وأ�س بن : وهذا قول مجاعة من الصحابة منهم

نها وال يصح عنهامالك وواثلة بن األسقع وقيل عن عائشة ريض اهللا ع
)١(

.  

إبراهيم النخعي والشعبي واحلسن البرصي والزهري، وهو قول : ومن التابعني

  .سفيان الثوري وابن عيينة، ومجاعة من السلف

وذهب إليه األئمة أ�و حنيفة والشافعي وأمحد
)٢(

،  وأما اإلمام مالك فاختلف 

النقل عنه
)٣(

 واخلطيب البغدادي وابن ، واختاره أ�و عيسى الرتمذي والقايض أ�و يعىل

عبد الرب والباجي وأ�و إسحاق الشريازي والسمعاين والغزايل وابن عقيل احلنبيل 

واملجد ابن األ�ري والرازي واآلمدي وابن الصالح وأ�و عبد اهللا القرطبي والنووي 

والبيضاوي والطويف واإلجيي والسبكي والزركيش وابن امللقن والعراقي وابن الوزير 

وي والسيوطي، والكوراين والصنعاين وعبد اهللا العلوي وحممد األمني والسخا

اجلكني، ومجال القاسمي وحممد حميى الدين عبد احلميد واألمني الشنقيطي، وابن باز 

  .واأللباين وغريهم

وهو قول بعض احلنفية وأحد الوجهني عند الشافعية وجعله ابن  مفلح مذهب 

هور العلامءاحلنابلة، وهذا القول هو مذهب مج
)٤(

.  

                                 
، وضعف )١/٤٤٢(، والكفاية )٢/٢٤(نسبه إليها اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي ) ١(

 ).٢/٤٢٩( العلل إسناده ابن رجب احلنبيل يف رشح

  ).١٤٥(ينظر تفاصيل مراجع أقواهلم يف رسالة رواية احلديث واأل�ر باملعني للرويتع صـ ) ٢(

 ).١٥١، ١٥٠، ١٤٥(ينظر املصدر السابق صـ ) ٣(

نسبه للجمهور الدبويس واخلطيب والرسخيس والغزايل والقايض عياض وابن قدامة والنووي ) ٤(

سبه الباجي إىل أكثر الفقهاء واملحدثني املتقدمني، ونسبه إمام والقرطبي وابن كثري وغريهم، ون

احلرمني وا�ازري إىل معظم األصوليني، ونسبه البزدوي والسمعاين إىل عامة أهل العلم، ونسبه 

القايض عياض إىل املحققني، ونسبه ابن األ�ري وابن احلاجب وابن السبكي واإلسنوي 

 . ب إىل كثري من العلامءوالزركيش إىل األكثر، ونسبه ابن رج



    
 

 
 
  

 

٥٢٥  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

)٢( مل اا :ا م و   ا ز روا . 

عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وأ�و أمامة : وهذا قول مجاعة من الصحابة منهم

  .الباهيل

حممد بن سريين، ونافع موىل ابن عمر، واألعمش ومجاعة من : ومن التابعني

  .السلف

فيه : سبة القول الثاين إىل بعض الصحابة والتابعني بقولهوعلق ابن مفلح عىل ن

  .نظر فإنه مل يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ فلعله استحباب أو لغري عارف

  .وما قاله ابن مفلح وجيه: قال الرويتع

وهو الصحيح من مذهب : وُنِسَب هذا القوُل إىل اإلمام مالك وقال القرطبي

  . مالك

ف القول عن اإلمام مالك أ�ه يرى استحباب نقل ووجه أئمة ا�الكية اختال

ورجح . احلديث باللفظ، وأما املنع املنقول عنه فيتوجه ملن ال علم عنده بمعنى احلديث

  .ذلك الباجي

األرمويُّ وصفي الدين اهلندي، : ونسب هذا القول أ�ضا إىل اإلمام الشافعي

  .وخطأمها التاج السبكي واإلسنوي والزركيش

  .د أن هذا القول رواية عن أمحدوذكر ابن حام

  .وذكر السخاوي أن اإلمامني مسلام وأ�ا داود اعتمدا هذا القول يف مصنفاهتام

. ثعلب اللغوي، وابن خويز  منداد، وابن حزم وابن برهان: وذهب إليه أ�ضا

  .وروي عن اخلليل بن أمحد

  .هريةوهذا القول أحد الوجهني عند الشافعية ونسبه القايض عياض إىل الظا

ونسبه إمام احلرمني إىل معظم املحدثني ورشذمة من األصوليني، ونسبه ابن 

التلمساين إىل املحدثني، وهذه النسبة حمل نظر فقد مر بنا كثري من املحدثني قائلون 

  .بالقول األول

  .ونسبه ابن الصالح إىل بعض املحدثني وطائفة من الفقهاء واألصوليني

سأ�ة، وهناك أقوال أخرى خارج حمل النزاع، ذكرها هذان القوالن األشهر يف امل

  .بعض العلامء

 ****  

  



    
 

 
 
  

 

٥٢٦  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ا  ا أد  ا   

  
ونظرا ألن املقام ليس مقام بسط ألدلة الفريقني، ومن أحسن  من أجاد يف عرضها 

ئع  دراسة نظرية رواية احلديث واأل�ر باملعنى (الباحث املتميز خالد الرويتع يف بحثه الرا

ص إىل عدة نتائج بعد عرض مجيع األدلة ومناقشتها، خالصتها يف لُ ، وقد َخ )تطبيقية

  : النقاط التالية

جتوز رواية احلديث باملعنى يف اجلملة، واألوىل ملن حفظ اللفظ أداؤه، وعدم  )١(

 ال يعدهلا يشء من أ�فاظ الناس، وإن أدي روايته باملعنى، إذ أ�فاظ  النبي 

 . غريهااملعنى ب

****  

جتوز رواية احلديث باملعنى ملن هم يف طبقة الصحايب والتابعي، وذلك لعدم  )٢(

وجود الكتابة، فاحلاجة إىل الرواية باملعنى قائمة، أما من بعد هاتني 

الطبقتني، فتجوز الرواية باملعنى أ�ضا، لكن االحتياط البقاء عىل اللفظ ما 

 :  أمكن، وترك الرواية باملعنى، وذلك لآليت

ُزون للرواية باملعنى فمن األدلة التي : أوال قوة األدلة التي استدل هبا املجوِّ

  : استدلوا هبا

  االستدالل بعمل الصحابة يف نقلهم للحادثة الواحدة بأ�فاظ 

متعددة، ومعناها واحد، واتفاقهم عىل عدم اإلنكار، إذ لو أ�كر أحد 

 .منهم عىل غريه لنقل

  فعل الصحابةة ما سمعوه من النبي  يف حكاي باملعنى، كقول 

 بكذا، وهنى عن كذا، وهذا منهم ترك أمر رسول اهللا : القائل

 .للفظ وتوجه للمعنى الذي حيكي اللفظ

  أن يف إنزال القرآن الكريم عىل سبعة أحرف إشارة إىل التوسعة عىل

 للقرآن - وهو التوسعة عىل الناس- الناس، وإذا ثبت هذا املعنى 

 .فل اهللا بحفظه، فثبوته للسنة آكدالذي تك



    
 

 
 
  

 

٥٢٧  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

من أقام اإلسناد وحفظه وغري اللفظ، فإن هذا : يقول أ�و عيسى الرتمذي

واسع عند أهل العلم
)١(

.  

 فهموا التخفيف يف باب رواية السنة باملعنى يظهر يل أن الصحابة :  ثانيا

أن بعض : وعقلوا هذا األمر، وعلموا أهنا ليست كأ�فاظ القرآن الكريم، يؤكد هذا

أو نحوه، أو شبهه ونحو هذه األلفاظ، : الصحابة إذا روى حديثا باملعنى أعقبه بقوله

  .وهذا مرجح قوي لتجويز الرواية باملعنى

ز نقلها باملعنى، إذ ال أستطيع : ثالثا أن واقع السنة النبوية شاهد عميل عىل جوا

  .عنىتفسري اختالف الروايات إال بأن من الرواة من نقل شيئا بامل

عليه العمل: وقد عرب ابن كثري عن هذا األمر بقوله عن جتويز الرواية باملعنى
)٢(

.  

وهو الذي استقل عليه العمل: وقال السخاوي عنه
)٣(

.  

أن الذي تشهد به أحوال السلف من الصحابة والتابعني هو جتويز نقل : رابعا

من أهل العلم عىل اختيار احلديث باملعنى وهو قول أكثر العلامء وقد  تتابع املحققون 

  ).القائل باجلواز(القول األول 

أن يف منع الرواية باملعنى حرجا ومشقة بالغني، والسيام زمن تدوين : خامسا

السنة، وقبل انتشار الكتابة، إذ األحاديث كثرية ويصعب نقلها كلها بأ�فاظها، ومن 

  .عنىباب حفظ السنة، ورفع احلرج اجته القول بجواز الرواية بامل

إن يف ضبط األلفاظ واجلمود عليها ما ال خيفى من احلرج : يقو السخاوي

والنصب املؤدي إىل تعطيل االنتفاع بكثري من األحاديث
)٤(

.  

 **** 

:  فيام يتصل بأدلة أصحاب القول الثاين، فإن أقوى ما يتمسكون به حديث )٣(

بة قوية، ، وقد أجاب األصوليون عن االستدالل به بأجو...)نرض اهللا امرأ (

 لذا أما بقية أدلتهم فإهنا ال تقوى أمام االستدالل بام نقل عن الصحابة 

                                 
 ). مع رشحه البن رجب١/٤٢٥(علل الرتمذي ) ١(

 ).٢/٤٠٠(اختصار علوم احلديث ) ٢(

 ).٣/١٢٧(فتح املغيث ) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(



    
 

 
 
  

 

٥٢٨  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 .فحملها عىل األولوية واألفضلية هو الـُمتََّجهُ 

 **** 

اشرتاط الفقه يف الراوي مع وجاهته إال أن واقع رواية السنة النبوية ال يؤيده  )٤(

 .إذ كثري من رواة السنة ليسوا بفقهاء

**** 

ريره آنفا هو لبيان حكم رواية السنة باملعنى يف زمن التدوين ما سبق تق )٥(

ر تدوين السنة، وكتابتها يف املدونات فالذي أراه  والرواية، أما بعد استقرا

هو منع روايته باملعنى، : ملن أراد رواية حديث بسنده إىل مؤلف الكتاب

 .  وذلك لآليت

  .جة عن حمل النزاعأن من أهل العلم من يرى أن هذه الصورة خار:  أوال

عدم وجود احلاجة إىل الرواية باملعنى وانقضائها بتدوين املؤلفات يف السنة : ثانيا

  .النبوية

أن الراوي للسنة يف األزمنة املتأخرة مهام بلغ يف معرفة اللغة ومواقع الكالم : ثالثا

  .فإنه ال يصل إىل الدرجة التي وصل إليها الصحابة والتابعون

 القيمة العلمية ملن يريد أن يروي حديثا باملعنى، وذلك لوجود املنبع انعدام: رابعا

  .األصيل يف باب الرواية، وهو دواوين السنة

أن املنع من رواية السنة النبوية باملعنى بعد استقرار تدوينها من باب سد : خامسا

حلامية الباب من تسلط من ال حيسن وغلط اجلهلة : الذرائع، يقول القايض عياض

 - أي الرواية باملعنى– نفوسهم وظنهم املعرفة مع القصور جيب سد هذا الباب يف

م باتفاق إذا فعل هذا عىل من مل يبلغ درجة الكامل يف معرفة املعاين حرا
)١(

.  

أما اآلن فلن ترى عا�ا جييز ألحد أن يروي احلديث : قال الشيخ أمحد شاكر

ا االحتجاج وإيراد األحاديث باملعنى، إال عىل وجه التحدث يف املجالس، وأم

رواية فال
)٢(

.  

