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 مبسم هللا الرمحن الرحي

مجعني، ااحلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وخالق الناس من طني، وابعثهم 
والصالة والسالم على أشرف اخللق، وسيد املرسلني، ومعلم الناس اخلري، ودليلهم اىل جنات النعيم، 

 وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين وعنا معهم مبنك وكرمك اي أكرم األكرمني، وبعد:

فان من أكرم العطااي والنعم من هللا تعاىل، ان خلقنا مسلمني، وخصنا ان نكون من أمة حممد صلى     
هلا القرآن العظيم،  تارخاألمة، اهللا عليه وسلم، حىت ننهل من اخلري وامليزات الكثريات اليت ميز هللا هبا هذه 

لَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس الر ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناهُ إِ  تعاىل:) قالحياة، وخمرجاً هلا من الظلمات اىل النور، منهجاً ودستوراً لل
 .1(ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر ِبِِْذِن َرهبِِِْم ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ 

م اخللق أمجعني صلى هللا عليه وسلم، يبلغهم رسالة هللا، ويهديه وأشرفوأرسل هلذه األمة خري رسول     
اه هلم، ، ويشرع هلم دينهم الذي ارتضوجل اىل احلق، ويبني هلم ما أشكل عليهم فهمه من كتاب هللا عز

فهدى هللا به أمة كانت من أجهل األمم، حىت ارتقت برسالته، وتقدمت بتعليمه، وفاقت األمم بسنته 
ُهمْ  ريب وسالمه عليه، فقال تعاىل:) وهنجه، صلوات يِِنَي َرُسوًًل ِمن ْ ُلو َعَلْيِهْم ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِف اأْلُمِِ  يَ ت ْ

 .2َآاَيتِِه َويُ زَكِِيِهْم َويُ َعلُِِمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي(

، هلناس ِف دين هللا أفواجاً، وتعلقت قلوهبم حبب هللا، وحب رسولفآمن الصحابة الكرام، ودخل ا    
وكان من نتاج ذلك احلب الطاعة، فلما أمرهم حبمل الرسالة وتبليغ الدعوة وتعليم الناس، هبوا مجيعاً 

:) بلغوا عين - النيب صلى هللا عليه وسلميتنافسون ِف ذلك، فأول ما علموا عملوا، وأول ما مسعوا قول 
ع مقاليت فوعاها، فبَ لَّغها َمن ََل َيْسمعها، فُربَّ حامل ِفْقه إىل مَ  وقوله :) ،3(آيةولو  ن نضََّر هللا عبًدا مسَِ

                                                           

 .1سورة إبراهيم، آية:     (1
 .2سورة اجلمعة، آية:     (2
 .3223رواه البخاري ِف صحيحه، حديث رقم:     (3
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رآن الق، فحفظوا ليبغوا دين هللا ابلغايل والنفيسضحوا ، 1(هو أفقه منه، وُربَّ حامل ِفْقه ًل ِفْقَه له
هم، اىل غري لغريهم، وكذلك فعل السلف الصاحل من التابعني و والسنة، وراحوا يطبقونه ِف شؤوهنم ويبلغونه 

 أن وصلنا الدين ووصلنا شىت العلوم، اليت اانرت لألمة طريقها حنو الرفعة والسمو.

اصوا ِف وأقبلوا عليهما ابحلفظ والفهم، فغ والسنة،ولذلك اهتم الصحابة الكرام والتابعني ابلكتاب     
اعماق فيضهما، فلم يرتكوا آية وًل حديثاً ولو كلمة منهما اًل ودرسوها واخرجوا منها الفوائد واًلحكام، 

واللغة وغريها لعقيدة وافمنها التفسري واحلديث والفقه والسرية حىت كثرت علوم الكتاب والسنة وتعددت، 
 الكثري.

ما ينشغل به املرء دراسة تلك العلوم لتعلقها خبري معني وهو الكتاب والسنة، ومما ًل شك فكان خري     
فيه ان علوم احلديث من تلك العلوم، لذلك جند ان جل اهل العلم اهتموا ابحلديث الشريف ألنه مصدر 

التأليف، و من مصادر التشريع اليت تبىن عليه األحكام، واولوه عناية كبرية من حيث البحث والتصنيف 
ل واحلفظ، مما قهم وطريقة النقحىت بلغ اًلهتمام به لدرجة التصنيف ِف احوال نقلة احلديث ودراسة اخال

َل يتوفر ِف اي من العلوم اًلخرى الدنيوية والدينية، او قد جيده البعض مغاًلة ِف التدقيق والتمحيص، 
 ولكنه حفظ هللا هلذا الدين الذي يتجلى ِف كل هذه األمور.

جند اليوم ان علم احلديث أصبح علوماً متعددة، فمن تلك العلوم ما اهتم مبتون احلديث، ومنها  وإننا    
احلديث، وكذا علم اجلرح والتعديل، وعلم معرفة احلديث الصحيح من الضعيف، واملقبول  ِبسنادما اهتم 

 ظ األحاديث، وغريها.شرح األحاديث، او شرح غريب الفاوما هو مردود، وكذلك علم  األحاديثمن 

 ِف "منهج اًلمام البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة وحنن ِف هذا البحث املتواضع بصدد دراسة    
العلم مبوضوعها وهو رواية أهل احلديث عمن رمي ابلبدعة كقضية مهمة، اهتم أهل  "،اجلامع الصحيح

او مؤلف  أقف على مبحثولكن َل  ،-صلى هللا عليه وسلم–وروايتهم حلديث رسول هللا  أو أهل البدع

                                                           

 .232رواه ابن ماجه ِف سننه، حديث رقم:  (   1
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ح الرواة جر حديثهم عن بل ذكروها وتكلموا فيها ضمن  اهل العلم األقدمني، خاص هبذه القضية عند
 .وتعديلهم

اما عند املتأخرين فيوجد عدد من اًلحباث اليت جتمع شتات ما بعثر ِف كتب اًلقدمني، اهتمت هذه 
ِف رواية احلديث، ومنهج اهل احلديث ِف التعامل مع املبتدعة  وأثرهااًلحباث ِف احلديث عن البدعة 

 ورواايهتم، ومن تلك اًلحباث:

ن سعود، من جامعة اًلمام بئض القرين، رسالة ماجستري ِف الدراية والرواية، للدكتور عا وأثرهاالبدعة  -
 وقد كانت اول دراسة ِف املوضوع.

ة ي، رسالة ماجستري من جامعلعلي أمحد عبد الباق، ماء احلديث وأثرها ِف الروايةالبدعة عند عل -
 ه.1121اًلزهر، 

 ه.1113حكم رواية املبتدع، إلبراهيم بن عبدهللا احلازمي،  -

 عمجواية أهل البدع بني أهل العلم املتقدمني واملتأخرين، ألمحد بن حممد منسي السيد، اًلحتجاج بر  -
املؤلف أقوال اهل العلم املتقدمني ومذاهبهم ِف قبول و رد رواية املبتدعة ووضح اخلالف ِف ذلك وجلأ  فيه

 .لألقوالاىل ترجيح مناسب 

 ه.1121، لدكتور خالد القريويت، لحكم رواية الفاسق واملبتدع -

وجدت دراسة واحدة تناقش هذا املوضوع وهي وحيدة ِف ختصيصها  أما فيما يتعلق بعنوان حبثي فقد
 :احلديث عن منهج اًلمام البخاري ِف صحيحه ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة وهي

ون، سنة ألندونيسيا بنت خالد حس ،منهج البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة، رسالة ماجستري -
ه، ويعد هذا البحث عدد من البحوث، ِف ترمجة البخاري، وِف احلديث عن صحيحه، وعن 1121

انين  أنكرصفحة، وًل  1131البدعة ومنهج اهل احلديث ِف قبول رواية املبتدعة، ويقع البحث ِف 
 على هذا البحث كثرياً وعزوت اليه. تداعتم
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 البحث منهج ملخص

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم على أشرف اخللق  
 أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن تبع منهجه اىل يوم الدين، اما بعد:

، وهي بيان احوال الرواة الذين اهتموا ابلبدعة ِف صحيح اًلمام مهيةفهذا حبث لقضية غاية ِف األ    
يدخر اعداء السنة أي جهد للطعن ِف سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم من خالل  البخاري، الذي َل

، ومن خالل الدراسات املتكررة اليت تبني احوال الرواة السنة ومنها صحيح البخاري الطعن ِف كتب
 نستطيع الرد على هؤًلء.

مقدم   عة ِف اجلامع صحيح(عنوان هذا البحث )منهج اًلمام البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبد    
 وخطيت ِف هذا البحث على النحو التايل:ميلي للحصول على درجة املاجستري، كبحث تك

 وملخص البحث. املقدمة-1
 فصالن:يه : وفالباب األول: التعريف ابإلمام البخاري ونبذه عن كتابه اجلامع الصحيح-2

 الفصل االول: ترمجة لإلمام البخاري. -
 الفصل الثاين: التعريف ابجلامع الصحيح. -

 البدعة والرواية عن أهلها، وفيه فصالن: الباب الثاين:-4 

 الفصل األول: تعريف البدعة وأقسامها وحكمه.-

 .الفصل الثاين: بيان حكم البدعة ومنهج العلماء يف قبول روايتهم -

 منهج البخاري يف قبول رواية من اهتم ابلبدعة. الباب الثالث:-3 

 منهج االمام البخاري يف قبول رواية املبتدعة يف اجلامع الصحيح. الفصل األول:-  

 الفصل الثاين: بيان أحوال الرواة املتهمني ابلبدعة يف الصحيح.-
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 شكر وامتنان

ع اًلمر  ليه يرجله، واأوًلً أمحد هللا عزوجل محد الشاكرين، فله احلمد كله وله الشكر ك
 كله عالنيته وسره، أشكره سبحانه أن يسر يل أمورا كثرية أعانتين على إمتام هذا البحث.