**** 

                                 
 ).١/٩٥(إكامل املعلم ) ١(

 ).٢/٤٠٤(الباعث احلثيث ) ٢(
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  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 أما بقية األقوال فأغلبها عائد إىل أحد القولني الرئيسني يف املسأ�ة إضافة إىل  )٦(

 .أن بعضها ال يعلم له قائل

 *** * 

يظهر يل أن أغلب حفاظ  السنة وجهوا عنايتهم إىل حفظ األلفاظ املروية عن  )٧(

تها باملعنى، فيغلب عىل ظني أن الرواة الشيخ الذي تلقوا عنه، وعدم رواي

تركوا الرواية باملعنى يف زمن مبكر، وأ�ه ليس كل اختالف يف الرواية مرده 

 .إىل الرواية باملعنى، بل قد يكون عائدا إىل ضبط الراوي وإتقانه

 أ�ه ال يعني ما سبق أن كل األحاديث املنقولة عن النبي :وأ�به إىل أمر مهم وهو 

عنى، بل األصل أهنا مروية باأللفاظ، وننتقل عن هذا األصل إذا وجدت منقولة بامل

  .قرينة دالة عىل الرواية باملعنى

****  

ا اا :ا   واا  

  

م املعرتض نُ  َ وإمعانا يف إلزا ال سيام يف رواية احلديث باملعنى  مذهب أئمة الشيعة بنيِّ

حوا ما ذهب إليه يف غري موضع، ورجَّ   كربائهمنها بعُض بيَّ وقد ه،  ثقتِ عُ  موِض مْ وهُ 

ز الرواية باملعنى ملن يفهم األلفاظ ويعي املرتادفاتأهل السنة مجهور علامء    .من جوا

 يف ) �٩٦٥(الشهيد الثاين املتوىف سنة زين الدين العاميل املعروف بمن ذلك قول 

م مقاصد األلفاظ وما حييل معانيها  ال يعلنْ ومَ  :)١(كتابه رشح البداية يف علم الدراية

ومقادير التفاوت بينها مل جيز له أن يروي احلديث باملعنى بل يقترص عىل رواية ما سمعه 

                                 
ل املؤلفات وأقدمها يف ، وهذا الكتاب املتن والرشح للشيخ الشهيد، وهو من أفض)١١٥(صـ ) ١(

، وهو أول من مجع ما كان متناثرا يف الكتب والرسائل )٣(هذا املوضوع كام يف مقدمة النارش صـ 

هي عبارة عن رسالة موجزة ومشهورة للغاية، ) البداية ( من آراء سلفه من علامء الشيعة وكتابه 

علوم احلديث بني أهل : ينظر . ه وكان هلا تأ�ري بالغ فيام كتب من مؤلفات يف الدراية فيام بعد

  ).٨٣(السنة والشيعة اإلمامية االثني عرشية صـ 

ذهب كثريون إىل أن الشهيد الثاين ُيَعدُّ أول مؤلٍِّف شيعيٍّ يف : قال أ�و الفضل حافظيان البابيل  

 ).١/١٤(رسائل يف دراية احلديث : ينظر. هذا احلقل



    
 

 
 
  

 

٥٣٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  .بغري خالف

وأما إن علم بذلك جاز له الرواية باملعنى عىل أصح القولني، ألن ذلك هو الذي 

نى واحدا يف أمر واحد تشهد به أحوال الصحابة والسلف األولني، وكثريا ما ينقلون مع

َهلم كان عىل املعنى دون اللفظ، وأل�ه جيوز التعبري  بأ�فاظ خمتلفة، وما ذاك إال ألن معوَّ

  .بالعجمية للعجمي فبالعربية أوىل

أسمُع احلديَث : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم: ويف صحيح حممد بن مسلم قال

  .)١( بأسإن كنت تريد معانيه فال: قال. منك فَأزيد وُأ�قص

إين أسمع الكالم منك : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم: وعن داود بن فرقد قال

: " فقال. ال: قلت" فتتعمد ذلك؟ : " قال. فأريد أن أرويه كام سمعته منك فال جييء

  .)٢("فال بأس : " قال. نعم: قلت" تريد املعاين؟ 

 منك فلعيل ال أرويه كام  احلديثأسمعُ : حني سئل ويف خرب آخر عنه عليه السالم

تعال، هلم، واقعد، : إذا حفظت الصلب منه فال بأس؛ إنام هو بمنزلة: " سمعته؟ فقال

  .)٣("واجلس 

إنام جتوز الرواية باملعنى يف غري احلديث النبوي، أل�ه صىل اهللا عليه وآ�ه : وقيل

ر ودقائق ال يوقف عليها إال هب كيبه أرسا ا كام هي؛ فإن أفصح من نطق بالضاد، ويف ترا

لكل تركيب من الرتاكيب معنى بحسب الفصل والوصل والتقديم والتأخري، لو مل يراع 

لذهب مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، كالتخصيص واالهتامم 

وغريمها، وكذا األلفاظ التي ترى مشرتكة أو مرتادفة إذا وضع كل موضع اآلخر فات 

  .املعنى الذي قصد به

نرض اهللا عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، : " ن ثم قال صىل اهللا عليه وآ�هوم

 ".وأداها كام سمعها؛ فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 

  .وال ريب أ�ه أوىل، وإن كان األصح األول؛ عمال بتلك النصوص

يا ال يف وت معها الغرض الذايت وهذه املحذورات تندفع بام رشطناه، وإن بقي مزا

                                 
 . ديثباب رواية الكتب واحل)  ٥١: ١(الكايف ) ١(

 . باب رواية الكتب واحلديث) ٥١: ١(الكايف ) ٢(

 .) ١٠٥: ٢٧  (حكاه عن كتاب اإلجازات البن طاووس يف وسائل الشيعة) ٣(



    
 

 
 
  

 

٥٣١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

   .وهذا كله يف غري املصنفات .من احلديث

أصال، وإن كان بمعناه؛ أل�ه خيرج بالتغيري عن وضعه  واملصنفات ال تغري

ومقصود مصنفه، وألن الرواية باملعنى رخص فيها �ا يف اجلمود عىل األلفاظ من 

  .احلرج، وذلك غري موجود يف املصنفات املدونة يف األوراق

*** *  

 هذه )١(بحار األ�واركتابه يف ) � ١١١١ت (املجليس حممد باقر نقل الشيخ و

   : املرويات السابقة ثم قال

وتفصيل  .اعلم أن هذا اخلرب من األخبار التي تدل عىل جواز نقل احلديث باملعنى

أ�ه إذا مل يكن املحدث عا�ا بحقائق األلفاظ وجمازاهتا ومنطوقها : القول يف ذلك

ها ومقاصدها مل جتز له الرواية باملعنى بغري خالف، بل يتعني اللفظ الذي سمعه ومفهوم

ال : إذا حتققه، وإال مل جتز له الرواية، وأما إذا كان عا�ا بذلك فقد قال طائفة من العلامء

�ه فقط، آهم يف غري حديث النبي صىل اهللا عليه و بعُض زَ جيوز إال باللفظ أ�ضا، وجوَّ 

ر ودقائق ال يوقف عليها إال هبا كام أل�ه أفصح: فقال كيبه أرسا  من نطق بالضاد، ويف ترا

هي، ألن لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخري وغري ذلك، لو 

مل يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة 

رتادفة، ولو وضع كل واالهتامم وغريمها، وكذا األلفاظ املشرتكة وامل كالتخصيص

َ نَ : موضع اآلخر لفات املعنى املقصود، ومن ثم قال النبي صىل اهللا عليه واله  اهللا رضَّ

عبدا سمع مقالتي وحفظها و وعاها وأداها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه 

  .وكفى هذا احلديث شاهدا بصدق ذلك. إىل من هو أفقه منه

ئط املذكورة، وقالوا وأكثر األصحاب جوزوا ذلك مطلقً   كلُّ : ا مع حصول الرشا

نا ملن يفهم األلفاظ، ويعرف زْ  عن موضوع البحث أل�ا إنام جوَّ ما ذكرتم خارٌج 

  .خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختالل املراد هبا فيام أداه

ز الرواية باملعنى إذا وقد ذهب مجهور السلف واخللف من الطوائف كلها  إىل جوا

عنى بعينه، أل�ه من املعلوم أن الصحابة وأصحاب األئمة عليهم السالم مل قطع بأداء امل

 حفظهم مجيع األلفاظ  عادةً يكونوا يكتبون األحاديث عند سامعها، ويبعد بل يستحيُل 

                                 
 ). ٢/١٦٤(بحار األ�وار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥٣٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

عىل ما هي عليه وقد سمعوها مرة واحدة، خصوصا يف األحاديث الطويلة مع تطاول 

 الواحد بأ�فاظ خمتلفة، ومل ينكر ذلك عليهم، األزمنة وهلذا كثريا ما يروى عنهم املعنى

  . وال يبقى ملن تتبع األخبار يف هذا شبهة

نعم ال مرية يف أن روايته بلفظه أوىل عىل كل حال، ال سيام يف هذه األزمان لبعد 

ئن وتغري املصطلحات   . العهد وفوت القرا

 ****  

داية يف علم الدراية يف مقباس اهل) ١٣٥١ت (  ا�امقاينُّ اهللا عبد  الشيُخ عقد و

َل َل  فصال طويال فصَّ )٣٠٠ - ٢/٢٧٨(  وذكر ، يف الرواية باملعنى العلمِ  أهلِ  فيه أقوا

  : حني ذكر القول األولقالقد ومنها وناقش بعضها، تهم بعض أدل

  وعدم سقوطه بذلك عن احلجية، وهو املعروُف ا بأداء املعنى متامً عَ طَ إذا قَ اجلواز 

 )٢(عزي إىل مجهور السلف واخللف من الطوائف، بل يف القوانني، وامل)١(نابني أصحابِ 

 معرفة )٣(ى يف الفصولال خالف فيه بني أصحابنا وأن املخالف بعض العامة، ونفَ : أ�ه

  .وعليه أكثر خمالفينا: اخلالف يف ذلك بني أصحابنا وقال

 ****  

  :)٤( يف هناية الدراية)  �١٣٥٤ت ( وقال السيد حسن الصدر 

ــــْن لــــيس عا�ــــا باأللفــــاظ ومعانيهــــا ) روايــــة احلــــديث بــــاملعنىحكــــم ( ثــــم اعلــــم أن َم

د منهــا؛ ال جيــوز لــه الروايــة بــاملعنى إمجاعــا مــن املــسلمني، بــل يتعــني عليــه  ومــساقها، واملــرا

  .رواية اللفظ الذي سمعه

َزه بعـضهم يف غـري حـديث : وقيل ال جيوز النقل باملعنى وإن كان عا�ـا بـذلك، وجـوَّ

زه للعــــامل اخلبــــري.  اهللا عليــــه وآ�ــــهالنبــــي صــــىل وقــــد تــــضافر النقــــل بــــه عــــن . واحلــــق جــــوا

  .املعصومني عليه السالم، وتفصيل القول فيه يطلب من كتب أصول الفقه

 ****  

                                 
 .يعني الشيعة اإلمامية) ١(

ي  ) ٢(  ).١/٤٧٩(يعني قوانني األصول للمريزا الُقمِّ

 ).٣٠٨(ي الفصول يف األصول صـنيع) ٣(

 ).٤٨٨(هناية الدراية يف رشح الوجيزة صـ ) ٤(



    
 

 
 
  

 

٥٣٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ا ا :ا وا ا أ    

  

     ا: ا اول

  

ِحِد َوتَ  ْتِن اْلَوا ِب َتْقطِيِع اْملَ أو  .رواية جزء منه مقترصا عىل بعضهأو  .ْفِريِقِه ِيف اْألَ�َْوا

   .اختصار احلديث بذكر بعضه وترك البعض

  

ما ا :  أ ا اا  از   

  

ز رواية احلديث عىل النقصان: القول األول  . أو تقطيعهعدم جوا

إِنَّ ِرَواَيَة اْحلَِديِث َعَىل : َمنََع َنْقَل اْحلَِديِث َعَىل اْملَْعنَىَقْد َقاَل َكثٌِري ِممَّْن  : اخلطيبقال 

ُه ، النُّْقَصاِن َواْحلَْذِف لَِبْعِض َمْتنِِه َغْريُ َجائَِزٍة  ُ َا َتْقَطُع اْخلََربَ َوُتَغريِّ َفيَُؤدِّي َذلَِك إَِىل ، ِألَهنَّ

  .)١(ُضُهْم َال َيْسَتِجيُز َأْن َحيِْذَف ِمنُْه َحْرًفا َواِحًداَوَكاَن َبعْ ، إِْبَطاِل َمْعنَاُه َوإَِحاَلتِِه 

ز  : القول الثاين روايته ناقصا إن كان رواه تاما يف موضع آخر، أو رواه غريه جوا

  .تاما

َواَيَة َعَىل اْملَْعنَى: قال اخلطيب إِنَّ النُّْقَصاَن ِمَن اْحلَِديِث : َوَقاَل َبْعُض َمْن َأَجاَز الرِّ

ًة ُأْخَرى بَِتَامِمهِ : ِئزٌ َجا ِوي َقْد َرَواُه َمرَّ ا ُه َقْد َرَواُه َعَىل التََّاممِ : إَِذا َكاَن الرَّ َوَال : َأْو َعلَِم َأنَّ َغْريَ

  .َجيُوُز َلُه إِْن َملْ َيْعَلْم َذلَِك َوَملْ َيْفَعْلهُ 

ز تقطيع احلديث : القول الثالث ط  برشوروايته عىل النقصانأو واختصاره، جوا

  .)٢(أال خيل بمعنى احلديث

ِذي َنْخَتاُرُه ِيف َذلَِك َأ�َُّه إِْن َكاَن ِفيَام َحَذَف ِمَن اْخلََربِ َمْعِرَفُة ُحْكِم : قال اخلطيب َوالَّ

ُد بِاْخلََربِ إِالَّ بِِرَواَيتِِه َعَىل َوْجِهِه  ٍط َوَأْمٍر َال َيتِمُّ التََّعبُُّد َواْملَُرا ُه ، َرشْ ، َجيُِب َنْقُلُه َعَىل َمتَاِمِه َفِإنَّ

                                 
 ).١/٥٦٢(الكفاية ) ١(

 . ومل يقل أحٌد بجوازه مطلقا بدون هذا الرشط كام يومهه كالم اخلطيب يف الكفاية) ٢(



    
 

 
 
  

 

٥٣٤  

ُرُم َحْذُفُه  َوَال َفْرَق َبْنيَ َأْن َيُكوَن َذلَِك َتْرًكا لِنَْقِل ، ِألَنَّ اْلَقْصَد بِاْخلََربِ َال َيتِمُّ إِالَّ بِِه ، َوَحيْ

َالِة ، اْلِعَباَدِة  ِة َأْو َتْرًكا لِنَْقِل َفْرٍض آَخرَ ، َكنَْقِل َبْعِض َأْفَعاِل الصَّ ُط ِيف ِصحَّ ْ  ُهَو الرشَّ

َهاَرِة َوَنْحِوَها ، اْلِعَباَدِة  ِك َنْقِل ُوُجوِب الطَّ َال : َوَعَىل َهَذا اْلَوْجِه ُحيَْمُل َقْوُل َمْن َقاَل ، َكَرتْ

  .َحيِلُّ اْختَِصاُر اْحلَِديِث 

وُك ِمنَ : وذكر بعض من قال بعدم جواز ذلك، ثم قال  ا إِْن َكاَن اْملَْرتُ  اْخلََربِ َأمَّ

ِن اْلَبْعِض الَِّذي َرَواُه  نًا لِِعَباَرٍة ُأْخَرى َوَأْمًرا َال َتَعلَُّق َلُه بُِمَتَضمَّ ًطا ِفيِه ، ُمَتَضمِّ ، َوَال َرشْ

ِث ِرَواَيُة اْحلَِديِث َعَىل النُّْقَصانِ  ْيِن ، َوَحْذُف َبْعِضهِ ،َجاَز لِْلُمَحدِّ  َوَقاَم َذلَِك َمَقاَم َخَربَ

نَْنيِ ِعَباَرَتْنيِ ُمنَْفِصَلَتْنيِ َوِسَريَتْنيِ َوَقِضيََّتْنيِ ُمتَ  ا بِاْألُْخَرى،َضمَّ ْحَداُمهَ َفَكَام ،  َال َتَعلَُّق ِإلِ

َذْيِن َهذِ  ْيِن اللَّ ا ُدوَن اْآلَخرِ هَجيُوُز لَِساِمِع اْخلََربَ  َفَكَذلَِك َجيُوُز لَِساِمِع ، َحاُهلَُام ِرَواَيُة َأَحِدِمهَ

ْيِن اْملُنَْفِصَلْنيِ ِرَواَيُة َبْعِضِه ُدوَن َبْعٍض، َوَال اْخلَ  نَُه َمَقاَم اْخلََربَ ِحِد اْلَقاِئِم ِفيَام َتَضمَّ َربِ اْلَوا

ُه بَِتَامِمهِ ، َفْرَق َبْنيَ َأْن َيُكوَن َقْد َرَواُه ُهَو بَِتَامِمهِ  ُه َوَال هُ ،َأْو َرَواُه َغْريُ  ،َو بَِتَامِمهِ  َأْو َملْ َيْرِوِه َغْريُ

ا بِاْآلَخرِ  ْيِن ُمنَْفِصَلْنيِ ِيف َأْمَرْيِن َال َتَعلَُّق ِألََحِدِمهَ   .)١(ِألَ�َُّه بَِمَثاَبِة َخَربَ

ِحيُح التَّْفِصيُل، َوَأ�َُّه َجيُوُز َذلَِك ِمَن اْلَعاِملِ اْلَعاِرِف إَِذا َكاَن : قال ابن الصالح َوالصَّ

َالَلُة ِفيَام َما َتَرَكُه َمَتِميًِّزا عَ  َتلُِف الدَّ امَّ َنَقَلُه، َغْريَ ُمَتَعلٍِّق بِِه، بَِحْيُث َال َخيَْتلُّ اْلَبَياُن، َوَال َختْ

ِز النَّْقُل بِاْملَْعنَى  ِك َما َتَرَكُه، َفَهَذا َينَْبِغي َأْن َجيُوَز، َوإِْن َملْ َجيُ ِذي ؛ َنَقَلُه بَِرتْ ِذي َنَقَلُه َوالَّ ِألَنَّ الَّ

ا بِاْآلَخرِ -  َواْحلَاَلُة َهِذِه -َتَرَكُه  ْيِن ُمنَْفِصَلْنيِ ِيف َأْمَرْيِن َال َتَعلَُّق ِألََحِدِمهَ   . بَِمنِْزَلِة َخَربَ

ِب، : ثم قال ِحِد، َوَتْفِريُقُه ِيف اْألَ�َْوا ا َتْقطِيُع اْملَُصنِِّف َمْتَن اْحلَِديِث اْلَوا َفُهَو إَِىل َوَأمَّ

ِز َأقْ  ِة َرُب، َوِمَن اْملَنِْع َأ�َْعدُ اْجلََوا ، َوَغْريُ َواِحٍد ِمْن َأِئمَّ ، َوَقْد َفَعَلُه َمالٌِك، َواْلُبَخاِريُّ

ُ َأْعَلمُ اْحلَِديِث،  ِهيٍَة، َوا�َّ   .)٢(َوَال َخيُْلو ِمْن َكَرا

ز تقطيع احلديث النووي   يف وابن دقيق العيديف التقريب، ووافقه عىل جوا

رشح والعراقي يف والذهبي يف املوقظة،  يف املنهل الروي،  مجاعةوابن، االقرتاح

  )٣(املقنع  يفوابن امللقن، التبرصة

                                 
 ).١/٥٦٤(الكفاية للخطيب ) ١(

 ).٢١٧: ص( عرت  ت-معرفة أ�واع علوم احلديث = مقدمة ابن الصالح ) ٢(

، واملنهل الروي )٢٥٤صـ(، واالقرتاح البن دقيق )٧٥صـ (التقريب والتيسري للنووي ) ٣(

= ، والغاية يف )١/٣٧٧(، واملقنع )١/٥١١(، ورشح التبرصة )١٤(، واملوقظة صـ )١/١٠٠(
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ِهيَةٍ (لكن تعقبوه يف قوله   . وما أظنه يوافق عليه:قال النوويف) َوَال َخيُْلو ِمْن َكَرا

  .َوِيف َقْوله َذلِك نظر: ابن مجاعةوقال 

وهي رواية بعض - تلف العلامء فيها هذه مسأ�ة اخ: قال النووي يف رشح مسلم

 فمنهم من منعه مطلقا بناء عىل منع الرواية باملعنى ومنعه بعضهم وان جازت -احلديث

الرواية باملعنى اذا مل يكن رواه هو او غريه بتاممه قبل هذا وجوزه مجاعة مطلقا ونسبة 

  .القايض عياض إىل مسلم

ن أصحاب احلديث والفقه والصحيح الذي ذهب إليه اجلامهري واملحققون م

 وجواز ذلك من العارف اذا كان ما تركه غري متعلق بام رواه بحيث واالصول التفصيل

ء جوزنا الرواية باملعنى أم ال وسواء رواه  ال خيتل البيان وال ختتلف الداللة برتكه سوا

واه ثانيا قبل تاما أم ال هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تاما ثم خاف ان ر

ناقصا أن يتهم بزيادة أوال أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فال جيوز له النقصان ثانيا وال 

  .ابتداء ان كان قد تعني عليه اداؤه

وأما تقطيع املصنفني احلديث الواحد يف االبواب فهو باجلواز أوىل بل يبعد طرد 

 املحدثني وغريهم من أصناف اخلالف فيه وقد استمر عليه عمل األئمة احلفاظ اجللة من

 .)١(إىل آخره) أو أن يفصل ذلك املعنى : (  وهذا معنى قول مسلم رمحه اهللا العلامء

يعنى اذا وجد الرشط الذي ذكرناه عىل مذهب اجلمهور من التفصيل ) اذا أمكن(وقوله 

ا معناه م) ذا ضاق ذلك أسلمإعادته هبيئة إولكن تفصيله ربام عرس من مجلته ف(وقوله 

 وقد يعرس هذا بعض األحاديث فيكون ي،ال ما ليس مرتبطا بالباقإذكرنا أ�ه ال يفصل 

 ليكون ؛ه بتاممه وهيئته ذكرُ و يشك يف ارتباطه ففي هذه احلالة يتعنيُ أ يكله مرتبطا بالباق

  .)٢(أسلم خمافة من اخلطأ والزلل واهللا أعلم

كثر عىل جوازه برشط أن أما اختصار احلديث فاأل: "قال ابن حجر يف رشح النخبة

                                                                             
 ).١١٤صـ(رشح اهلداية يف علم الرواية -

ْعنَى ِمْن ُمجَْلِة اْحلَِديِث َعَىل اْختَِصاِرِه إَِذا َأْو َأنْ ): ١/٥(بقية كالم مسلم يف املقدمة ) ١( َل َذلَِك اْملَ  ُيَفصَّ

ا  ا َما َوَجْدَنا ُبد� َام َعُرسَ ِمْن ُمجَْلتِِه، َفِإَعاَدُتُه ِهبَْيَئتِِه إَِذا َضاَق َذلَِك َأْسَلُم، َفَأمَّ َأْمَكَن، َوَلِكْن َتْفِصيُلُه ُربَّ

  ).ِه ِمْن َغْريِ َحاَجٍة ِمنَّا إَِلْيِه، َفَال َنَتَوىلَّ فِْعَلُه إِْن َشاَء اُهللا َتَعاَىل ِمْن إَِعاَدتِِه بُِجْمَلتِ 

 ).١/٤٩(رشح مسلم للنووي ) ٢(
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يكون الذي خيترصه عاً�ا؛ ألن العامل ال ينقص من احلديث إال ما ال تعلق له بام يبقيه 

منه، بحيث ال ختتلف الداللة، وال خيتل البيان، حتى يكون املذكور واملحذوف بمنزلة 

كرتك خربين، أو يدل ما ذكره عىل ما حذفه؛ بخالف اجلاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، 

  ".االستثناء

إذا كان املتن متضمنًا �ا يمكن أن يستقل عن غريه مما جاء يف : قال الشيخ اجلديع

نفس سياقه، فال حرج يف فصل اجلزء املستقل منه ليوضع فيام يناسبه من بابه، فإن 

السورة من القرآن تستل اآلية منها لالستدالل هبا يف الباب من األ�واب، وكذلك ينبغي 

  .)١( احلديث، إذا صح وجود معنى االستقالل للجزء املقطوع منهأن يكون

هذا القول  احلاجب  ابنُ ، ونسبما مل خيل باملعنى األصوليون إىل جوازه وقد ذهَب 

  .)٢(ألكثرينل

 ****  

ا ا : ا  ا   

  

 ،بينهمن خالف ود جواز تقطيع احلديث واختصارهالشيعة اإلمامية جاء يف كتب 

  : فمن ذلك

ومل جيوز مانعوا الرواية باملعنى : )٣(ما قاله الشهيد الثاين يف البداية يف علم الدراية

وبعض جموزهيا تقطيع احلديث إن مل يكن رواه أو غريه متاما، وجوزه آخرون مطلقا، 

وتقطيع املصنف احلديث فيه أقرب وهو األصح ملن عرف عدم تعلق املرتوك باملروي، 

  .وازإىل اجل

فال حمذور وأما تقطيع املصنف احلديث يف األ�واب : حسن الصدرالسيد وقال 

قال بعض . ، أل�ه مما قامت عليه السرية بني اخلاصة والعامة وقطعوا بجوازه، فيه

                                 
 ).٢٨٨/ ١(حترير علوم احلديث ) ١(

، وتشنيف )٦/١٢٦(، البحر املحيط يف أصول الفقه )٣/١٠١٦(العدة يف أصول الفقه أليب يعىل ) ٢(

، غاية الوصول يف رشح لب األصول لزكريا األ�صاري )٢/٩٨٠( للزركيش املسامع كالمها

 ).١٠٣صـ(

 .، ضمن رسائل يف دراية احلديث)١/١٤٢(صـ ) ٣(
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أن بعض العامة قد كرهها ، وهو مردود بالسرية من مجيع املسلمني ، : ( األفاضل 

  .)١()همضافا إىل األصل ، وعدم الدليل علي

رصح مجع بجواز تقطيع املصنف احلديث الواحد : قال الشيخ عبد اهللا ا�امقاينو

يف مصنفه بأن يفرقه عىل األ�واب الالئقة به لالحتجاج املناسب يف كل مسأ�ة مع مراعاة 

 .قد فعله أئمة احلديث منا ومن اجلمهور وال مانع منه. ما سبق من متامية معنى املقطوع

فقه أحد وال ساعد عليه الدليلوعن ابن الصالح    .)٢(أ�ه ال خيلو من كراهة ومل يوا

   

  
  

   

                                 
  ).٤٩١(هناية الدراية يف رشح الوجيزة صـ) ١(

 ).١/٢٦٤(، وهو نفس ما قاله الشهيد الثاين يف الرعاية رشح البداية )٢/٣٠٠(يف مقباس اهلداية ) ٢(
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   طاعنا بھا في حفظ اإلمام البخارياألحايث التي ذكرھا المعترض

  جواب عن طعونهوال 

)  دأ
)١(

(   

 ا اول

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ ): ١(قال البخاريُّ  َبْريِ َحدَّ َثنَا ُسْفَياُن، َقاَل : ، َقاَل َعْبُد اهللاِ ْبُن الزُّ : َحدَّ

يَى ْبُن َسِعيٍد  َثنَا َحيْ ِهيَم التَّيِْميُّ : ، َقاَل اْألَ�َْصاِريُّ َحدَّ ُد ْبُن إِْبَرا ِين ُحمَمَّ َأ�َُّه َسِمَع َعْلَقَمَة : َأْخَربَ

، َيُقوُل  ْيثِيَّ ، َقاَل َعَىل اْملِ  َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب : ْبَن َوقَّاٍص اللَّ َسِمْعُت َرُسوَل : نَْربِ

َّاِت، َوإِنََّام لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل ُدْنيَا  «: َيُقوُل اهللاِ  إِنََّام اْألَْعَامُل بِال�ِّ

ٍة َينِْكُحَها، َفِهْجَرُتُه إَِىل َما َهاَجَر إَِليْهِ  َ  .»ُيِصيُبَها، َأْو إَِىل اْمَرأ

َثنَا َحيَْيى ْبُن َسِعيٍد َقاَل ):٢٨(ال احلميديُّ ق َثنَا ُسْفَياُن َحدَّ ُد ْبُن :  َحدَّ ِين ُحمَمَّ َأْخَربَ

، َيُقوُل  يْثِيَّ ِهيَم التَّْيِميُّ َأ�َُّه َسِمَع َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب َعَىل : إِْبَرا

ِربُ بِ اْملِنَْربِ  إِنََّام اْألَْعَامُل «: َيُقوُل  َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ : َقاَل   َذلَِك َعْن َرُسوِل اهللاِ ُخيْ