)ًل يشكر هللا من ًل يشكر الناس(، رواه ابوداود،  وسلم:اثنياً: قال صلى هللا عليه 
 والرتمذي، وقال حديث حسن صحيح.

ابقات الشكر لكل من أعانين وكان له فضل علي  وأقدمومن هذا املنطلق فإنين أشكر 
إلمتام هذا البحث، ابتداًء من فضيلة الدكتور منصور حممد يوسف املشرف على هذا البحث 

شة هذا ألجل مناق أبوقاهتماملتواضع، او جلنة املناقشة الكرام من األساتذة اًلفاضل الذي ضحوا 
عدة ا الصرح العلمي الكبري الذي وفر سبل املساجيه، واىل اجلامعة هذالبحث وابداء النصح والتو 

 الكثرية اليت أعانتين على إمتام هذا البحث.

 حىت امتمت هذا البحث. كما اشكر زوجيت واهل بييت الذين وقفوا معي وساندوين

وًل أحب ان أغفل أي أحد من الشكر ولكن اسأل هللا ان يعينين على شكرهم مجيعاً، 
 جيزيهم هللا عين خري اجلزاء.وابلغ الشكر الدعاء ابن 

 على آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وابرك على سيدان حممد و 

 

 

 

 

 



8 
 

 ابإلمام البخاري ونبذه عن كتابه اجلامع الصحيح. األول: التعريفالباب 

 الفصل األول: التعريف ابإلمام البخاري.

 :نسبه
فتح هو أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَ ْرِدْزبَه اجلعفي. فجده بَ ْرِدزبَه ضبط امسه ب

الباء املوحدة وسكون الراء املهملة وكسر الدال املهملة وسكون الزاي وفتح الباء املوحدة بعدها هاء، قال 
دزبه ان بر  الفارسية الزارع كذا يقول أهل خبارى، وكهذا هو املشهور ِف ضبطه، وبردزبه ِف"احلافظ ابن حجر: 

 ."فارسيا على دين قومه
وجده املغرية بن بردزبه أسلم على يَدي ميان البخاري وايل خبارى وميان جعفي فنسب إليه ألنه موًله من 

 فوق، عمالً مبذهب من يرى أن من أسلم على يدي شخص كان وًلؤه له.
ه إبراهيم، قال احلافظ ابن حجر: إنَّه َل يقف على شيء من أخباره.   وجدُّ

 وأبوه إمساعيل ترجم له ابن حبان ِف الثقات، وقال: إمساعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن محاد بن
 (1).زيد ومالك، وروى عنه العراقيون

تقيت هذه حيث اس)هدي الساري مقدمة فتح الباري( ( وِف وترجم له احلافظ ِف )هتذيب التهذيب
 الرتمجة منه.

 ؟:مىت وأين ولد
 يوم اجلمعة بعد الصالة، لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعني ومائة ولد

 (2).بخاَرىب
 :نشأته وبدؤه طلب العلم

توِف والده وهو صغري، فنشأ ِف حجر أمه، وأقبل على طلب العلم منذ الصغر، وقد حتدث عن نفسه 
                                                           

(    العسقالين، احلافظ ابن حجر، هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، طبعة دار السالم ابلرايض، حتقيق األستاذ حممد  (1) 1(
.336عبد الباقي، ص  

.336(    العسقالين، مرجع سابق، ص2)  
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فيما ذكره الفربري عن حممد بن أيب حامت ورَّاق البخاري قال: مسعت البخاري يقول: أهلمت حفظ احلديث 
 قال: فلما طعنت ِفوأان ِف الكتَّاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنني أو أقل...، إىل أن 

ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤًلء   يعين أصحاب الرأي  ، قال: مث 
خرجت مع أمي وأخي إىل احلج، فلما طعنت ِف مثان عشرة سنة صنفت كتاب )قضااي الصحابة والتابعني(، 

 ليايل املقمرة، قال: وقلَّ اسم ِف التاريخ إًلَّ ، وكنت أكتبه ِف المث صنفت )التاريخ ابملدينة( عند قرب النيب 
 (1)وله عندي قصة، إًل أين كرهت أن يطول الكتاب.

 :رحلته يف طلب العلم ومساعه احلديث
بلدته، مث قرأ كتب ابن  َوُحبَِِب إليه العلم، فبدأ بطلب احلديث وحفظه وهو صيب فحفظ حديث

إىل احلجاز، ومكث ست سنوات يطلب  السن املبارك وقد طعن ِف السادسة عشرة، فرحل ِف هذه
 .(2)البلدان، فدخل الشام ومصر واجلزيرة وبالد العراق احلديث ِف احلجاز؛ مث تَ نَ قََّل ِف

 :ُشُيوُخ الُبَخاِري
لطلب العلم وسافر ونزل اًلمصار، لذلك فان شيوخه الذين رحل  ألنهلإلمام البخاري كثري من الشيوخ، 

وكان فيهم مجلة وافرة ممن تقدم  (3)البالد حىت كثر عددهم  عن شيوخ تلكتب كَ   وقد كثرروى عنهم  
 .ومسع أئمة عصره كر منهم احلاكم ما يقارب التسعنيإسناده. ذ  مساعه وعال

د بن أيب َحامِت َوعَ  كتبت َعن ألف َومَثَاِننَي نفسا لَْيَس فيهم ِإًلَّ  الً ئقَاحدث عن البخاري ن حُمَمَّ
ميَان َقول َوعمل قلت  َوقَالَ َصاحب َحِديث  ن قَاَل اإْلِ ابن  هنا الكالم للحافظ–أَْيضا َل أكتب ِإًلَّ َعمَّ

 ِف مخس طَبَ َقات: وينحصرون-حجر
د بن عبد هللا اأْلْنَصارِِي َحدثُه َعن محيد َومثل مكي  الطَّبَ َقة األوىل: من َحدثُه َعن التَّاِبعني مثل  حُمَمَّ

َحدثُه َعن يزِيد بن أيب عبيد أَْيضا َومثل  َعن يزِيد بن أيب عبيد َومثل أيب َعاِصم النَِّبيلِإبْ رَاِهيم َحدثُه  بن
َخالد بن  ِإمْسَاِعيل بن أيب َخاِلد َومثل أيب نعيم َحدثُه َعن اأْلَْعَمش َومثل عبيد هللا بن ُموَسى َحدثُه َعن

اَثُه َعن حريز بن ُعْثَمان  عصام بنحيىي َحدثُه َعن ِعيَسى بن طْهَمان َومثل على بن َعيَّاش و  َخاِلد َحدَّ
                                                           

 (1)    العسقالين، مرجع سابق، ص371-336.
 .7، 3ص  2ه ، ج  1117، دار الكتب العلمية بريوت1اتريخ بغداد، طالبغدادي، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب،     (2)
 .7، 3، ص 2البغدادي، مرجع سابق، ج     (3)
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 .التَّاِبعني وشيوخ َهُؤًَلِء كلهم من
يسمع من ثَِقات التَّاِبعني كآدم بن أيب ِإاَيس َوأيب  الطَّبَ َقة الثَّانَِية من َكاَن ِف عصر َهُؤًَلِء َلِكن َل

 وأمثاهلم  بن ُسَلْيَمان بن ِباَلل بن مْسهر َوَسِعيد بن أيب َمْرََي َوأَيوب مْسهر عبد اأْلَْعَلى
التَّاِبعني بل َأخذ َعن كبار تبع األتباع   الطَّبَ َقة الثَّالَِثة ِهَي اْلُوْسَطى من مشاخيه وهم من َل يلق

َبٍل  ونعيم بن مَحَّاد َوعلي بن اْلَمِدييِنِ َوحيىي بن مِعني َوَأمْحََد ْبنِ  كسليمان بن َحْرب وقتيبة بن سعيد َحن ْ
شيَبة وأمثال َهُؤًَلِء َوَهِذه الطَّبَ َقة قد َشاركُه ُمسلم ِف  َوِإْسَحاَق ْبِن رَاْهَوْيِة َوَأيب بكر َوُعْثَمان اْبين أيب

ُهم  اأْلَْخذ  َعن ْ
كمحمد بن حيىي الذهلي َوأيب َحامِت الرَّازِِي  الطَّبَ َقة الرَّاِبَعة رفقاؤه ِف الطِلب َومن مسع قبله قَِليال

َا خيرج َعن َهُؤًَلِء  َصاِعَقة َوعبد بن محيد َوأمحد بن النَّضر َومَجَاَعة من نظرائهم ِمد بن عبد الرَِّحيمَوحمَُ  َوِإَّنَّ
 ِعْند َغريهم  َما فَاَتُه َعن مشاخيه َأو َما َل جيده