َّاِت، َوإِنََّام لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى،   َفِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ ؛َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِهِ بِال�ِّ

ٍة َينِْكُحَها، َوَمْن َكاَنْت ِهْجرَ َوَرُسولِهِ  َ  َفِهْجَرُتُه إَِىل َما َهاَجَر ؛ُتُه إَِىل ُدْنيَا ُيِصيُبَها َأْو إَِىل اْمَرأ

 .»إَِليْهِ 

-----------------------------------------------  

الِحْظ ما بني األقواس فإنَّ البخاريَّ مل يذكْر ): ٣٧، ٣٦(ال املعرتض يف رسالته ق

    !فأ�ن احلفُظ املزعوُم ؟!  احلميديِّ وبلفظِهذلك كام يف رواية شيِخه

ك ينبئ عن حقد دفني وسوء ظن يف أئمة أهل كالمُ : -  هدانا اهللا وإياك-  قلُت 

                                 
يف  املعرتُض يف رسالته ثامنيَة أحاديث لكن آثرُت ذكَر سبعة منها فقط هنا، فقد وجدُته أفاض ذكر) ١(

يف ذكر الطعون عىل كل من الصحابة عموما، ويف سمرة بن  -احلديث الثامنوهو  -أحدها 

رد ( خصوصا، ويف أمانة البخاري، فرأ�ت أن أفرد هذا احلديث برسالة سميتها جندب 

 ). وأيب بكر احلميديرة بن جندب  املعتدي عىل سم



    
 

 
 
  

 

٥٣٩  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

، وجيعل الرواية جهٍل بمعنى الروايِة باملعنى التي أجازها العلامءالسنة، كام ينبئ عن 

عند أئمة  ما حتى يومامثارا للطعن يف حفظ البخاري، ومل يكن ذلك مطعنا باملعنى 

 اقتصار البخاري عىل  توجيهيفمن أهل السنة ، وسيأيت كالم رشاح أهل احلديث الشيعة

  . يف أول جامعهبعض احلديث

 ****  



    
 

 
 
  

 

٥٤٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  

  ااض ن
إنام األعامل : (البخاري يروي أن النبي األكرم قالو): ٣٥(قال املعرتض صـ

التي ستقرؤها الحقا، قام ويف بعض الروايات مجلة بأكملها، ، وبرت )...بال�ات

يغري ، فإن كل ذلك البخاري بتقديم وتأخري وحذف كلامت وروى باملعنى وباملضمون

   !أال يعترب ذلك كذبا عىل النبي ؟. معنى احلديث واملقصود

  :  بام ييلاجلواب بعون امللك الوهاب: قلت 

 للنصوص التغيريتعبري قبيح يوحي بالتحريف وف ) اجلملة بأكملهابرت(أما قوله 

 ،البخاريوهذا بعيد عن صنيع اإلمام الرشعية، فالبرت ال يراعي فيها الفقه للمعاين، 

عي، بل سيظهر من األمثلة والبينةُ  ه عاءه الكاذب، وفجورَ  ادَّ يف طعونه ما يؤكد عىل املدَّ

، اخترص احلديث، أو اقترص عىل بعضه: والصواب التعبري بلفظ وسوء ظنه، ، يف التعبري

ال بأس به عند مجاهري العلامء كام مر بيانه يف مقدمات ، واالختصار للحديث وهانحأو 

  .البحث

 -----------   

 فهذه بالفعل قد وقعت من البخاري ) ...  البخاري بتقديم وتأخريمقا(وأما قوله 

  باملعاين باأللفاظ فقيهٍ  عاملٍ نْ دامت مِ ما ا، ا مطعنً املحدثني، ومل تكن يومً ه من  غريِ نْ ومِ 

  . التي ذكرهاه يف األمثلةسيأيت بيانُ مقدمات البحث، وتفصيله يف مر كام 

 ------------   

هو  كام لهفليس بمسلم :  )كل ذلك يغري معنى احلديث واملقصود( وأما قوله 

  .سيأيت بيانه قريباظاهر و

حيث جعل الرواية مبالغة يف النقد  )!  ؟أال يعترب ذلك كذبا عىل النبي( وقوله 

مجيع من  ذهب إىل هذا القول نْ قف عىل مَ ومل أ، عنى من قبيل الكذب عىل النبي بامل

  .العلامء سنة وشيعة

 *****  

  :يتفرع إىل جانبنيوكالمي عىل هذا احلديث 

  .بيان اخلالف عىل احلميدي يف اختصار البخاري: األول

  .القول يف سبب اختصار البخاري لبعض هذا احلديث: الثاين

  



    
 

 
 
  

 

٥٤١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  

  ار اري   اي افن 

  

َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه ( مجلة ذكر البخاري هذا احلديث دون 

َد بإسقاطِها البخاريُّ ) إَِىل اهللاِ َوَرُسولِهِ  الرواة عن وغُريه من  يُّ رِ بْ رَ كذا رواها الفَ ، تفرَّ

  .)١( وابن حجرىل ذلك اخلطايبُّ  عنصَّ عن احلميدي به، البخاري 

الرتمذيُّ  إسامعيل  بنُ حممدُ   وأ�و إسامعيَل ، موسى بنُ بُرش خالَفه و
)٢(

وأ�و بكر  ،

اإلسامعييلُّ 
)٣(

  . احلديث متامِ  معَ عن احلميديِّ ثالثتهم فرواه  ،

َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن  حدثنا : قال)٤(اجلوهري يف مسند املوطأ  مأ�ا القاس ووجدُت 

مَّ  ، َقاَل ُحمَ َثنَا بِْرشُ ْبُن ُموَسى: ٍد اْلَعْبِديُّ فمن « دون مجلة أعني بنفس لفظ البخاري  َحدَّ

 بل .وهذا يفيد أن البخاري مل يتفرد هبذا السياق. »... كانت هجرته إىل اهللا ورسوله 

  .تابعه برش بن موسى يف أحد الوجهني عنه

  : ا أم خمترصا تام�  رواه  هْل  عن برشٍ ُح وهنا نتساءل أي الوجهني أرَج 

                                 
فلست أدري كيف وقع هذا اإلغفاُل، ومن جهة َمْن ): ١٠٩، ١/١٠٨(اخلطايب يف أعالم احلديث ) ١(

ولست أشكُّ يف أن َذلَِك مل يقع ِمْن جهِة احلميدي، فقد رواه لنا األ�باُت من : ثم قال... َعَرَض ِمْن ُرَواته؟ 

  .طريِقه مطوًال 

كذا وقع يف مجيع األصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف ): ١٥/ ١(يف الفتح وقال ابن حجر 

  .إلخ» فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله « : أحِد وجَهِي التقسيم وهو قوله

وهو من : وزاد عليهم قوله) ١٢٨/ ١(وبمثله قال السيوطي يف التوشيح رشح اجلامع الصحيح 

والبخاريُّ اخترص .  مسنده تاما، ورواه عنه غُري البخاري كذلكالبخاري، ألن شيخه احلميدي رواه يف

ر قوله: احلديث كعادته فمن «: إما من أ�نائه وإما من آخره؛ فإن يف رواية محاد بن زيد يف باب اهلجرة تأخَّ

، فيحتمل أن تكون رواية »فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها«: عن قوله» كانت هجرته إىل اهللا ورسوله

  .دي وقعت عند البخاري كذلك، فحذف اجلملة األخريةاحلمي

اْألَْعَامُل بِالنِّيَِّة َفَمْن َكاَنْت « : لفظه) ٣٨٩٨(حديث محاد بن زيد يف اجلامع الصحيح برقم : قلت

ُجَها، َفِهْجَرُتُه إَِىل َما َهاَجَر إَِلْيِه، وَ  ٍة َيَتَزوَّ ِ َوَرُسولِِه ِهْجَرُتُه إَِىل ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأِو اْمَرأَ َمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل ا�َّ

ِ َوَرُسولِهِ   .»َفِهْجَرُتُه إَِىل ا�َّ

 ).١/١٥(كام ذكر ابن حجر يف الفتح ) ٢(

 ).٢٦/ ١(يف مستخرجه كام قال الربماوي يف الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح ) ٣(



    
 

 
 
  

 

٥٤٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ٍد اْلَعْبِديُّ رواه قد : قلت مَّ ، )٤(كام يف مسند املوطأ  خمترصا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُحمَ

امجاعة وخالفه  كام يف مسند - أ�و عيل حممد بن أمحد الصواف :منهم ،فرووه عن بٍرش تام�

ومن طريقه ابن حجر، )٢٨(احلميدي 
)١(

  .)٢/١٤( يف تغليق التعليق 

يينيوأ�و  نة اإلسفرا   )٧٤٤٠(يف مستخرجه  هأخرج: عوا

  ).١/١٠٩( يف أعالم احلديث أخرج حديثه اخلطايبُّ : وأمحد بن إبراهيم الرازي

السنن الكبري يف أخرج حديثه البيهقي : وأ�و بكر أمحد بن إسحاق الفقيه

  .)١/١٢٧(بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ، واخلالفيات )٧/٥٥٨(

  ).١/١٢٧(أخرج حديثه البيهقي يف اخلالفيات : سِن عيلُّ بُن َمحَْشاَذ اْلَعْدُل وأ�و احل

فعبد العزيز العبدي وإن كان ثقة، ما رواه اجلامعة برش صواب عنفال
)٢(

أن ، إال 

  .خطأ من الرواة عنه واهللا أعلمولعلها  أوثقرواية اجلامعة أكثر و

 خمترص،  غريَ اث به تام�  أ�ه حدَّ ومما سبق يظهر لنا جليا أن الصواب عن احلميدي

رواه تاما عن احلميدي، ثم اخترصه، وإما أن يكون رواه إما أن يكون ما رواه البخاري و

  . يف بعض جمالسهكام سمعه من احلميدي

*****  

  

ا ا  رير اا   لا   
  

مل يذكرها  ) َفِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِهِ َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِىل اهللاِ َوَرُسولِهِ  ( مجلة

ْر يف  البخاري يف صحيحه ِمْن باِب االختصاِر، وهو جائٌز كام مرَّ بيانه ال سيام إذا مل يؤثِّ

  .معنى احلديث

َواَياِت َعْن اْلُبَخاِريِّ َعَىل : أمحد بن فارس السلومقال الشيخ املحدث  َفاُق الرِّ اتِّ

ي َفَرِضيََّة َأ�َُّه ُهَو َمْن َأْسَقَط َشْطَر اْحلَِديِث، َفِإْن َكاَن َوَقَع ِمنُْه لَِسْهٍو َهَذا اِإلْسَقاطِ   ُتَقوِّ

                                 
َومل ) من إَِىل ( اُه َعن اْحلميِدي، َواْختَرص ِمنُْه َما كتبت َعَلْيِه اْفتتح بِِه َأ�ُو عبد اهللا كَِتابه َفَروَ : وقال) ١(

َبب اْحلَاِمل َلُه عىل اختصاره ِألَن َشْيخه َوَشيخ َشْيخه قد روياه عىل التَّامم إِالَّ َأن يكون َهَكَذا  يتَّجه يل السَّ

 .َحِفَظه َوا� ُأعلمُ 

 .ووثقه غريه أ�ضا. كان ثقةو): ١٢/٢٢٧(قال اخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢(



    
 

 
 
  

 

٥٤٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ِه ِيف َذلَِك ِحْكَمًة، َفِإنَّ اْلَكَامَل ِيف اْلُكُتِب ال َيُكوُن إِالَّ لِِكَتاِب اهللاِ، َوَحتَّى َهَذا اْلِكَتاب  َفلِلَّ

ِذي ُهو َأَصحُّ اْلُكُتِب  لِِه َما َحَصَل الَّ َوإْن َكاْن َعْمًدا ِمْن  ! َبْعَد اْلُقْرآِن َحَصَل يف َأوَّ

د َعِيلّ ْبن َأْمحَد ْبن َسِعيد اْحلَافِظ  اْلُبَخاِريِّ َفَأْحَسُن َما ِقيَل يف اْجلَواب َعنُْه َما َذَكَرُه َأ�ُو ُحمَمَّ

َوال ُيْعَرتُض بَِأنَّ َهَذا اْخلَْرَم ال : ثم قال) ويأيت قريبافذكره (ِيف َأْجِوَبة َلُه َعَىل اْلُبَخاِرّي، 

ِز َتْقطِيِع اْحلَِديِث َوِرَواَيتِِه بِاْملَْعنَى َجيُوُز، َفَمْذَهُب اْلُبَخاِريِّ َيُلوُح ِمْن َصِحيِحِه بَِجَوا
)١(

.  