ُهم للفائدة َكعبد هللا الطَّبَ َقة اخْلَاِمَسة قوم ِف عداد طلبته ِف السن واإلسناد  بن مَحَّاد المملي مسع ِمن ْ
د القباين َوَغريهم َوقد روى َوعبد هللا بن أيب ُهم َأْشَياء يسريَة َوعمل  اْلَعاِص اخْلََوارِْزِمِي وحسني بن حُمَمَّ َعن ْ

ُهم مبَا روى ُعْثَمان ن ِف الِرَِوايَة َعن ْ ُهَو  بن أيب شيَبة َعن وَِكيع قَاَل ًَل يكون الرجل َعاملا َحىتَّ حيدث َعمَّ
ن  فَ ْوقه َوَعمن ُهَو مثله َوَعمن ُهَو دونه َوَعن الُبَخارِِي أَنه قَاَل ًَل يكون اْلُمحدث َكاِمال َحىتَّ يْكتب َعمَّ

 (1)ُهَو مثله َوَعمن ُهَو دونه. ُهَو فَ ْوقه َوَعمن
 :ذكاؤه وقوة حفظه

ر عنه ذك، وقد ذلك ِفتعددت الرواايت  لذلكالبخاري  لقد ضرب املثل ِف قوة ذكاء وحفظ اًلمام
املطلعون على حاله ما يتعجب منه األذكياء ذوو احلفظ واإلتقان فضال عمن سواهم، فقد قال عنه أبو بكر 

رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كان أيخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطالعة فيحفظ عامة  ))ماالكلوذاين: 
 (2)(.واحدة(أطراف احلديث من مرة 

                                                           
 .371، 371العسقالين، مرجع سابق، ص     (1)
، 2ه ، ج1371طبعة دائرة املعارف العثمانية، ، تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميازالذهيب، مشس الدين     (2)

 .113ص
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وقال حممد بن أيب حامت ورَّاق البخاري: قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل: حتفظ مجيع ما أدخلته ِف 
 (1)(.فيه(خيفى عليَّ مجيع ما  ))ًلاملصنف؟ قال: 

مائة ألف حديث صحيح، ومائيت ألف حديث  ))أحفظوقال حممد بن محدويه: مسعت البخاري يقول: 
 (2)(.صحيح(غري 

ْعُت َحاِشَد بنَ َوقَاَل حُمَمَّ   الُبَخارِيُّ  ِإمْسَاِعْيَل َوآَخَر يَ ُقْوًَلِن: َكاَن أَبُو َعْبِد هللاِ  ُد بُن َأيب َحامتٍِ الَورَّاُق: مسَِ
ٍم، فكنَّا نَ ُقْول  َمَعَنا ِإىَل َمَشاِيِخ الَبْصَرِة َوُهَو ُغاَلٌم، َفالَ َيْكُتُب، خَيْتِلفُ  ُه: ِإنَّك لَ َحىتَّ أََتى َعَلى َذِلَك َأايَّ
 معَنا وًلَ َتْكُتُب، َفَما تصَنُع؟ ختتلفُ 

ُتَما عشَر يَ ْوماً: ِإنَّكَما َقْد َأْكثَ ْرمُتَا َعَليَّ َوَأحْلحُتَما، فَ َقاَل لََنا يَ ْوماً بَ ْعد ستَّةَ   .فَاْعِرَضا َعَليَّ َما َكتَ ب ْ
، َحىتَّ ُكلََّها َعْن َظهِر الَقْلبِ  َعَشَر أَلِف َحِدْيٍث، َفقرأََها ِعْنداَن، فَ زَاَد َعَلى مَخَْسةَ  َفَأْخرْجَنا إِلَْيِه َما َكانَ 

 .(3)ِمْن ِحْفِظهِ  ُكتُ بَ َناَجَعلَنا حُنِْكُم  
ولعل من أعجب ما نقل عنه ِف ذلك ما قاله احلافظ أبو أمحد بن عدي   كما ِف )اتريخ بغداد( 

ن إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع أ مداً مسعت عدة مشايخ حيكون أن حمو)وفيات األعيان( وغريمها  : 
به أصحاب احلديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها، 

وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس إىل كل رجل 
س أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجملل

اجمللس مجاعة أصحاب احلديث من الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن البغداديني، فلما اطمأنَّ اجمللس 
أبهله انتدب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال البخاري: ًل أعرفه، فسأله 

أعرفه، فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ًل  عن آخر فقال: ًل
أعرفه، فكان الفهماء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غري 

أله سذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم، مث انتدب رجل آخر من العشرة وسأله كما 
األول والبخاري ~ جييب مبا أجاب به األول، مث الثالث والرابع حىت فرغ العشرة مما هيؤوه من األحاديث، 

فلما علم البخاري أهنم فرغوا التفت إىل األِول منهم فقال: أما حديثك األول فقلت: كذا، وصوابه كذا، 
                                                           

 .121، ص12حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، سري اعالم النبالء، طبعة الرسالة، جالذهيب، مشس الدين     (1)
 .111، ص12الذهيب، مرجع سابق، ج    (2) 

 .114، ص12الذهيب، مرجع سابق، ج    (3)
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رد كل منت ًلء حىت أتى على متام العشرة، فوحديثك الثاين قلت: كذا، وصوابه كذا، والثالث والرابع على الو 
إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابلمخرين مثل ذلك وردَّ متون األحاديث كلها إىل أسانيدها، 

 (1)وأسانيدها إىل متوهنا، فأقرَّ له الناس ابحلفظ وأذعنوا له ابلفضل.
ن وألجل هذا اًلصطفاء مالسامع منه،  فال غرابة حقاً عندما ينقل ذلك عن اًلمام البخاري ان يتعجب

 هللا سبحانه وضع له القبول ِف األرض وامجعت اًلمة بقبول كتبه.
 :مناذج من ثناء الناس عليه

لقد أنصف الناُس اًلماَم البخاري، سواًء شيوخ البخاري او أقرانه او تالميذه، وحتدثوا عنه مبا هو أهل 
 البخاري وعرف فضله.له، وحىت من جاء بعدهم ممن وصله علم 

ولعل من تتبع ترمجة اًلمام البخاري ِف كتب الرتاجم وغريها جيد أن كثري من أهل العلم قد أثنوا على 
 البخاري واهتموا برتمجة سريته ونقلها ِف كتبهم وسنذكر هنا ان شاء هللا بعضاً من أقواهلم فيه:

د هللا  بن منري فقال له ملا قام: اي أاب عبحممد بن إمساعيل عند عبد هللا ))كانقال أبو عيسى الرتمذي: 
 .(2)(فيه(جعلك هللا زين هذه األمة، فاستجاب هللا تعاىل له 

 .(3)(شعبة(إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بني لنا غلط  ))كنتويقول اإلمام البخاري: 
درت أن أزيد من ق ))لووقال حممد بن أيب حامت ورَّاق البخاري: مسعت حيىي بن جعفر البيكندي يقول: 

عمري ِف عمر حممد بن إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل فيه 
 .(4)(العلم(ذهاب 

ن أحفظ له م والهللا حبديث رسول رأيت حتت أدَي السماء أعلم  ))ماوقال إمام األئمة ابن خزمية: 
 .(5)(البخاري(حممد بن إمساعيل 

(، وملا بلغ علِي بن املديين قوُل إمساعيل(أخرجت خراسان مثل حممد بن  ))ماوقال أمحد بن حنبل: 
                                                           

 .116ص ،12الذهيب، مرجع سابق، ج    (1)
 .32، ص 11وذكرها ابن كثري ِف البداية والنهاية، طبعة احياء دار الرتاث، ج.133، ص12الذهيب، مرجع سابق، ج    (2)
 .371العسقالين، مرجع سابق، ص    (3)
 .377العسقالين، مرجع سابق، ص    (4)

 .32، ص11طبعة احياء دار الرتاث، جابن كثري، ايب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، البداية والنهاية،     (5)
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وله، ما رأى ق ))دع(، قال ملن أخربه: املديين(استصغرت نفسي عند أحد إًلَّ عند علِي ابن  ))ماالبخاري: 
 .(1)(نفسه(مثل 

به ِف  إمام أهل احلديث ِف زمانه، واملقتدى ))هووقال احلافظ ابن كثري ِف كتابه )البداية والنهاية(: 
 كان البخاري ~ ِف غاية احلياء والشجاعة، والسخاء  ))وقد(، وقال: وأقرانه(أوانه، واملقدم على سائر أضرابه 

 .(2)(البقاء(والورع والزهد ِف الدنيا دار الفناء، والرغبة ِف المخرة دار 
بن  الفربري قال: ))رأيت النيب   صلى هللا عليه وسلم   ِف النوم، فقال: أين تريد؟ قلت: حممد وعن

 (3)((إمساعيل البخاري. قال: اقرئه مين السالم
 هذا بعض مما قيل ِف اًلمام البخاري رضي هللا عنه، فقد قيل عنه الكثري رمحة هللا.و 

 :مصنفاته
كثري من املؤلفات اليت أثرى هبا علم احلديث وفنونه املتعددة، وأشهر وأعظم تلك إلمام البخاري  ل

 ( الذي هو أصح الكتب املصنفة ِف احلديث النبوي.اجلامع الصحيحكتابه )  املؤلفات
ومنها: )األدب املفرد(، و)رفع اليدين ِف الصالة(، و)القراءة خلف اإلمام(، و)بر الوالدين(، و)التأريخ 
الكبري( و)األوسط( و)الصغري(، و)خلق أفعال العباد(، و)الضعفاء(، و)اجلامع الكبري(، و)املسند الكبري(، 

ه صحابة(، إىل غري ذلك من مؤلفاتو)التفسري الكبري(، و)كتاب األشربة(، و)كتاب اهلبة(، و)أسامي ال
 مقدمة فتح الباري. اهلدي الساري ِفرد كثرياً منها احلافظ ابن حجر الكثرية اليت أو 

 :ية العلماء برتمجته ونقل أخبارهعنا
ذلك اًل البخاري ِف كتبهم، فال يكاد خيلوا كتاب خمتص ب لإلمامالعلماء واملؤرخون بنقل ترمجة  لقد عين

وتزين ترمجة اًلمام البخاري أوراقه، وذلك يبدو جلياً وواضحاً أنه ليس من فراغ، بل انه بسبب ما قدمه 
احلديثية والفقهية من تراث عظيم حرص كل احلرص على محاية السنة ان تصل  للمكتبةاًلمام البخاري 

د اختار هللا سبحانه اًلمام البخاري لكي يكون الفارس القدوة لكل فرسان احلديث، سليمة لألجيال، وق
                                                           

 .371مرجع سابق، صالعسقالين،     (1)
 .32، ص11ابن كثري، مرجع سابق، ج    (2)
طبعة ، ه712ت  عبد الرمحن، يوسف بن . وِف هتذيب الكمال، للمزي11، ص2البغدادي، مرجع سابق، ج    (3)

 .111، ص21جه، 1111الرسالة،
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 .الذين قدموا للدين خدمة كبرية
أفردت  )قد)فهذا احلافظ الذهيب يرتجم له ِف )تذكرة احلفاظ( ويقول بعد نقل شيء من مناقبه قلت: 

 (1)(العجب(مناقب هذا اإلمام ِف جزء ضخم فيه 
أيضاً ِف آخر كتابه هدي الساري  له يرتجمو  التهذيب(،جر يرتجم له ِف )هتذيب وهذا احلافظ ابن ح

ممن األئمة عليه  فتحت ابب ثناء ))ولومقدمة فتح الباري، ونقل شيئاً من ثناء مشاخيه وأقرانه عليه. مث قال: 
 .(2)((لهأتِخر عن عصره لفين القرطاس ونفدت األنفاس، فذاك حبر ًل ساحل 

 )وقد)وذكره احلافظ ابن كثري ِف اترخيه )البداية والنهاية( ِف أعيان سنة ست ومخسني ومائتني وقال: 
فذكرها ِف ثالث  (3)(ذلك:(ذكران له ترمجة حافلة ِف أِول شرحنا لصحيحه، ولنذكر ههنا نبذة يسرية من 

 صفحات.
البخاري ِف   ماملإل، عندما ترجم بن محد العباد البدر عبد احملسنوقد أعجبت بفضيلة الشيخ الدكتور 

تملت على بوعة اليت اشجدوًلً يوضح بعض الكتب املط البخاري( وضع أحاديثكتابه )عشرون حديثا من 
، وتسمية مؤلفيها، مع ذكر اتريخ وفياهتم، وعدد صفحات الرتمجة وتعيينها من كل  البخاري لإلمامة ترمج

 ا، كما يدرك من ذلك أيضاً اهنعلى علم مبظ البخاري الوقوف على أخبار رغبلكل من يكتاب، ليكون 
 املطول منها واملختصر وذلك فيما يلي:

                                                           
 111، ص2ه ، ج1116بن امحد بن عثمان قايزمار، تذكرة احلفاظ، طبعة دار الكتب العلمية،  الذهيب، مشس الدين حممد    (1)
 .377العسقالين، مرجع سابق، ص    (2)
 .32، ص11ابن كثري، مرجع سابق، ج    (3)
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عدد  اسم الكتاب املؤلف واتريخ وفاته
صفحات 

 الرتمجة

الصفحة 
 األوىل

 اتريخ الطبع ومكانه اجلزء

 ه 133( اخلطيب البغدادي 1)

 ه123( القاضي حممد بن أيب يعلى 2)

 ه 341( ابن خلكان 3)

 ه 714احلافظ الذهيب ( 1)

 ه 771( ابن السبكي 1) 

 ه 771( ابن كثري 3)
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 :وفاته ومدة عمره
وِس بَن َعْبِد اجلبَّارِ  ْعُت َعْبَد القدُّ : مسَِ ُد بُن ِإمْسَاِعْيَل ِإىَل  قَاَل اْبُن َعِديٍِ َمْرقنديَّ يَ ُقْوُل: َجاَء حُمَمَّ  السَّ

َلًة يدُعو َوَقدْ  لَهُ  وََكانَ -َعَلى فَ ْرَسخنْيِ ِمْن مَسَْرقَ ْند  قَ ْريَةٌ -َخْرتَ ْنك  فرَغ  هِبَا أَقراَبء، فَ نَ َزَل ِعْنَدُهم، فَسِمْعُتُه لَي ْ
َماَت،  ْهُر َحىتَّ متَّ الشَّ  اأَلْرُض مبَا َرُحَبْت، فَاقبضيِن إِلَْيَك، َفَما ِمْن َصاَلِة اللَّْيِل: اللَُّهمَّ ِإنَُّه َقْد َضاَقْت عليَّ 

 .(1)َوقربُُه خِبَْرتَ ْنك
ليلة السبت بعد صالة العشاء وكانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر سنة ست توِف 

 .(2)ومخسني ومائتني
 تعاىل.رمحة هللا ون سنة إًلَّ ثالثة عشر يوماً، ومدة عمره اثنتان وست

مني، فعلمه َل بعده علماً انفعاً جلميع املسلك كتابه )البداية والنهاية(: وقد تر ِف  قال احلافظ ابن كثري 
طع مات ابن آدم انق إذا)) :هللاينقطع بل هو موصول مبا أسداه من الصاحلات ِف احلياة، وقد قال رسول 

 احلديث رواه مسلم. (3)......((هعمله إال من ثالث علم ينتفع ب
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .133، ص12الذهيب، مرجع سابق سري اعالم النبالء، ج    (1)
 .33، ص2البغدادي، اتريخ بغداد، مرجع سابق، ج    (2)
 .32، ص11ابن كثري، مرجع سابق، ج    (3)
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 الثاين: التعريف ابجلامع الصحيح لإلمام البخاري. الفصل

ِف هذا الفصل من الباب سنحاول ابختصار التعرف على كتاب )اجلامع الصحيح املسند ( 
لإلمام البخاري، وذلك ألن هذا الكتاب هو مناط دراستنا ِف هذا البحث، واإلمام البخاري له مؤلفات 

من سانيدها، أب -صلى هللا عليه وسلم–"اجلامع املسند الصحيح"، قد ذكر فيها أحاديث عن النيب غري 
تلك املؤلفات " اًلدب املفرد"،و "بر الوالدين" و"رفع اليدين ِف الصالة"، و"خلق أفعال العباد" وغريها 

نا هذا ولكن مناط حبثوهي حباجة ان يشملها حبثنا حىت نستفيد من رواة جدد قد يكونوا من املؤلفات، 
اخلوض ِف حبار تلك اًلسانيد، وإًل ًلنتهى الوقت الوقت املخصص هلذا البحث ضيق جداً ًل َّنلك 

 املخصص وما انتهى البحث لطول مادته.

 امسه وموضوعه:     

قد اشتهر و ف ابجلامع الصحيح املسند، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب هللا جل وعال، لذلك سنعرِ     
بني الناس بصحيح البخاري، اما امسه عند اًلمام البخاري رمحة هللا فهو "اجلامع املسند الصحيح من 

، كما ذكر ذلك اًلمام ابن حجر العسقالين (1)وسننه وأايمه"-صلى هللا عليه وسلم–حديث رسول هللا 
 ِف هدي الساري مقدمة صحيح البخاري.

ياً موضوع املَؤلَّف، فهو احلديث الصحيح الذي أسند حلديث رسول ولعل هذا اًلسم يوضح لنا جل    
وسننه وأايمه، وليس هذا فحسب بل انه رمحه هللا، قد أورد فيه الفوائد -صلى هللا عليه وسلم–هللا 

الفقهية والنكت احلكمية فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية فرقها ِف أبواب الكتاب حبسب 
ل آبايت اًلحكام فانتزع منها الدًلًلت البديعة وسلك ِف اإلشارة اىل تفسريها السب تناسبها، واعتىن فيه

 (2)الوسيعة.