 بقوله الباري ابن حجر يف فتحاحلافظ ومن أحسن األجوبة يف هذه املسأ�ة ما ساقه 

:  

 مل اختار االبتداء هبذا السياق : فقد يقال البخارين غريِ  مِ إلسقاطُ إن كان ا

  .الناقص

 قد تقدمت اإلشارة إليه وأ�ه اختار احلميدي لكونه أجل مشاخيه املكيني واجلواب

  .إىل آخر ما تقدم يف ذلك من املناسبة

 ما قاله أ�و حممد عيل بن أمحد بن سعيد احلافظ يف فاجلواب؛ وإن كان اإلسقاط منه

  : أجوبة له عىل البخاري

 أن جيعل لكتابه صدرا إن أحسن ما جياب به هنا أن يقال لعل البخاري قصدَ 

يستفتح به عىل ما ذهب إليه كثري من الناس من استفتاح كتبهم باخلطب املتضمنة ملعاين 

لم منه أ�ه أراد فإن عَ ، كتابه بنية رد علمها إىل اهللاما ذهبوا إليه من التأ�يف فكأ�ه ابتدأ 

  . من معانيها فسيجزيه بنيتهض إىل يشءٍ رَ الدنيا أو عَ 

 التقسيم جمانبة للتزكية التي ال يناسب ذكرها يف ذلك ِي  عن أحد وجهَ َب ونكَ 

  .املقام انتهى ملخصا

 ،ضةأن اجلملة املحذوفة تشعر بالقربة املح -والكالم البن حجر-  وحاصله

  .ال  حتتمل الرتدد بني أن يكون ما قصده حيصل القربة أوْ قاةُ بْ مُ ـ الواجلملةُ 

 ؛فلام كان املصنف كاملخرب عن حال نفسه يف تصنيفه هذا بعبارة هذا احلديث

را من التزكية وبقي اجلملة املرتددة املحتملة ؛حذف اجلملة املشعرة بالقربة املحضة  فرا

  . عىل رسيرته املجازي له بمقتىض نيتهتفويضا لألمر إىل ربه املطلع

                                 
مستفاد من كالمه يف حتقيق كتاب املخترص النصيح يف هتذيب الكتاب اجلامع الصحيح للمهلب ) ١(

 ).١٦٠/ ١(األ�دليس 



    
 

 
 
  

 

٥٤٤  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

هم يف مذاهبهم وا اخلطب اصطالَح نُ مِّ َض و�ا كانت عادة املصنفني أن يُ 

زُ ِف  املصنِّ  رأِي نْ  وكان مِ ،واختياراهتم  ، والرواية باملعنى، احلديث اختصارِ  جوا

غ  وترجيح اإلسناد الوارد بالصي، وإيثار األغمض عىل األجىل،والتدقيق يف االستنباط

 استعمل مجيع ذلك يف هذا املوضع بعبارة هذا احلديث متنا ؛حة بالسامع عىل غريهاملرصِّ 

وإسنادا
)١(

.  

 *****  

                                 
 .ط طيبة) ١/٤١(فتح الباري ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥٤٥  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ما ا  

  

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ َقاَل ): ٧٣(قال البخاريُّ  َثنَا ُسْفَياُن َقاَل : َحدَّ َثنِي إِْسَامِعيُل ْبُن : َحدَّ َحدَّ

ْهِريُّ  َعَىل َغْريِ -َأِيب َخالٍِد  َثنَاُه الزُّ َسِمْعُت : َسِمْعُت َقْيَس ْبَن َأِيب َحاِزٍم َقاَل :  َقاَل - َما َحدَّ

 َفُسلِّطَ َرُجٌل آَتاُه اُهللا َماًال : َال َحَسَد إِالَّ ِيف اْثنََتْنيِ «: النَّبِيُّ َقاَل : َعْبَد اهللاِ ْبَن َمْسُعوٍد َقاَل 

، َوَرُجٌل  ْكَمةَ  آَتاُه اُهللا َعَىل َهَلَكتِِه ِيف اْحلَقِّ     .»َوُيَعلُِّمَها َفُهَو َيْقِيض ِهبَا اْحلِ

َثنَا ُسْفَياُن َقاَل ):٩٩(قال احلميديُّ  َثنَا إِْسَامِعيُل ْبُن َأِيب َخالٍِد :  َحدَّ ِهبََذا اْحلَِديِث َحدَّ

ْهِريُّ  َثنَا بِِه الزُّ َسِمْعُت َعْبَد اهللاِ :  َحاِزٍم، َيُقوُل َسِمْعُت َقْيَس ْبَن َأِيب : ، َقاَل َعَىل َغْريِ َما َحدَّ

 َفَسلََّطهُ َرُجٌل آَتاُه اُهللا َماًال : َال َحَسَد إِالَّ ِيف اْثنََتْنيِ « : َرُسوُل اهللاِ َقاَل : ْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل 

  . »َعلُِّمَهاَأْو يُ  َفُهَو َيْقِيض ِهبَا ِحْكَمةً َعَىل َهَلَكتِِه ِيف اْحلَقِّ ، َوَرُجٌل آَتاُه اُهللا 

 ------------------   

الِحْظ ما بني : ثم قال) ٣٧، ٣٦(هذه الفروَق يف رسالته صـبعض ذكر املعرتُض 

فأ�ن احلفُظ ! األقواس فإنَّ البخاريَّ مل يذكْر ذلك كام يف رواية شيِخه احلميديِّ وبلفظِه

  ! املزعوُم ؟

 بمعنى الروايِة باملعنى التي  هذا ينبئ عن جهلٍ ككالمُ  :-  هدانا اهللا وإياك- قلُت 

حتت داخل  نيِ  النصَّ  بنيَ  الفروِق كلَّ  نجد أن بني الروايتني فبمقارنة أجازها العلامء

 . باملعنىالروايةِ 

د هبا البخاريُّ عن احلميدي، بل ) هامُ ويعلِّ ( : قوله زيادة عىل ما سبق فإن  مل يتفرَّ

ا ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله  كام أخرجهه عليها أ�و إسامعيل الرتمذيُّ تابعَ 

  . يسريه، واخلطُب  نفِس  احلميديِّ نَ  مِ  االختالَف ، فلعلَّ )٦٤(

 ****  



    
 

 
 
  

 

٥٤٦  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ا ا   

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ َقاَل ): ٣٩٥(قال البخاري  َثنَا ُسْفَياُن َقاَل : َحدَّ َثنَا َعْمُرو ْبُن : َحدَّ َحدَّ

َفا َواْملَْرَوِة، اْلُعْمَرةَ  ُعَمَر َعْن َرُجٍل َطاَف بِاْلَبْيِت َسَأْ�نَا اْبنَ : ِدينَاٍر َقاَل  ، َوَملْ َيُطْف َبْنيَ الصَّ

َ�َُه؟ َفَقاَل  ، َقِدَم النَّبِيُّ : َأ�َْأِيت اْمَرأ ، َفَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبًعا، َوَصىلَّ َخْلَف اْملََقاِم َرْكَعَتْنيِ

َفا َواْملَْرَوةِ   َوَسَأْ�نَا )٣٩٦ ( .، َوَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة َوَطاَف َبْنيَ الصَّ

َفا َواْملَْرَوةِ : َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاِ َفَقاَل    .َال َيْقَرَبنََّها َحتَّى َيُطوَف َبْنيَ الصَّ

َثنَا ُسْفَياُن، َعْن َعْمِرو): ١٧٩٣( وقال يف  َثنَا اْحلَُمْيِديُّ َحدَّ َسَأْ�نَا :  ْبِن ِدينَاٍر َقاَل َحدَّ

َفا َواْملَْرَوِة، ِيف ُعْمَرةٍ ، َعْن َرُجٍل َطاَف بِاْلَبْيِت َرِيضَ اُهللا َعنُْهَام اْبَن ُعَمَر  ، َوَملْ َيُطْف َبْنيَ الصَّ

َ�َهُ  ، َفَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبًعا، َوَصىلَّ َخْلَف  َقِدَم النَّبِيُّ :  ؟ َفَقاَل َأ�َْأِيت اْمَرأ اْملََقاِم َرْكَعَتْنيِ

ْرَوِة  َفا َواْملَ ) ١٧٩٤. (، َوَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ َسْبًعاَوَطاَف َبْنيَ الصَّ

َفا َال َيْقَرَبنََّها َحتَّى َيُطوَف َبْنيَ ا: َوَسَأْ�نَا َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاِ َرِيضَ اُهللا َعنُْهَام، َفَقاَل : َقاَل  لصَّ

  .َواْملَْرَوةِ 

َثنَا ُسْفَياُن َقاَل ): ٦٨٣( قال احلميدي  َثنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َقاَل : َحدَّ َسَأْ�نَا اْبَن : َحدَّ

َفا َواْملَْرَوةِ ، َوَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبًعااْعَتَمرَ ُعَمَر َعْن َرُجٍل  �ِهِ  ، َوَملْ َيُطْف َبْنيَ الصَّ َ  ؟ َأ�ََقُع بِاْمَرأ

، ،َفَطاَف بِاْلَبيِْت َسْبًعا َقِدَم َرُسوُل اهللاِ : َقاَل اْبُن ُعَمَر فَ   َوَصىلَّ َخْلَف اْملََقاِم َرْكَعَتْنيِ

ْرَوِة ،  َفا َواْملَ . } َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة  { :َوَقاَل اهللاُ َوَطاَف َبْنيَ الصَّ

َفا َتُطوَف  َحتَّى اَتْقَرْهبَ َال : َأْ�نَا َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاِ ، َفَقاَل َس : َقاَل َعْمٌرو ) ٦٨٤(  َبْنيَ الصَّ

  .َواْملَْرَوةِ 

----------------------------  

يف حفظ البخاري، لروايته بعَض طاعنًا  -) ٤١، ٤٠(املعرتُض يف رسالتِه صـقال 

 العامةي أهُل عِ ا للحفظ كام يدَّ ولو أ�ه كان متقنً : - أ�فاِظ هذا احلديَث باملعنى
)١(

 ، ذلك

  . ى لنا باملعنى وروَ  باأللفاظِ َب ا تالعَ ـَمـ ول،رخَّ أَ  ومَ ا قدَّ ـمَ ـ ل البخاريُّ مُ وكام يزعُ 

 الفروِق بَني النصِني داخٌل حتَت كلَّ  أنَّ يظهر للناظر : -  هدانا اهللا وإياك-  قلت

ْر ذلك يف املعنى هم ما يس ذلك بمطعن عند الشيعة أ�فِس ل، والروايِة باملعنى، ومل يؤثِّ

  .ى املعنىأدَّ 

                                 
 .يف مقابل الشيعة) أهل السنة ( يعني هبم ) ١(



    
 

 
 
  

 

٥٤٧  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  ا ا ا

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ َقاَل ): ٥٥٤(قال البخاري  َثنَا : َحدَّ َثنَا :  َقاَل َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيةَ َحدَّ َحدَّ

 إَِىل اْلَقَمِر َلْيَلًة َيْعنِي اْلَبْدَر ، َفنََظرَ  النَّبِيِّ ُكنَّا ِعنَْد : إِْسَامِعيُل، َعْن َقيٍْس، َعْن َجِريٍر َقاَل 

ُكْم، َكَام َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر، َال ُتَضامُّ : َفَقاَل  ْوَن َربَّ  َأْن َفِإِن اْسَتَطْعُتمْ وَن ِيف ُرْؤَيتِِه، إِنَُّكْم َسَرتَ

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِهبَا َفاْفعَ  َوَسبِّْح بَِحْمِد {: ُثمَّ َقَرأَ . ُلوا َال ُتْغَلُبوا َعَىل َصَالٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

ْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب  َك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ   .اْفَعُلوا َال َتُفوَتنَُّكمْ : َقاَل إِْسَامِعيُل } َربِّ

َثنَا ): ٨١٧(قال احلميدي  َثنَا إِْسَامِعيُل ْبُن َأِيب َخالٍِد َقاَل :  َقاَل ُسْفَيانُ  َحدَّ : َحدَّ

َلْيَلَة َأْرَبَع   َرُسوِل اهللاِ ُكنَّا ِعنَْد : َسِمْعُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اهللاِ َيُقوُل : ا َيُقوُل َسِمْعُت َقْيًس 

ْهرِ  َة ِمَن الشَّ ُكْم َكَام َتَرْوَن َهَذا َهْل َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمرَ « :  َفَقاَل َعْرشَ ْوَن َربَّ  ؟ َفِإنَُّكْم َسَرتَ

 َأْن َال ُيْغَلَب َعَىل َصَالٍة َقْبَل ُطُلوِع َفَمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكمْ ْؤَيتِِه، اْلَقَمَر َال ُتَضاُموَن ِيف رُ 

ْمِس َوَال َقْبَل ُغُروِهبَا َفْلَيْفَعْل    .»الشَّ

البخاري بتغيري األلفاظ والزيادة يف احلديث عىل ما جاء يف  متهام – املعرتُض قال 

  ): ٣٩، ٣٨(يف رسالته صـ - مسند احلميدي

وليس ! ى هذا احلديث أ�ضا باملضمون ما ذكره البخاري فإنه روَ لقد قرأت

ه من شيخه احلميدي، ونالحظ أ�ه قد زاد عىل رواية شيخه كلامت  كام سمعَ بالنصِّ 

هذا باإلضافة إىل أ�ه ذكر آية كريمة يف آخر الرواية يف حني ! ختتلف عام يف مسند شيخه 

 الرواية يمينا وشامال ويزيد ُب  البخاري يقلِ وكأنَّ ! أ�نا ال نجد هذه اآلية يف رواية شيخه 

  . عليها ما يشاء وكيفام يشاء

 أ�ه ال يميز بني األسانيد، واختالف ا يظهر من نقده هذ:- هدانا اهللا وإياك  -  قلت

   .املتون بني الرواة، فاهللا املستعان

أن البخاري أخطأ يف هذا احلديث يف ذكر شيخ األوىل يظن وهلة للوالناظر 

  : يف هذا احلديث شيخان بإسنادين أن للحميديِّ ، واحلقيقةُ ميديِّ فيهاحل

ُهلام هكذا بدال من سفيان - رواه البخاري عن احلميدي عن مروان بن معاوية : َأوَّ

  .  عن إسامعيل بن أيب خالد به مع ذكر اآلية يف آخره- 

  :  تابعهليه فيام وقفت عتابعه اثنانبل ومل يتفرد احلميدي هبذا احلديث عن مروان 

َثنَا ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب :قال) ٦٣٣(مسلم  هأخرجفيام : زهري بن حربأ�و خيثمة  ،  َحدَّ

َنا إِْسَامِعيل ْبُن َأِيب َخالِدٍ  ، َأْخَربَ َثنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلَفَزاِريُّ   . بهَحدَّ

وقد ) ٢٢٣٢( الطرباين يف املعجم الكبري هأخرجفيام : وإبراهيم بن بشار الرمادي



    
 

 
 
  

 

٥٤٨  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

، : سفيان ومروان فقالمجع بني روايتي  َثنَا بِْرشُ ْبُن ُموَسى، َثنَا اْحلَُمْيِديُّ َثنَا حدوَ ) ح(َحدَّ

، حدَأ�ُو َخلِيَفَة،  َماِديُّ اٍر الرَّ ِهيُم ْبُن َبشَّ َثنَا ُسْفَياُن، َوَمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة حدَثنَا إِْبَرا

، َعْن إِْسَام  ِريُّ   .  وذكر لفظ سفيان وليس مروان).فذكره(ِعيَل ْبِن َأِيب َخالٍِد اْلَفَزا

 عن – كام يف مسند احلميدي –رواه برش بن موسى : اإلسناد الثاين عن احلميدي

احلميدي عن سفيان بن عيينة، عن إسامعيل بن أيب خالد بنحو لفظه ودون ذكر اآلية يف 

  .آخره

ْد به برش بن موسى عن احلميدي، تابعه أ�و إسامعيل الرتمذي فرواه بل  ومل يتفرَّ

نة يف املستخرج    ).٦٤٣(عن احلميدي عن ابن عيينة به، أخرجه أ�و عوا

، َوَرَواُه :  قال البيهقي يف السنن الكبري ِحيِح َعِن اْحلَُمْيِديِّ َرَواُه اْلُبَخاِريُّ ِيف الصَّ

ا َعْن َمْرَوا َءَة ِيف ُمْسلٌِم َعْن ُزَهْريِ ْبِن َحْرٍب، كَِالُمهَ َن، إِالَّ َأنَّ اْحلَُمْيِديَّ َأْدَرَج اْلِقَرا

َءَة ِيف اْحلَِديِث َواُ�  اْحلَِديِث، َوَقْد َأْدَرَج َمجَاَعٌة ِمَن الثَِّقاِت َغْريَ َمْرَواَن ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلِقَرا

  .َأْعَلمُ 

لفظ حديث مروان مغاير للفظ حديث أن  : يظهر لكل ذي عيننيومما سبق 

فيان، وإنام حيُدُث اللبُس عنَد َمْن َيُظنُّ أنَّ البخاريَّ ال يأخُذ مروياته عن احلميدي إال س

من مسند احلميدي، واحلقيقُة أ�ه أحُد الرواِة عند احلميدي عموما، وليس راويا 

 احلميدي ليس مقترصا عىل أحاديث سفيان بن عيينة، ، وحديُث  فقطألحاديث مسنده

وقد جاءت روايته عن مروان بن معاوية يف مواضع عديدة يف  ذلك، نْ  مِ بل أوسعُ 

أحاديث أخرى أ�ًضا
)١(

.  

 ****  

اض آا  

) كنا عند رسول اهللا(أن رواية احلميدي فيها : )٣٨(صـ يف رسالته ذكر املعرتض

ألن كل ) نبي ( وكلمة الرسول ال جيوز عكسه إىل ) كنا عند النبي(وعند البخاري 

  ).النبي(كلمة أشمل من ) الرسول(بي رسول فـ رسول نبي وليس كل ن

                                 
ومجع بني سفيان ومعاوية يف احلديث  ) ٤٤٣، ٣٥٢، ٧٠، ٣: (كام يف أحاديث مسنده األرقام )  ١(

)٨٢١، ٥٥٦ .(   

 



    
 

 
 
  

 

٥٤٩  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

بلفظ ) النبي( السنة إبدال لفظ يتكرر كثريا يف كتِب :  - هدانا اهللا وإياك - قلت

ه يف مبحث الرواية باملعنى، وعكسه، وهو من باب الرواية باملعنى كام َمرَّ بيانُ ) الرسول(

 العلامء، وسيأيت هذا األمر وقد َعلِْمَت جهَل املعرتِض بأن ذلك ليس بمعيب عن مجاهري

   .يف العديد من الروايات التالية

 إَِىل »َقاَل النَّبِي«َهل جيوز َتْغِيري : )١٩/ ١(عمدة القاري قال بدر الدين العيني يف 

ُسول« َواَية  َأ�ه َال جيوزُ َوالظَّاِهرُ :  الّصالح َأو َعكسه َفَقاَل اْبنُ »َقاَل الرَّ  َوإِن َجاَزت الرِّ

 بن ل ِيف َذلِك اِإلَمام َأْمحد َرَمحه اهللا َوَمحَّادُ ْعنَى الْختَِالف معنى الرَساَلة والنبوة َوَسهَّ بِاملَْ 

َبُه النََّوِويُّ َسلَمة واخلطيُب   َكاَن َينَْبِغي َأن جيوز التَّْغيِري :-والكالم للعيني- قلت.  َوَصوَّ

ة َوإِن َكاَنت ،ُمطلًقا لعدم اْختَِالف اْملَْعنى َهُ�َ   َوقد ُقْلنَا َأن كل ،الرَساَلة أخص من النُُّبوَّ

ُقوَن َوِمنُْهم من مل يفرق َبينهَام َوُهَو غري ،َرُسول َنبِي من غري عكس ِذي َعَلْيِه اْملَُحقِّ  َوُهَو الَّ

   .َصِحيح

 ****  



    
 

 
 
  

 

٥٥٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ا ا  

  

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ ): ١٩٥٤(قال البخاري  َثنَا ُسْفَيانُ : َحدَّ َثنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َح : َحدَّ دَّ

َقاَل : َقاَل  َسِمْعُت َعاِصَم ْبَن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب، َعْن َأ�ِيِه : َسِمْعُت َأِيب َيُقوُل : َقاَل 

ْمُس، فَ «: َرُسوُل اهللاِ  َقْد إَِذا َأْقَبَل اللَّيُْل ِمْن َهاُهنَا، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن َهاُهنَا، َوَغَرَبِت الشَّ

ائِمُ    .»َأْفَطَر الصَّ

َثنَا ُسْفَياُن َقاَل ):  ٢٠(قال احلميدي  َثنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َقاَل : َحدَّ ِين َأِيب : َحدَّ َأْخَربَ

ُث َعْن َأ�ِيِه، َقاَل : َقاَل  إَِذا « : َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َسِمْعُت َعاِصَم ْبَن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب ُحيَدِّ

ائِمُ   اللَّيُْل ِمْن َهاُهنَا ، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن َهاُهنَا ، َوَغَرَبِت َأْقَبَل  ْمُس َفَقْد َأْفَطَر الصَّ   . » الشَّ

أ�ضا روى ) وغربت الشمس(، )وغابت الشمس(ل بدَّ ): ٤٢(قال املعرتض صـ 

  ! البخاري ذلك بخالف رواية شيخه، وروى باملعنى 

أهنا يف مسند احلميدي  ك أهيا املعرتُض  ل سلمُت لو :- هدانا اهللا وإياك - قلت 

 ؛ لكان من باب الرواية باملعنى، وال مطعن يف ذلك فهو بمعناه، كام أقرَّ )وغابت(بلفظ 

 احلقيقة أهنا يف مسند احلميدي كام رواه البخاري، وإنام أوقَع ، لكنَّ  نفُسهاملعرتض

سند احلميدي والتي هي بتحقيق  ملاملعرتَض يف هذا اللبِس اعتامُده عىل طبعة سقيمةٍ 

َفْت هذه اللفظة فيه إىل )رمحه اهللا( الشيخ حبيب الرمحن األعظمي ، فقد تَصحَّ

 ، )رمحه اهللا  ( كام يف طبعة الشيخ حسني سليم أسد) وغربت(، والصواب أهنا )وغابت(

، وقد راجعت النسخة اخلطية باملكتبة الظاهرية  ل (وطبعُته أحَسُن وأْسَلُم  وَأَسدُّ

  .كام يف صحيح البخاري) وغربت(ملزيد التأكد فإذا هي بلفظ ) ب/٤

  . كلتا الروايتني متطابقتان متاًما ومما سبق  يعلم أنَّ 

  

 ****  

   



    
 

 
 
  

 

٥٥١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

ا ادس  
َثنَا اْحلَُمْيِديُّ ): ٣٨٩٧(قال البخاري  َثنَا ُسْفَيانُ : َحدَّ َثنَا اْألَْعَمُش َقاَل : َحدَّ : َحدَّ

ُنِريُد َوْجَه اهللاِ، َفَوَقَع   النَّبِيِّ َهاَجْرَنا َمَع : ، َفَقاَل ُعْدَنا َخبَّاًبا: اِئٍل َيُقوُل َسِمْعُت َأ�َا وَ 

، ُقتَِل َيْوَم َملْ َيْأُخذْ َأْجُرَنا َعَىل اهللاِ  َفِمنَّا َمْن َمَىض   ِمْن َأْجِرِه َشْيًئا، ِمنُْهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ

ْينَا ِرْجَلْيِه َبَدا َرْأُسُه، ُأُحٍد، َوَتَرَك َنِمَرةً  ْينَا ِهبَا َرْأَسُه َبَدْت ِرْجَالُه، َوإَِذا َغطَّ ، َفُكنَّا إَِذا َغطَّ

 َأْن ُنَغطَِّي َرْأَسُه، َوَنْجَعَل َعَىل ِرْجَلْيِه َشْيًئا ِمْن إِْذِخٍر، َوِمنَّا َمْن َفَأَمَرَنا َرُسوُل اهللاِ 

   .َو َهيِْدُهبَاَأ�ْنََعْت َلُه َثَمَرُتُه َفهُ 

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ ): ٦٤٤٨(وقال أ�ضا  َثنَا ُسْفَيانُ : َحدَّ َثنَا اْألَْعَمُش َقاَل : َحدَّ : َحدَّ

ُنِريُد َوْجَه اهللاِ، َفَوَقَع َأْجُرَنا   النَّبِيِّ َهاَجْرَنا َمَع : ، َفَقاَل ُعْدَنا َخبَّاًبا: َقاَل َسِمْعُت َأ�َا َواِئٍل 

ِمنَّا َمْن َمَىض َملْ َيْأُخْذ ِمْن َأْجِرِه، ِمنُْهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َوَتَرَك َعَىل اهللاِ، فَ 

يْنَا  ْينَا َرْأَسُه َبَدْت ِرْجَالُه،َنِمَرًة، َفِإَذا َغطَّ َأْن  ، َفَأَمَرَنا النَّبِيُّ ِرْجَلْيِه َبَدا َرْأُسهُ  َوإَِذا َغطَّ

ْذِخِر، َوِمنَّا َمْن َأ�ْنََعْت َلُه َثَمَرُتُه َفُهَو َهيِْدُهبَاُنَغطَِّي َرأْ    .َسُه َوَنْجَعَل َعَىل ِرْجَليِْه ِمَن اْإلِ

َثنَا ُسْفَياُن َقاَل ):١٥٥(قال احلميدي  َثنَا اْألَْعَمُش، َقاَل :  َحدَّ َسِمْعُت َأ�َا َواِئٍل : َحدَّ

ُنِريُد َوْجَه اهللاِ، َفَوَقَع َأْجُرَنا   َرُسوِل اهللاِ  َهاَجْرَنا َمَع إِنَّا: اَل ، َفقَ َأ�َيْنَا َخبَّاًبا َنُعوُدهُ : َيُقوُل 

، ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َشيًْئا ِمْن َأْجِرِه َملْ َيْأُكْل َعَىل اهللاِ، َفِمنَّا َمْن َمَىض  ، ِمنُْهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ

يْنَا َفُكنَّاَوَتَرَك َنِمَرًة،  يْنَا ِرْجَلْيِه َبَدا َرْأُسهُ  إَِذا َغطَّ ، َفَأَمَرَنا َرْأَسُه َبَدْت ِرْجَالهُ ، َوإَِذا َغطَّ

، َوِمنَّا َمْن َأ�ْنََعْت َلُه إِْذِخرٍ  ِمْن َشيًْئا َنْجَعَل َعَىل ِرْجَلْيِه َوَأنْ َأْن ُنَغطَِّي َرْأَسُه،  َرُسوُل اهللاِ 

  .َثَمَرُتُه َفُهَو َهيِْدُهبَا

من حيث ! هنا أخذ البخاري يترصف باجلمل): ٤٥( رسالته صـ املعرتض يفقال 

 قال - والكالم ال زال للمعرتض- التقديم والتأخري، وأخذ بالتغيري كيفام شاء، أقول 

 صاحب الصحيح مل يأخذ بكالم إذا أردت حفظ احلديث فاعمل به، وكأن: وكيع

  !!وكيع

  : اجلواب بعون امللك الوهاب

فقتا ن إال يف بعض املواضع فباملعنى، والتقديم والتأخري ملوضع كلتا الروايتني متوا

  .  وهذا ال بأس به كام مرَّ بياُنه يف الكالم عىل ُصَوِر الرواية باملعنى، يف املقصودرُ ال يؤثِّ 

وهو حفظ ، يتوجه لنوع من أ�واع احلفظ للحديثوكيع اإلمام كالم ثم إن 

نوعان فظ احلفه من أحكام تكليفية، األخذ بمقتضاتصديقه ويعني به عمل الرعاية بال

ورواية البخاري للحديث باملعنى ال تنايف وعمل،  رعاية ، وحفظ ومعانيهأ�فاظهحفظ 

  .بمعنى واحدام يرى أهن بإنصاٍف الناظر يف احلديثني ف ؛حفظه للحديث



    
 

 
 
  

 

٥٥٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  
ا ا  

  