                                                           
 .11العسقالين، هدي الساري، مرجع سابق، ص    (1)
 .11العسقالين، هدي الساري، مرجع سابق، ص    (2)
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اري ليس مقصود البخانه:"  حجر ِف هدي الساري ايضاً قول الشيخ حمي الدين النووي وأورد ابن    
اًلقتصار على األحاديث فقط، بل مراده اًلستنباط منها واًلستدًلل ألبواب أرادها، وهلذا املعىن أخلى  

 ." فالن عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :قولهكثرياً من األبواب عن اسناد احلديث واقتصر فيه على 

 بيان سبب التأليف والباعث عليه: 

حيث كان قد -صلى هللا عليه وسلم–ن السنة النبوية بدأ تدوينها ِف أواخر عهده ًلبد من معرفة أ    
ِف بداية األمر وذلك خوفاً من اختالط السنة ابلقرآن الكرَي، ولكن بعد أن -صلى هللا عيه وسلم-هناهم 

ميز الصحابة الكرام كالم هللا عن كالم رسوله، وأمنوا من الوقوع ِف اخلطأ، بدأوا بتدوين السنة وكذلك 
ر و فعل التابعني من بعدهم، وًل يكاد خيلوا جيل إًل وله فضل ِف كتابة احلديث، وِف كل مرحلة جند تط

وابً او مصنفاً مبالعلم وتدوين احلديث حسب احلاجة اليه، ومن ذلك ان تدوين السنة ِف بدايته َل يكن 
مثلما جنده عند اًلمام مالك مثالً او عند اًلمام أمحد وغريهم، حىت جميء اًلمام البخاري الذي احدث 

 عية ِف كتابة السنة وطريقة مجعها.نقلة نو 

لوضع رواها وانتشق رايها واستجلى حمياها، وجدها حبسب االيت اليت قبله و فقد رأى تلك التصانيف     
ني، مس جامعة بني ما يدخل حتت التصحيح والتحسني والكثري منها يشمله التضعيف، فال يقال لغثه

فحرك مهته جلمع احلديث الصحيح الذي ًل يراتب فيه أمني، وقوى عزمه على ذلك ما مسعه من استاذه 
 ِف احلديث والفقه إسحاق بن راهويه، حيث قال البخاري:" كنا عند اسحق بن راهويه أمري املؤمنني

ك ِف قليب عليه وسلم، قال فوقع ذلفقال: لو مجعتم كتاابً خمتصراً لصحيح سنة رسول هللا صلى هللا 
 .ومما يروى عن البخاري أيضاً عن حممد بن سليمان بن فارس قال:(1)فأخذت ِف مجع اجلامع الصحيح"

                                                           
، وايضاً 11-11ص . وذكر ايضاً ِف مقدمة املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي،6العسقالين، هدي الساري، مرجع سابق، ص    (1)

 . 6، ص2اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي، مرجع سابق، ج
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 مسعت البخاري يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وكأنين واقف بني يديه وبيدي مروة أذب هبا عنه
 (1)فقال يل أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي محلين على اخراج اجلامع الصحيحفسألت بعض املعربين 

 مدة ومكان تدوينه ومجعه: 

ني ، وجعلته حجة ما بيين وبعشرة سنة ورد عن البخاري أنه قال:" صنفت كتاب الصحيح لست    
 (2)"هللا

مكان أتليفه ففيه أقوال منها، روى احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي ِف اجلزء الذي أما     
البخاري، عن عمر بن حممد بن حيىي قال: مسعت أاب عبد هللا البخاري  على تعنتاملصنفه ِف جواب 

د احلرام، وما أدخلت فيه حديثًا إًل بعد ما استخرت هللا تعاىل يقول: صنفت كتاب اجلامع ِف املسج
ان البخاري صنف كتابه  ، وله قول آخر ذكره ِف نفس الكتاب(3)صحته"وصليت ركعتني وتيقنت 

 ببخاري وقيل صنفه مبكة والقول األول عندي أصح.

كان ست عشرة سنة، ف  قد قدمنا عنه انه صنفه ِفالنووي مجع بني القولني وقال أبان ولكن اًلمام
 .(4)يصنف منه مبكة واملدينة والبصرة وخبارى

 

 

 

                                                           
 .11-11. وأورده أيضاً النووي ِف مقدمة املنهاج شرح صحيح مسلم، ص6العسقالين، هدي الساري، مرجع سابق، ص    (1)
ه ، 1362ة احلجاج، طبعة دار الرتاث الثانيأبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، مقدمة املنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي،     (2)

 .11ص
 .12النووي، مقدمة املنهاج، مرجع سابق، ص    (3)
 .12النووي، مقدمة املنهاج، مرجع سابق، ص    (4)
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 عدد أحاديث الصحيح اجلامع:

وس أكتفي هنا بذكر ما عده واحص اه احلافظ ابن حجر العس قالين ِف اهلدي الس اري مقدمة ش رح      
اب اعتىن أش        د العناية بكت ص        حيح البخاري، وذلك ألنه من افض        ل الش        روح للكتاب وهو لعاَل جليل

األحاديث  وعدد ،حديثاً  7367عدد األحاديث املرفوعة املوص  ولة مبا فيها املكررة ، حيث ذكر ان البخاري
ع  دد م  ا في  ه من املت  ابع  ات والتنبي  ه على اختالف الرواايت ، و ح  ديث  اً  1311املرفوع  ة املعلق  ة مب  ا فيه  ا املكررة 

عدد األحاديث ، و حديثاً  6142واملعلق واملتابعات املرفوعة ابملكررة عدد ما فيه من املوصول ، و حديثاً  311
عدد ، وحديثاً  116عدد األحاديث املعلقة بدون تكرار ، و حديثاً  2312املرفوعة املوص              ولة بدون تكرار 

وهذه األعداد إَّنا هي ِف املرفوع خاص  ة دون ، حديثاً  2731األحاديث املرفوعة موص  ولة أو معلقة بدون تكرار 
 (1).مهاملقطوعات عن التابعني ومن بعدا ِف الكتاب من املوقوفات على الصحابة و م

هل احلديث ولكن اخلالف ِف طريقة عد أحاديث اجلامع الصحيح خالف عند أ ومع أن ِف عدد    
حبديث او اثنني، وبعضهم بغري املكرر، واألخر ابملعلقات  وأخطأ، فبعضهم عدها ابملكرر األحاديث

خل فيه ان يد أحدواملوقوفات وغريها، وهكذا، ولكن ًلبد من بيان ان اجلامع الصحيح ًل يستطيع أي 
ما ليس فيه او ان يسقط منه ما فيه، وهذا من حفظ هللا سبحانه وتعاىل وجهود أهل احلديث ِف العناية 

 ولوها للجامع الصحيح.أاهية اليت ناخلاصة والدقة املت

 شرط االمام البخاري يف صحيحه:

ًل بد لنا هنا وحنن نتحدث عن هذا الكتاب العظيم، ان نعرف بقضية مهمه، ذكرها العلماء ِف      
كتبهم سواء اليت اختصت ابحلديث عن الصحيح، ام تلك اليت حتدثت ِف علوم احلديث عامة، وهي 

حيحه، وكما يعلم القارئ ان اًلمام البخاري ما وضع ِف كتابه إًل الصحيح شرط اًلمام البخاري ِف ص
من األحاديث لذلك مسي ابجلامع الصحيح، وللعماء جهد كبري ِف دراسة ما هي الشروط اليت شرطها 

                                                           
 ، بتصرف يسري.316-311العسقالين، هدي الساري، مرجع سابق، ص    (1)
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صحيحاً، وما هو القاسم املشرتك بني كل اًلحاديث ِف اجلامع  البخاري ِف احلديث حىت يكون
هناك شروطاً تشارك فيها مع غريه من علماء احلديث كاإلمام مسلم ِف صحيحه، للصحيح، فوجدوا ان 

 ومنها ما انفرد به اإلمام البخاري ِف اختياره للحديث الصحيح.

وينبغي ان أذكر هنا ان اإلمام البخاري َل يصرح بذكر شروطه مطلقاً ِف أي من كتبه، ولكن العلماء     
 استنتجوها من دراستهم لألحاديث.-اجلزاءأحسن هللا إليهم وجزاهم عنا خري –

فالشروط اليت اشرتك فيها البخاري مع غريه ِف قبول احلديث الصحيح، هي الشروط العامة للحديث     
روى احلافظ ابن حجر ِف مقدمة الفتح بسنده إىل احلافظ أيب الفضل بن طاهر املقدسي أنه فقد الصحيح، 

 املتفق على ثقة نقلته إىل الصحايب املشهور، من غري اختالف بنيالبخاري أن خيرج احلديث  ))شرطقال: 
الثقات األثبات، ويكون إسناده متصالً غري مقطوع، وإن كان للصحايب راواين فصاعداً فحسن، وإن َل يكن 

 م مسلم ِف اختيار احلديث الصحيح.ا، وقد اشرتك ِف هذا مع اإلم1(كفى(إًلَّ راٍو واحد وصح الطريق إليه  

وقد ذكر احلافظ ابن حجر ِف هدي الساري ما نقله عن احلافظ أبو بكر احلازمي رمحه هللا ما حاصله:"     
أن شرط الصحيح أن يكون اسناده متصالً، وأن يكون راويه مسلماً، صادقاً غري مدلس، وًل خمتلط، متصفاً 

 2.بصفات العدالة، ضابطاً، متحفظاً، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم اًلعتقاد

ِف معاصرة  ثبوت اللقاء فهو اشرتاط-رمحهما هللا تعاىل-البخاري عن مسلم  أما الشرط اليت تفرد به    
ِف  ن حجراب ال احلافظلذلك قملعاصرة فقط كما فعل اإلمام مسلم، الراوي ملن روى عنه، وعدم اًلكتفاء اب

انه من حيث رجح ))أمالم: مقدمة الفتح وِف شرح خنبة الفكر ِف معرض ترجيح صحيحه على صحيح مس
اًلتصال فالشرتاطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم مبطلق 

 .3(املعاصرة(

                                                           
 .11(    العسقالين، هذي الساري، مرجع سابق، ص1
 .11سابق، صالرجع امل(    2
 .11سابق، صالرجع امل(    3
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 ثناء العلماء واهل احلديث على صحيح البخاري:

لقد كثر ثناء اهل العلم على صحيح اًلمام البخاري، سواًء من شيوخ البخاري، او من أقرانه، وتالميذه     
ومن جاء من بعده، والكل يعلم أن صحيح البخاري قد تلقته األمة ابلقبول، ومن النادر أن جتد من يطعن 

عليهم  ًلء َل يرتك العلماء الردِف الصحيح اجلامع، إًل ان يكون مغرضاً ابن غرضه وتكشفت نواايه، وهؤ 
هنا أذكر و  عزوجل فضالً عن الصحيح اجلامع، ودحر حججهم الواهية، وَل يسلم منهم الدين واًلعتقاد ابهلل

 بعضاً مما قيل ِف الثناء على الصحيح اجلامع، حيث اننا ًل نستطيع ان نذكر كل ماقيل:

النسائي:" ما ِف هذه الكتب كلها أجود من  قال احلافظ ابن حجر ِف النكت: وقال أبو عبد الرمحن 
كتاب البخاري" قال ابن حجر: ونقل كالم األئمة ِف تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك 

اتفاقهم على أنه كان أعلم ابلفن من مسلم، وأن مسلماً كان يتعلم منه ويشهد له ابلتقدم والتفرد مبعرفة 
ملا ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أمحد بن حنبل  قال أبو جعفر العقيلي:و . ذلك ِف عصره

وحيىي بن معني وعلى بن املديين وغريهم، فاستحسنوه وشهدوا له ابلصحة، إًل ِف أربعة أحاديث. قال 
 1صحيحة.فيها قول البخاري وهي  العقيلي: والقول

مث  الصحيح، البخاريوقال أبو عمرو بن الصالح ِف )علوم احلديث( بعد ذكره أن أِول من صِنف ِف 
حيحاً كتاب البخاري أصح الكتابني ص  إن)، مث قال: (العزيزأصح الكتب بعد كتاب هللا  وكتاابمها:)مسلم

 .2(فوائدوأكثرمها 

: " َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم نفس الكتاب وذكر أيضاً ِف  ْجزِيِِ رُُهْم  اْلُفَقَهاءُ -قَ ْوِل احْلَاِفِظ َأيب َنْصٍر اْلَواْيِليِِ السِِ َوَغي ْ
يَع َما ِف ِكتَاِب  َعَلى- ُ َعَلْيِه  َصلَّى- َعِن النَّيبِِ ممَّا ُرِويَ اْلُبَخارِيِِ َأنَّ َرُجاًل َلْو َحَلَف اِبلطَّاَلِق َأنَّ مجَِ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-َصحَّ َعْنُه، َوَرُسوُل اَّللَِّ  َقدْ -َوَسلََّم  كَّ ِفيِه، أَنَُّه ًَل حَيَْنُث َواْلَمْرأَُة حِبَاهِلَا ِف ًَل شَ  قَاَلهُ -اَّللَّ

                                                           
 .243، ص1ه ، ج1111(    العسقالين، احلافظ أمحد بن علي بن حجر، النكت على ابن الصالح، الطبعة األوىل، 1
 ه ، حتقيق نور1113(    ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن تقي الدين، مقدمة ابن الصالح، طبعة دار الفكر ببريوت 2

 .14الدين عرت، ص
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ْد وََكَذِلَك َما ذََكَرُه أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُمْيِديُّ ِف ِكَتاِبِه " اجْلَْمِع بَ نْيَ الصَِّحيَحنْيِ " ِمْن ق َ  ." ِحَبالَِتهِ  ْولِِه: " َلَْ جنَِ
ِة اْلَماِضنَي  ُهمْ اَّللَُّ  َرِضيَ -ِمَن اأْلَِئمَّ ِة ِإًلَّ َهَذْينِ  - َعن ْ حَّ يِع َما مَجََعُه اِبلصِِ  َأمْجَِعنَي َمْن أَْفَصَح لََنا ِف مجَِ

َماَمنْيِ   .1"اإْلِ

ومما يدل على فضل اًلمام البخاري وكتابه ما رواه احلافظ ابن حجر ِف اهلدي الساري، عن ايب زيد 
اي أاب زيد  :يلاملروزي يقول: كنت انئماً بني الركن واملقام فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ِف املنام فقال 

جامع حممد  :يلما كتابك؟ قال على مىت تدرس كتاب الشافعي وًل تدرس كتايب، فقلت: اي رسول هللا و 
 .2بن امساعيل

 عناية العلماء ابجلامع الصحيح:

كان اًلمام البخاري أول من صنف كتاابً َل يدخله غري الصحيح من األحاديث، ومن بعده اًلمام     
 .لقبولابكتابيهما مة  ع عليهم علماء اًلمة، وقد تلقت األمسلم عليهما رمحة هللا تعاىل، وهذا قد امج

ومن هو مطلع على جهود العلماء ِف خدمة السنة املطهرة، جيد أن صحيح البخاري أكثر الكتب     
ملنهجية ا ، سواًء ابلشرح او الدراسةتلقت عناية كبرية من علماء وأئمة األمة، بعد كتاب هللا عزوجلاليت 

ومن تلك اجلهود املختصرات واملستدركات على  وكشف أسراره والغوص ًلكتشاف لملئه وفوائده.
الصحيح، وكتب بينت فقه اًلمام البخاري ِف صحيحه، وكتب اهتمت برواة الصحيح، اىل غريها من 

 اجلهود اليت تبني عناية املسلمني بصحيح البخاري.

زة، أو مناولة، عاً أو إجامسا :أمينةقد انتقل إلينا صحيح البخاري من مؤلفه إىل عصران عرب أيد علمية و 
 وقد روى صحيح البخاري خلق كثري عن اًلمام البخاري.

                                                           
. وكذلك ِف تدريب الراوي، جالل الدين السيوطي، ط دار طيبة، 23(    ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح، مرجع سايق، ص1

 .122، ص1ج
 .373(    العسقالين، مرجع سابق، هدي الساري، ص2
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 ومن أهم تلك الدراسات والشروح اليت خصصت للصحيح:    

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين.  .1
 ه، وهو شرح للصحيح.343اعالم السنن، حلمد بن حممد اخلطايب، ت .2
 ه.327مد بن سعيد الواسطي، تشرح مشكل البخاري، حم .3
 ه.372بن مالك، ت عبدهللاشواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، حممد بن  .1
 ه.731احلليب، ت عبد الكرَيالبدر املنري الساري ِف الكالم على البخاري،  .1
 ه.743الكواكب الدراري، حممد بن يوسف الكرماين، ت .3
 ه.733الصحيح، امحد بن امحد الكردي، تالعقد اجللي ِف حل اشكال اجلامع  .7
 ه.431الكوكب الساري ِف شرح البخاري، حممد بن امحد الكفريي، ت .4

 وهذه فقط بعض من تلك الشروح لصحيح البخاري.

 ومن اهم املستخرجات:    

 ه.371املستخرج على صحيح البخاري، ًليب بكر امحد اإلمساعيلي، ت  .1
 ه.344ر الشريازي، تاملستخرج على صحيح البخاري، ًليب بك .2
 ه.311حممد بن يعقوب الشيباين، ت  عبد هللااملستخرج على صحيح البخاري، ًليب  .3
 ه.131املستخرج على صحيح البخاري، ًليب حممد احلسن بن ايب طالب اخلالل، ت .1

 وغريها الكثري من املستخرجات.
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 الباب الثاين: البدعة والرواية عن أهلها.

 البدعة وأقسامها وحكمها.الفصل األول: تعريف 

نناقش منهج اإلمام البخاري ِف قبول رواية من رمي ابلبدعة، أن نتعرف على البدعة ًلبد لنا وحنن     
أوًًل، معناها واقسامها وانواعها ومنهج علماء احلديث ِف التعامل مع أهل البدع وقبول روايتهم، وسأبني 

 ل حبثنا.جما ه ليسذلك بشكل خمتصر وليس فيه توسع ألن

 تعريف البدعة:املطلب األول 

معىن: فجاءت مبعىن اًلبتداء ِف الشيء وانشاءه واخرتاعه واحداثه، جاءت ِف أكثر من  البدعة لغة    
 على وابدعت الشيء اخرتعته ًل ،الشيء يبدعه بدعاً: أي أنشأه وبدأه منظور )بدعوِف ذلك قال ابن 

 1.(الدين بعد اًلكمالوالبدعة احلدث وما ابتدع من ، مثال

 .2(وهللا بديع السماوات واألرض، أي مبدعهما، والبديع املبَتدِع واملبَتدَع)ِف خمتار الصحاح:  قال الرازي

هللا عليه  صلى–وِف احلديث ان رجالً جاء للنيب )قال ابن منظور:  ،اًلنقطاعآخر وهو وأتيت مبعىن 
بدع أرسول هللا إين أُبدِع يب فامحلين، أي انقطع يب لكالل راحليت، وقال اللحياين يقال: فقال اي -وسلم

 .3(فالن بفالن إذا قطع به وخذله، وَل يقم له حباجته وَل يكن عند ظنه به، وأبدع به ظهره

تمل ومن هنا نستطيع القول أبن البدعة ِف اللغة هي الشيء املستحدث واجلديد الذي َل يسبقه مثل، وحي
 فيه ان يكون محيداً او مذموماً، هذا ابلنسبة ملعىن البدعة ِف اللغة.