َثنَا اْحلَُمْيِديُّ ): ٥٢٥٤(قال البخاري  َثنَا اْلوَ : َحدَّ َثنَا اْألَْوَزاِعيُّ َقاَل : لِيدُ َحدَّ : َحدَّ

ْهِريَّ  ِين ُعْرَوُة، َعْن َعاِئَشَة : اْسَتَعاَذْت ِمنُْه؟ َقاَل  َأيُّ َأْزَواِج النَّبِيِّ : َسَأْ�ُت الزُّ َأْخَربَ

َأُعوُذ بِا�ِ : َها َقاَلْت َوَدَنا ِمنْ  َأنَّ اْبنََة اْجلَْوِن َ�َّا ُأْدِخَلْت َعَىل َرُسوِل اهللاِ : َرِيضَ اُهللا َعنَْها

  .َلَقْد ُعْذِت بَِعظِيٍم، اْحلَِقي بَِأْهلِِك : ِمنَْك، َفَقاَل َهلَا

: يف أمانة البخاري فقال- من رسالته) ٤٦(كام يف صـ - وقد طعن املعرتض 

ومل يدوهنا احلميدي نفسه يف مسنده، ! البخاري يروي عن احلميدي أحاديث مل يروها 

: فاستعاذت باهللا منه، فقال هلا  نة اجلون التي أدخلت عىل النبيكحديث عائشة عن اب

  .احلقي بأهلك

  : اجلواب بعون امللك الوهاب

، وقد توبع احلميدي عليه عن الوليد بن مل أِجْده هذا احلديَث  يف مسنِد احلميديِّ

عبد الرمحن بن ، و)٦/١٥٠(النسائي  فيام أخرجه احلسني بن حريثمسلم، تابعه 

  .)٢٠٥٠(ابن ماجه  فيام أخرجه  الدمشقيإبراهيم

ستة وستني  عىل  يف جامعه فوقفُت  عن احلميديِّ  ما رواه البخاريُّ وقد تتبعُت 

 رواها البخاري عنه  عرشةةوسبع يف مسند احلميدي،  وأربعونةتسع، منها حديثا

  .وليست يف املسند

يف واه عنه ام رميدي، فياحلشيخه  سامعا من  هذه األحاديثلعل البخاري أخذف

واعرتاض املعرتض يفهم منه ، كتبه األخرى سوى املسندبعض أو يف ه عموما، جمالِس 

 لُّ  من األوهام يدُ ٌب ، وهذا َرضْ أن أحاديث البخاري عنه حمصورة يف أحاديث املسند

  .عافانا اهللا وإياكماملعرتض عىل خلل يف فهم الباحث 

  

****  

  



    
 

 
 
  

 

٥٥٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  

ا   

  : يف نستخلص عدة فوائديف خامتة هذا البحث اللط

البـــد للباحـــث يف أي مـــسأ�ة أن يستحـــرض أقـــوال أهـــل العلـــم وال هيـــرف بـــام ال  ) ١(

 .يعرف

 .البد أن يتحىل الباحث باألمانة واإلنصاف ولطف العبارة ) ٢(

 مُ احلـــذر مـــن الطعـــن يف أئمـــة اإلســـالم واملـــسارعة إىل تتبـــع زالهتـــم، أو مـــا يـــوهِ  ) ٣(

 . فيهمالطعنَ 

 السـيام مـصادر  املتاحـة لكتـب أهـل العلـم الطبعـاِت  أفـضلِ نْ البد من التثبت مِ  ) ٤(

 . األصيلةالسنة النبوية

 .ثبوت إمامة اإلمامني احلميدي والبخاري وبراءهتام من التهم اجلائرة ) ٥(

مــصادر اإلمــام البخــاري يف أحاديثــه عــن شــيخه احلميــدي ليــست قــارصة عــىل  ) ٦(

 واســطة مــسنده، بــل مــن مجيــع مــصنفاته، إضــافة إىل مــا ســمعه مبــارشة منــه دون

 .مما مل يدونه يف كتبه

ما خالف فيه البخاري لفظ احلميدي يف مسنده، أحيانا يتابعه بعـض أصـحاب  ) ٧(

احلميدي، وأحيانا يتفرد بلفظ، وال يـضريه ذلـك، وكلـه داخـل يف بـاب الروايـة 

 .باملعنى

ز الروايـة بـاملعنى،  ) ٨( اإلمام البخاري كغريه من مجاهري أئمـة الـسنة ذهـب إىل جـوا

ز اختصا  .ر احلديثوجوا

ز الروايـة بـاملعنى لـيس عنـد أهـل الـسنة فقـط، بـل مجـاهري أئمـة الـشيعة عـىل  ) ٩( جـوا

 .جوازه

التقــــديم : ( مــــن صــــور الروايــــة بــــاملعنى التــــي وردت يف أحاديــــث احلميــــدي ) ١٠(

والتــأخري، وإبــدال كلمــة بــأخرى، واختــصار احلــديث، واالقتــصار عــىل بعــضه 

 ).أوله، والزيادة عليه

 اختالف أو زيادة يف املتن نحمله عىل أن احلميدي ما جاء عند البخاري من ) ١١(

َث هبا أحيانا وبدوهنا أحيانا، وهذا مصري منا عند ثقة الرواة عنه، وإال فإن  حدَّ



    
 

 
 
  

 

٥٥٤  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 .ذهبنا إىل الرتجيح فالبخاري أوثق من برش بن موسى راوي املسند

 

 تنقـــسم إىل مرويـــات البخـــاري عـــن احلميـــدي يف اجلـــامع الـــصحيح: وأخـــريا  ) ١٢(

  : ةأقسام أربع

أحاديث : ( والقسم الثاين  .)أحاديث مطابقة متاما أو تقريبا: ( القسم األول

أحاديث علقها البخاري عن احلميدي ومل يذكر : ( والقسم الثالث  . )رويت باملعنى

 البخاري عن اأحاديث رواه: والقسم الرابع .فال تدخل يف املقارنة بني املتون) لفظها

  .احلميدي وليست يف مسنده

ثبت لكل ذي بصرية، مدى ي هذه األحاديث مجيعا ببحث مستقل تد أفردوق

   .أمانة البخاري وفقهه

  
  وآخرا وظاهرا وباطناواحلمد هللا أوال 



    
 

 
 
  

 

٥٥٥  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

   وااس ادر

  

 أ ازي : اا  أ  ا   ھ٣٢٧ت (أ (  

o   ه١٣٧٣، ١الدكن، اهلند، طاجلرح والتعديل، جملس دائرة املعارف بحيدر آباد .  

  ) ٣٠٧ت (أ   ا    ارود اري : ا ارود

o   ١٤٣٥، ١حتقيق دار التأصيل، ط. املنتقى  من السنن املسندة عن رسول اهللا� .  

  ) ٥٩٧ت(ل ا  ا     ازي : ا ازي

o   من حديث الصحيحني، حتقيق عيل حسني البواب، دار الوطن،   كشف املشكل  

  ) ٦٤٣ت(ن   ا، أو،  ا اوف  اح :  ا اح

o  ١٤٢٣، ١معرفة أ�واع علوم احلديث، حتقيق ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، ط 

�.  

ا ا ُا  :ا    ا ي اا ا   ٥٤٣ت( أ (  

o   م ٢٠٠٣ - � ١٤٢٤ ،٣ط لبنان، –أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت.  

 ا ي =  اا ا أ      أ اج ا ٨٠٤ت (ا (  

o  ز للنرش بالسعودية املقنع يف علوم احلديث حتقيق عبد اهللا بن  يوسف اجلديع، دار فوا

  .�١٤١٣، ١ط

o  ١التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، حتقيق دار الفالح، نرش دار النوادر، دمشق ط ،

١٤٢٩�  .  

ت ( ا أ اء   أ ا اوف  ار ا : ا ار

٩٧٢(  

o  ٢ حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، طرشح الكوكب املنري، حتقيق ،

   مـ  ١٩٩٧ - � ١٤١٨

 ا : ر ا ،ا   ا   اإ   ،ا  أ

  )٧٣٣ت(

o   املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، حتقيق حميي الدين عبد الرمحن

  . �١٤٠٦، ٢رمضان، دار الفكر دمشق، ط

  )٣٥٤ت(  ن  أ  ن ا، أ ، اار، اُ : ا ن



    
 

 
 
  

 

٥٥٦  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

o  ١محدي عبد املجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض ط.  املجروحني من املحدثني ،

١٤٢٠  �   

o   صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة– 

  � ١٤١٤ ،٢ط ،بريوت

  ا : ا ما ا أ     ٨٥٢ت (أ (  

o  ١٤٢٦، ١فتح الباري رشح صحيح البخاري، حتقيق نظر الفاريايب، ط طيبة، ط� .  

o  املكتب اإلسالمي ،١، طسعيد عبد الرمحن موسى القزقيتغليق التعليق حتقيق، 

  .�١٤٠٥بريوت 

 ا :ي أا طا ما     أ    ) ت

٤٥٦ (  

o   ،اإلحكام يف أصول األحكام، تقديم إحسان عباس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

  .�١٤٠٠، ١ط

o  ١٣٩٩، ٢األخالق والسري يف مداواة النفوس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،ط�- 

  .م١٩٧٩

ا د ا : د  وفي، اا و     ا أ ا 

 ٧٠٢ت(ا(  

o  ٢االقرتاح يف بيان االصطالح، حتقيق قحطان الدوري، دار العلوم للنرش، ط ،

١٤٢٣�.  

ا ر ا : ،ا  ،اديا ر  أ  ا  ا ز

 ٧٩٥ت(ا (  

o  ٢ح علل الرتمذي، حتقيق مهام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، طرش ،

١٤٢١�  .  

 ا  ا : طي اا ا     ا     ٤٦٣ت(أ(  

o   االستذكار  اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، حتقيق سامل حممد عطا، حممد عيل

  .�١٤٢١، ١لمية بريوت،طمعوض، دار الكتب الع

 ا : ا  يا ا     اء إا ٧٧٤ت(أ (  

o  ٢اختصار علوم احلديث، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،

١٤١٥�.  



    
 

 
 
  

 

٥٥٧  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ا :  أ ا و ،وا    ا  ٢٧٣ت(أ (  

o  م٢٠١٤ – ١٤٣٥، ١السنن،  حتقيق ونرش دار التأصيل، ط.  

 ا : ا  ا ا  ،ا  أ ،    

 ٧٦٣ت(ا.(  

o   َدَحان، مكتبة العبيكان، ط   . �١٤٢٠، ١أصول الفقه حتقيق فهد بن حممد السَّ

طس اا أ : أ طا اإ   )  ٦٥٦ت (  

o   ،املفهم �ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حتقيق حميي الدين ديب ميستو وغريه

  .  �١٤١٧، ١دار ابن كثري، دمشق، ط

 ا رامزمن ا ا أ).(  

o  دار احلديث صنفات الشيعة يف الدراية، مركز حتقيقاتم: رسائل يف دراية احلديث 

  . �١٣٩٠، ٤بُِقم، ط

اا ام أ  : ّاَق اَإ  بَ) ٣١٦ت (  

o   حيح املَُخّرج َعىل َصِحيح ُمسلم، حتقيق َفِريق ِمن الَباِحثني بكليَِّة احلَديِث املسنَد الصَّ

يِف باَجلاِمَعة اإلسالميَّة، ط   . �١٤٣٥، ١الرشَّ

ا  أ : اءا ا     ا  ) ٤٥٨ت(  

o  ٢العدة يف أصول الفقه، حتقيق د أمحد بن عيل بن سري املباركي، بدون نارش، ط ،

١٤١٠� .  

ر ا أ : ر ا أ إ    ا ) ٤٢٩ت(  

o ٢اح حممد احللو، الدار العربية للكتاب، طالتمثيل واملحارضة، حتقيق عبد الفت ،

١٤٠١� .  

o ٢اللطف واللطائف، حتقيق حممود اجلادر، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ط ،

  .م٢٠٠٢

  أ :ما ا ٢٤١ت (أ  .(  

o ١٤٣٢، ١املسند، حتقيق مكتب البحوث بجمعية املكنز اإلسالمي، دار املنهاج، ط 

�.  

 ما ا   أ)(  

o ١٤٣٩، ٤سابغات كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية املعارصة، ط�.  

 ا أ  ا    اا ا ام اي : اوي



    
 

 
 
  

 

٥٥٨  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ٨٣١ت(ا (  

o ف نو ر الدين طالب، دار الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح، حتقيق جلنة بإرشا

  . �١٤٣٣، ١النوادر، سوريا ط

  )ھ٢٩٢ت (أ  أ  و   ا اار : اار

o ١حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط: املسند حتقيق ،

  ه١٤٠٩

ا : ا   َا  أ  ٤٥٨ - ٣٨٤(أ (  

o ١٤٣٢، ١السنن الكبري، حتقيق عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مركز هجر، ط�  .  

 ا : ا   ا )(  

o  لبنان، –حترير علوم احلديث، مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

  .� ١٤٢٤ ،١ط

  )٣٧٠: ا)ص ا أ   أ  اازي ا= اص 

o ٢الفصول يف األصول، حتقيق عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف الكويتية، ط ،

١٤١٤�.  

ا :  ا ،ا أ ،ا     ا   ا 

 ٤٧٨ت (ا(  

o وبشري العمري، دار البشائر التلخيص يف أصول الفقه، حتقيق عبد اهللا النبايل 

  .�١٤١٧، ١بريوت، ط

   : ا   ا   ) ١٠٦٧ت(  

o ١كشف الظنون كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد، ط ،

  .م١٩٤١

  )) ا    ار 

o رسالة دكتوراه . لسنة والشيعة اإلمامية االثني عرشيةعلوم احلديث بني أهل ا

  . �١٤٣٦اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد 

  )٢١٩ت (أ   ا  ا   ا اي اي ا : اي 

o  بدار ابن األ�ري بالكويت١٤١٨أصول السنة بتحقيق مشعل احلدادي سنة �.  

o الة أيب بكر احلميدي يف مصطلح احلديث مجع أمحد األقطش بموقع ملتقى أهل رس

  احلديث 



    
 

 
 
  

 

٥٥٩  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

o  املسند، بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي، نرش املجلس العلمي بدائرة املعارف

، وصورة عنها يف دار الكتب العلمية )م ١٩٦٣/ �١٣٨٢(بكراتيش باكستان عام 

  .�١٣٨١م، ٢٠١٢ام  م، وعامل الكتب ببريوت ع١٩٨٨ببريوت عام 

o اَراّين، دار السقا، دمشق، ط   . م١٩٩٦، ١املسند، حتقيق  حسني سليم أسد الدَّ

o  ٥٤١، ٢٧٢حديث (املسند، النسخة اخلطية باملكتبة الظاهرية .(  

 وا     ) .(  

o منشور يف املجلة رواية احلديث واأل�ر باملعنى دراسة نظرية تطبيقية، بحث حمكم 

  . �١٤٣٦سنة ) ٢٣(الفقهية السعودية، بالعدد  

 ا : ا    ن ٣٨٨ت (أ (  

o  حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل . ، حتقيق د)رشح صحيح البخاري(أعالم احلديث

  . �١٤٠٩، ١مركز البحوث العلمية، ط(سعود، نرش جامعة أم القرى 

ادي :اا ي ا  أ      أ  ٤٦٣ت ( أ(  

o  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، حتقيق حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة

  .�١٤١٦ ، ٣الرسالة، ط

o ١الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، حتقيق أيب إسحاق الدمياطي، دار اهلدى، ط ،

  .ه١٤٢٣

ارا : ارادي اد ا  ي  أ     ا ت (أ

٣٨٥(  

o  املؤتلف واملختلف، حتقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر دار الغرب اإلسالمي

  .�١٤٠٦، ١بريوت ط

ارا : ا ،ارا اَ  ا  ا   ا   أ

ي ا) ٢٥٥ت(  

o ١املسند املسمى سنن  الدارمي، حتقيق  حسني سليم أسد، دار املغني السعودية، ط ،

١٤١٢� .  

ا : ز اْ  ن  أ   ا  أ ا )٧٤٨  ت(   

o طبوعات املوقظة يف علم مصطلح احلديث،  حتقيق عبد الفتاح أ�و ُغّدة، مكتبة امل

  . �١٤١٢، ٢اإلسالمية بحلب، ط

را : ردر ا  ا    ر ا ا  ٧٩٤ ت(أ(  



    
 

 
 
  

 

٥٦٠  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

o  البحر املحيط يف أصول الفقه، حتقيق عبد القادر العاين، نرش وزارة األوقاف

  .�١٤١٣، ٢بالكويت، ط

  أ  ز امري ز ا أ  ز  : ز امري

  )٩٢٦ت (

o ١٣٥٤، ٢غاية الوصول يف رشح لب األصول، نرش مطبعة البايب احللبي، ط�.  

o  حتقيق سليامن بن دريع »حتفة الباري«منحة الباري برشح صحيح البخاري املسمى ،

  . �١٤٢٦، ١العازمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

ا ا وف : زا ما ) ٩٦٥ت (  

o  سبق ذكره) رسائل يف دراية احلديث( طبع ضمن = البداية يف علم الدراية .  

o   سبق ) رسائل يف دراية احلديث( طبع ضمن = الرعاية رشح البداية يف علم الدراية

  .ذكره

ا : ا ا   با  ج ا) ٧٧١ت(  

o  حتقيق عيل حممد معوض، عادل أمحد عبد : عن خمترص ابن احلاجبرفع احلاجب

  .�١٤١٩، ١املوجود، عامل الكتب بريوت، ط

 ا أ ا    ا    أ  اوي : اوي

  )٩٠٢ت (

o مكتبة حتقيق أيب عائش عبد املنعم إبراهيم،: الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية 

  .م٢٠٠١، ١أوالد الشيخ القاهرة، ط

o  ،فتح املغيث برشح أ�فية احلديث للعراقي، حتقيق عبد الكريم اخلضري وحممد الفهيد

  .�١٤٢٦، ١مكتبة دار املنهاج ، ط

ا : ا ا   أ  أ  ) ٤٨٣ت(  

o  ،١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، طأصول الرسخيس، حتقيق أيب الوفا األفغاين� .  

  ) ٥٣٩ت (ء ا  ا أ    أ اي : اي

o  ميزان األصول يف نتائج العقول، حتقيق حممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلديثة

  . �١٤٠٤، ١قطر، ط

مر ا: اا     ر ،ا أ  ا موزى ا

 ٤٨٩ت (ا(  

o حتقيق حممد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، : قواطع األدلة يف األصول



    
 

 
 
  

 

٥٦١  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  .�١٤١٨، ١ط

ا ا : ا ا    ا   ٥٢١ت(أ (  

o جبت االختالف، حتقيق حممد اإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أو

  .�١٤٠٣، ٢رضوان الداية، دار الفكر بريوت، ط

 ظا ر اا  ١٣٥٤ت ( ا  (  

o بدون رقم أو . هناية الدراية يف رشح الوجيزة، حتقيق ماجد الغرباوي، نرش دار املشعر

  .تاريخ الطبعة

طا: ا ل ا ، أ  ا  ط) ٩١١ت.(  

o ٢تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، حتقيق نظر الفاريايب، دار طيبة، ط ،

١٤١٥�.  

أذ رك  ا و  ا) ( ط  اس 

.  

o ،الرواية باملعنى دواعيها وظواهرها يف متون السنة، بحث حمكم بمجلة احلديث 

التابع للكلية اجلامعية اإلسالمية (الصادرة عن معهد دراسات احلديث النبوي 

  . �١٤٣٥يف والية سالنجور بامليزيا، العدد السابع لسنة ) العاملية

ا : ا     ن  سا  إدر   ا  أ

 ا ٢٠٤ت ( ا(  

o م٢٠٠١، ١ت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، املنصورة، طاألم، حتقيق رفع .  

o ١٣٥٨، ١الرسالة، حتقيق أمحد شاكر مكتبه احللبي، مرص، ط� .  

 ي  = اا اإ  ا ) ا ١٢٣٣ت  (  

o ١٤٢٦، ١نرش البنود عىل مراقي السعود، حتقيق حممد األمني بن حممد بيب، ط� .  

  إ  ح   ا ام، أ إا اوف : ام

 ) ١١٨٢ت(  

o  أصول الفقه املسمى إجابة السائل رشح بغية اآلمل، حتقيق القايض حسني السياغي

  .م١٩٨٦، ١والدكتور حسن األهدل، نرش مؤسسة الرسالة بريوت، ط

  )٢١١ت (   م اي ام ام أ   ازاق :  ازاق

o ١املصنف  حتقيق مركز البحوث بدار التأصيل، نرش دار التأصيل القاهرة، ط ،

١٤٣٦�.  



    
 

 
 
  

 

٥٦٢  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

  ا   زاقا) ( يزح ام ا  وا ،)١٤٢٨ :(  

o  ،بحث حمكم، مدعوم من إدارة األ�حاث مناهج املحدثني يف رواية احلديث باملعنى

  ).نسخة إلكرتونية(بجامعة الكويت 

  )  ١٤٠٨ت ( ا  رون 

o ١٤١٨/ ٧حتقيق النصوص ونرشها، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط�.  

  أ   ا ).(  

o بط البحث العلمي ومعامل حتقيق الرتاث العريب واإلسالم � ١٤٣٩، ١ي، طضوا

  ).نسخة إلكرتونية(

ما ا  : ا  ما ا      ا  ) ١٣٥١ت  (  

o  ،مقباس اهلداية يف علم الدراية ، حتقيق حممد رضا ا�امقاين، منشورات دليل ما 

  .�١٤٢٤، ٢ط

  ) ٧٣٠ت ( أ اري ء ا  ا : ا اري

o ر عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، حتقيق عبد اهللا حممود حممد : كشف األرسا

  . �١٤١٨، ١عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

اا : اا ا   ا  ا  ا ز ا ٨٠٦ت ( أ (  

o  حتقيق عبد اللطيف اهلميم وماهر ياسني ): ية العراقيأ�ف= التبرصة والتذكرة (رشح

  . �١٤٢٣، ١فحل،  دار الكتب العلمية، بريوت، ط

اا : ا اا     ٥٠٥ت (أ  (  

o بدون دار .  �١٤١٣، ١فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة، حتقيق حممود بيجو، ط

  .نرش

ت (   ض  ون ا ا، أ ا ض : ا ض

٥٤٤(  

o  ،اإل�اع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع، حتقيق السيد أمحد صقر، دار الرتاث

  .�١٣٧٩، ١ط

o  ِْئِد ُمْسلِم، حتقيق حي ى إِكَامُل املُْعلِِم بَفَوا ُح َصِحيح ُمْسلِِم لِلَقاِىض ِعَياض املَُسمَّ َيى َرشْ

  . �١٤١٩، ١إِْسَامِعيل، دار الوفاء، مرص، ط

اا : ا ا ا ا   إدر  أ ب ا سا أ

  )٦٨٤ت (



    
 

 
 
  

 

٥٦٣  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

o ١رشح تنقيح الفصول، حتقيق طه عبد الرؤوف، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، ط ،

١٣٩٣� .  

o ر ، ط،ل، حتقيق عادل عبد املوجودنفائس األصول يف رشح املحصو ، ١ مكتبة نزا

١٤١٦�.  

ما : ب ا ،سا ي، أا ما  أ    ت ( أ

٩٢٣(  

o ٧إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، املطبعة الكربى األمريية، مرص، ط  ،

١٣٢٣� .  

ذاما :أ ا  أ  ظ ا َذامَب اا ُ) ٥١٠ت (  

o  التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق مفيد حممد أ�و عمشة وحممد بن عيل بن إبراهيم، نرش

  . �١٤٠٦، ١مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، ط

ازي : اا ق اإ  ب    ٣٢٩ت  (أ(  

o ١٤٢٩، ٣الكايف، حتقيق ونرش قسم إحياء الرتاث بمركز بحوث دار احلديث، ط� .  

راما : ا  ا راما   ن  إ  ٨٩٣ت (أ  (  

o  الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري، حتقيق أمحد عزو عناية، نرش دار إحياء

  . �١٤٢٩، ١، بريوت، طالرتاث العريب

ما : ما اإ  اإ ن ا) ١٠٤١ت .(  

o  قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األ�ر، حتقيق

  . �١٤٣١، ١شادي آل نعامن، الدار األ�رية، األردن، ط

  ) ٥٣٦ت (ري أ  ا      از: ازري

o  ،إيضاح املحصول من برهان األصول، حتقيق عامر الطالبي، دار الغرب اإلسالمي

  . م٢٠٠٨، ١ط

  )٤٥٠ت ( أ ا        اي اادي : اوردي

o  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق عيل معوض، وعادل عبد

  . �١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، طاملوجود، 

 ا = ا  وفا ا     ) ١١١٠ت  ( 

ء ا.  

o ر اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، دار إحياء الرتاث العريب، ط ،  ٣بحار األ�وا



    
 

 
 
  

 

٥٦٤  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

١٤٠٣�.  

  )  ١٤٠٣ ت(   أ  ازي 

o ١٤٠٦، ١دفاع عن السنة ورد شبه املسترشقني ،  مكتبة السنة، ط�.  

  اد ) (  

o بدون دار نرش١٤٢٥ / ١مرويات احلميدي أربكت البخاري ط � .  

اما  دق ا ا ) (  

o ء عىل الصحيحني، ترمجه من الفارسية إىل العربية حي يى  كاميل البحراين، مؤسسة أضوا

  .�١٤١٩، ١املعارف اإلسالمية، ط

  )٢٦١: ا ) اج أ ا اي اري :   اج 

o  املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا = صحيح مسلم ،

  . �١٤٣٥ ، ١حتقيق ونرش مركز التأصيل، ط

 ي ن ورا ان(ر(  

o ١٤١٢، ١نرش دار اهلجرة، ط: معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري�.  

    م) (  

o ١٤٣١، ١منهج احلنفية يف نقد احلديث بني النظرية والتطبيق، دار السالم القاهرة، ط 

�.  

ا ا و ذ اأ ا  ي ا ،ا  ،دابا  ،

 ما) (  

o م١٩٩٨، ٢أصول كتابة البحث العلمي وقواعد التحقيق، دار الطليعة بريوت، ط  .  

ا : ا ،ماا     أ ا  ٣٠٣ت (أ (  

o ١٤٣٣، ١يل، القاهرة، طالسنن الكربى، حتقيق ونرش مركز البحوث بدار التأص� .  

o  حتقيق ونرش مركز البحوث بدار التأصيل، ) املعروف بالسنن الصغرى(املجتبى

  .  �١٤٣٣، ١القاهرة، ط

  )٦٧٦: ا(أ ز  ا   ف اوي : اوي

o د عثامن التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، حتقي حمم

  . �١٤٠٥، ١اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

o ٢املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط ،

١٣٩٢�.  



    
 

 
 
  

 

٥٦٥  

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 )طاعن يف حفظ البخاري  وفقههرد عىل ال( إرغام الغاوي ببيان حفظ وفقه اإلمام البخاري  

 ا أ ).(  

o م منشور بجامعة دمشق، العدد الثاين . العلل الناشئة عن الرواية باملعنى بحث حمكَّ

  . م٢٠٠٣ سنة )١٩(من املجلد 

  