 

                                                           
 .3، ص4ه، ج1111دار صادر، ، طبعة لسان العربه، 711ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي مجال الدين، ت(     1
 .31ص ه ،1121الرازي، حممد بن ايب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، طبعة دار احلديث(    2
 .7، ص4ج مرجع سابق، (    ابن منظور، لسان العرب،3
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فلقد اختلف الناس ِف معىن البدعة اختالفاً واسعاً، وذلك  الشرعي: أما البدعة يف االصطالح    
حسب اختالف مدارسهم الفكرية والفقهية، حىت اهل البدع الذين وقعوا فيها قد كان هلم نصيب ِف 

 ى الشارع الوقوع فيها وحذر منها.وفهم البدعة اليت هنتعريف 

وهنا سأحاول ان أذكر تعريف البدعة شرعاً من أقوال العلماء الذين ًل خالف عليهم عند أهل     
 لشرعي.االسنة، وسنرى كيف ان التعريف اللغوي بكل معانيه اللغوية ينطبق متاماً على املعىن اإلصالحي 

 م ابن تيمية رمحه هللا: أن البدعة ِف الدين: ماَل يشرعه هللا ورسوله وهو ما َلفقد قال شيخ اإلسال    
وقال ِف موضع آخر: أن البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو امجاع  .1أيمر به أمر اجياب وًل استحباب

 .2سلف األمة من اًلعتقادات والعبادات، كأقوال اخلوارج والروافض والقدرية واجلهمية

ابن حجر: هي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما حيمد وما يذم، وخيتص ِف عرف وقال     
 .3الشرع مبا يذم وان وردت ِف احملمود فعلى معناها اللغوي

احلنبلي: املراد ابلبدعة: ما أحدث مما ًل أصل له ِف الشريعة يدل عليه، وأما ما كان وقال ابن رجب     
 .4فليس ببدعة شرعاً وان كان بدعة لغة له أصل ِف الشريعة يدل عليه،

وقال ابن اجلوزي: والبدعة عبارة عن فعل َل يكن فابتدع، واألغلب ِف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة     
ابملخالفة، وتوجب التعاطي عليها بزايدة أو نقصان فان ابتدع شيء ًل خيالف الشريعة وًل يوجب 

                                                           
 ه،1121فهد، ، مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاسم، طبعة جممع امللك الفتاوىشيخ اإلسالم أمحد، جمموع ابن تيمية،    ( 1

 .117ص1ج
 313، ص14، جاملرجع السابق   ( 2
 .213ص 13العسقالين، فتح الباري، ج    (3
حتقيق األرانؤوط، الطبعة السابعة، جامع العلوم واحلكم،  ه،761زين الدين عبدالرمحن بن امحد، ت نبلي،ابن رجب احل    (4

 .127، ص2جه، 1122للرسالة،



27 
 

كرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وان كان جائزاً حفظاً التعاطي عليها فقد كان مجهور السلف ي
 .1لألصل

ومن يعش ):ه قالأن-صلى هللا عليه وسلم–ويلخص ذلك ويبينه حديث العرابض بن سارية عن النيب     
منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضوا 

 .2(ن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، واايكم وحمداثت األمور، فاعليها ابلنواجذ

بينت أن كل أمر حمدث وجديد وليس له أصل ِف الدين، واستحدث فالبدعة مبعناها اًلصطالحي     
لكي يكون ديناً او يضاهي أحكام الدين، فهو أمر منكر وجيب رده كما أخرب بذلك نبينا ِف احلديث 

من أحدث ِف  ”-صلى هللا عليه وسلم–الذي روته السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 
. سواًء كان ذلك ِف العبادات أو ِف مسائل العقيدة، 3ردٌّ" رواه البخاري ومسلمأمران ما ليس منه فهو 

 وغريها.

ومن ميعن النظر ِف تعريف البدعة اللغوي واًلصطالحي جيد ترابطاً كبرياً، فالبدعة شرعاً هي امر     
وعن نة، سِف الدين، وأيضاً البدعة ضاللة وتقطع بصاحبها عن فهم ال أصلمستحدث ليس له مثال وًل 

ى ن، وهكذا تكون وابًلً علتعين اًلنقطاع واخلذًلكما ِف التعريف اللغوي ان البدعة رؤية احلق،  
ق، الضالل والبعد عن احلصاحبها، ألن صاحب البدعة اَّنا يستدرك على الشارع ببدعته، وهذا قمة 

كم امتمت عليوهو بذلك يعاند كتاب هللا تعاىل حيث قال سبحانه:" اليوم أكملت لكم دينكم و 
 .3نعميت..." سورة املائدة:

 .البدعة ِف هذا البحث، ألن هذا ما حنتاج اليه ِف هذا البحث هذا ما حنن حباجة اىل تبيينه من تعريف

                                                           
ه، تلبيس ابليس، الطبعة األوىل دار الفكر، 167أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد، ت(    ابن اجلوزي، مجال الدين 1

 .17ه، ص1121
 .177-173، ص1(    ابن رجب احلنبلي، مرجع سابق،ج2
 .173، ص1(    املرجع السابق، ج3
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 :أقسام البدعةاملطلب الثاين 

 :، اىل حقيقية واضافية: تقسيم البدعة من حيث نوعها وحقيقتهاأوالا 

اليت ًل أصل هلا ِف الدين، وَل يرد أي دليل على وجودها، ًل من  ، وهي البدعة حقيقيةبدعة ( 1    
كتاب، وًل سنة، وًل إمجاع، وًل قياس، وًل استدًلل معترب عند أهل العلم، ًل ِف اجلملة وًل ِف 

 .1التفصيل، ولذلك مسيت بدعة، ألهنا شيء خمرتع على غري مثال سابق

عبادات اليت البدعة اللطم، وإقامة احلسينيات عند الشيعة، ومثل مسألة و  ،مثال ذلك الطواف ابلقبور    
 وردت كلها أبحاديث موضوعة.

على أصل من األصول، او تكون زائدة على األصل  ، وهي البدع اليت تكون واقعةبدعة إضافية( 2    
 أو الصحابة الكرام.-صلى هللا عليه وسلم–وهو ليس من عمل الرسول 

قال اًلمام الشاطيب ِف ذلك: )واما البدعة اإلضافية، فهي هلا شائبتان، احدامها: هلا من األدلة     
 .2متعلق، فال تكون من تلك اجلهة بدعة، واألخرى ليس هلا متعلق اًل مثل ما للبدعة احلقيقة(

صة هبا وبطرق لق اخلاومثال هذا النوع، مثل طريقة الذكر اليت عند الصوفية واليت تكون ِف إقامة احل    
ادة اليت تكون صلوات او صيام، او ختصيص عبخاصة َل ترد عن رسول هللا، وايضاً مثل أنواع العبادات 

معينة ِف ليلة القدر او ليلة النصف من شعبان او مثل صالة التسابيح، فكل ذلك األصل فيه انه من 
يء عن حقيقية من انحية انه َل يصح منها ش أنواع العبادات املشروعة ولكنه على غري السنة، فهي بدعة

 .-صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

 

                                                           
 .337، ص1ه ، ج1112األوىل (   الشاطيب، إبراهيم بن موسى مب حممد اللخمي الغرانطي، اًلعتصام، طبعة دار ابن عفان 1
 .334-337ص، 1ج، املرجع السابق(    2
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 :، اىل فعلية وتركيةاثنياا: أقسام البدعة من حيث مكاهنا

واملقصود هبا ما يقوم به املبتدع ويفعله من أعمال العبادات او املعامالت او  :1فعلية بدع( 1    
ه وختصيص اعمال معينة او أذكار معينة يلزم اًلنسان هبا نفس قاد، ويكون داخل ِف تعريف البدعة،اًلعت

 وجيعلها شرعة له وملن اتبعه ِف ذلك، حبيث َل ترد ِف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

ومثال ذلك اًلعمال اليت يقوم هبا الشيعة ِف يوم عاشوراء من اللطم والضرب ابلسالسل، والنواح وإقامة 
اكرام احلسني، ويعتقدون انه يلزم املسلم ان يقوم بذلك واًل انصب أهل  اًلحتفاًلت ملا يسمى بيوم

 البيت العداء.

: وهي ان يرتك اًلنسان عمل بعض األمور ينوي هبا التقرب اىل هللا، ويكون تركه خمالف ملا بدع تركية( 2
 2ِف السنة.-صلى هللا عليه وسلم–جاء عن النيب 

ومثال ذلك: ان يقوم أحدهم ابًلمتناع عن األكل او الشرب ِف غري وقت الصيام، او يقوم ابًلمتناع عن 
ي هللا عنه عن أنس بن مالك رض)ِف احلديث املتفق عليه الزواج او النوم كما جاء ِف قصة الثالثة نفر 

صلى هللا عليه  عبادة النيب جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم، يسألون عن :قال
وسلم، فلما أخربوا كأهنم تقالُّوها، فقالوا: أين حنن من النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قد غفر هللا له ما تقدم 

من ذنبه وما أتخر، قال أحدهم: أما أان فإين أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أان أصوم الدهر وًل أفطر، 
تزوج أبدا، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم  وقال آخر: أان أعتزل النساء فال أ

كذا وكذا؟ أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن 
 .3(رغب عن سنيت فليس مين

                                                           
 .11(    القحطاين، سعيد بن وهف، نور السنة، طبعة مطبعة السفري، ص1
 .12(    املرجع السابق، بتصرف، ص2
كتاب   ،2147، كتاب النكاح. ورواه اًلمام مسلم ِف صحيحه، حديث رقم 1773(    رواه البخاري ِف صحيحه، حديث رقم 3

 النكاح.
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 أقسام البدعة من حيث نوعها:اثلثاا: 

َل يرد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كاًلعتقاد ِف األمساء : وهي كل اعتقاد اعتقاديةبدعة ( 1
والصفات وِف ذات هللا تعاىل، واًلعتقاد ِف اجلنة والنار واملالئكة الكرام، والقدر وما خيتص بعلم هللا، اذا  

هم فكان اعتقاداً جديداً او حمرفاً عن ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو بدعة، وكذلك ال
ا ِف احلكم، كذلك بدعة، مع تفاوهت  اذا كان فهماً أو أتويالً خمالفاً لفهم وأتويل رسول هللا وأصحابه، فهو

سواًء كان هذا اًلعتقاد ابلقول والتلفظ به، كمقاًلت اجلهمية والرافضة واملعتزلة والفرق الباطنية الكثرية، 
كاألعمال اليت يقوم هبا املبتدعة تدل على او كان ظاهراً من خالل العمل الذي يقوم به اًلنسان،  

اًلعتقاد الباطين الضال، مثالً الطواف ابلقبور والذي يدل على الشرك وان هذا الشخص الذي يقوم 
 بذلك معتقداً أن صاحب القرب يستحق هذه العبادة وهذا شرك والعياذ ابهلل.

يام اليت تقع ِف العبادات كالصالة والص: وحملها العبادات واملعامالت، وهي كل البدع بدعة عملية( 2
ه ابلطواف ، كأن يلزم نفسواحلج، واًلعياد الدينية غري العيدين الشرعيني، سواء كان العمل جديداً كلية

حول قبور األولياء وغريهم، أو كانت زايدة على العبادة املشروعة، كالتعبد هلل ِبضافة ركعة خامسة ِف 
 تكون عمل او قول، ألن اًلقوال هي عمل يقوم به اًلنسان. وهي قد .1صالة الظهر او العصر

 

 

 

 

                                                           
 .17-11(    هذا التقسيم نقلته بتصرف من كتاب نور السنة للقحطاين بن وهف، ص1
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 : بيان حكم البدعة ومنهج العلماء يف قبول روايتهم:الفصل الثاين

 مكفرة: أوالا: بدعة

ديث برد هل العلم واحلن أوهي البدعة اليت خترج صاحبها من دائرة اإلميان، وقد اتفق اجلمهور م 
داث، او حعلم هللا السابق ابألشياء واألروايتهم، وذلك ِف حال ثبوت الكفر بتلك البدعة، كمنكري 

حلول اإلهلية ِف علي ابن ايب طالب او غريه، او اجلهمية فهم ينفون صفات هللا تعاىل اليت أثبتها هللا 
عض من حرف كتاب هللا وأنكر بعضاً منه كب ، او-صلى هللا عليه وسلم–لنفسه أو أثبتها له رسوله 

وا أبن واحتجمثل استحالل الكذب لنصرة املذهب، صاحبها،  الشيعة، وغريها من األمور اليت يكفر
ساسي وهو شرط العدالة األالرواية تقبل من العدل الضابط، وأن املبتدع الذي يكفر ببدعته َل حيقق 

دع إن خرج ببدعته عن اإلسالم َل تقبل روايته ألن من شروط قال املعلمي: )ًل شبهة أن املبتاإلسالم، 
 .1قبول الراوية اإلسالم(

 .2وقال ابن كثري: )املبتدع إن كفر ببدعته فال إشكال ِف رد روايته(    

 .3قال النووي: )من كفر ببدعته َل حيتج به ابًلتفاق(    

التحقيق أنه ًل يرد  و : )-رمحه هللا–رده لرواية من كفر ببدعته فقال لحافظ ابن حجر قول فصل فيه ول    
ر ببدعته ألن كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر خمالفها فاملعتمد أن الذي كل مكفَّ 

                                                           
ه، التنكيل ملا ورد ِف أتنيب الكوثري، حتقيق اًللباين، طبعة دار الكتب 1343املعلمي، عبدالرمحن بن حيىي العقمي اليماين، ت    (1

 .12، ص1السلفية،ج
ه، اختصار علوم احلديث، حتقيق شاكر، الطبعة الثانية دار الكتب 771إمساعيل مب عمر بن كثري، تابن كثري، أبو الفداء (    2

 .66العلمية، ص
 .31، ص1ج ،ووي على مسلمنشرح ال. وكذلك ِف 343،ص1جالسيوطي، جالل الدين، تدريب الراوي، مرجع سابق،  (  3
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وظاهر  .1(ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوماً من الدين ابلضرورة وكذا من اعتقد عكسه
 ا القول، أن ثبوت كفره هو مناط رد روايته، فلو اتفق اهل السنة على كفره فروايته مردوده ِبمجاع.هذ

 :بدعة ال يكفر صاحبها، وال خيرج عن دائرة االمياناثنياا:     

بل يعترب فاسقاً او مرتكباً لكبرية، مثل بدع اخلوارج والروافض الذين َل تصل هبم بدعهم اىل الغلو     
 فهؤًلء اختلف أهل احلديث ِف قبول روايتهم، على النحو التايل:، فيها

 مطلقاً: مرد روايتهالقول األول:     

نهم نشر ن ِف األخذ ع، وقد احتجوا أبدع حىت لو َل يكفروا هبافمن احملدثني من رد رواية أهل الب    
 بدعتهم.ألمرهم ول

ِلَف أَيضاً ِف قَبولِِه قد اختُ التَّكفرَي َأصالً، و  تَ ْقَتضي بدَعُتهُ والثاين: وهو َمن ًل قال اًلمام ابن حجر: )    
 .تَ ْنويهاً بذِْكرِهِ وَأكثُر َما ُعلَِِل بِه َأنَّ ِف الِرِوايِة عنُه تَ ْروجياً ألمرِِه و -بَعيد وُهو-: يُ َردُّ ُمطَلقاً فقيلَ  :وَردِِهِ 

َبغي َتدٍع َأْن ًل يُ ْرو  وعلى هذا؛ فيَ ن ْ  .2(فيِه غرُي ُمبتدعٍ  شيٌء ُيشارُِكهى عْن ُمب ْ

فاملنع من قبول رواية املبتدعة الذين َل يكفروا ببدعتهم كالرافضة واخلوارج :) قال احلافظ ابن حجر    
 .3(وحنوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقالين وأتباعه

بعيد مباعد للشائع عن أئمة احلديث فإن  والقول ابملنع مطلقاً فقال:) :ورد هذا القول ابن الصالح    
 .4(كتبهم طافحة ابلرواية عن املبتدعة غري الدعاة

                                                           
 .113(    العسقالين ابن حجر، نزهة النظر، ص1
 .113العسقالين ابن حجر، نزهة النظر، مرجع سابق، ص(    2
، 1، حتقيق ابوغدة، الطبعة األوىل، دمكتب املطبوعات اإلسالمية،جلسان امليزان ، امحد بن علي بن حجر،(    العسقالين3

 .213ص
 .111ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح، ص    (4
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 القول الثاين: قبول روايتهم مطلقاً:    

والقبول مطلقا إًل فيمن يكفر ببدعته وإًل فيمن يستحل الكذب ذهب د قال اًلمام ابن حجر:) وق    
 .1(عن الشافعي وروىوطائفة إليه أبو حنيفة وأبو يوسف 

 القول الثالث: تقبل روايتهم بشروط:    

د وممن قال بذلك اًلمام امحوًل يروي ما يقوي بدعته، الشرط األول: ان ًل يكون داعياً اىل بدعته،     
وقال كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من أهل ابن حنبل، حيث يقول اخلطيب البغدادي: )

 .2(أمحد بن حممد بن حنبل عبد هللااألهواء فأما الدعاة فال حيتج أبخبارهم وممن ذهب إىل ذلك أبو 

تقنني جعفر بن سليمان من الثقات املقال: ) عفر بن سليمان الضبعيجل عندما ترجمبن حبان ا قالو     
كان ينتحل امليل إىل أهل البيت وَل يكن بداعية إىل مذهبه وليس بني أهل احلديث ِف الرواايت غري أنه  

من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة وَل يكن يدعو إليها أن اًلحتجاج أبخباره جائز 
البدع  نفإذا دعا إىل بدعته سقط اًلحتجاج أبخباره وهلذه العلة ما تركوا حديث مجاعة ممن كانوا ينتحلو 

ويدعون إليها وإن كانوا ثقات واحتججنا أبقوام ثقات انتحاهلم كانتحاهلم سواء غري أهنم َل يكونوا يدعون 
إىل ما ينتحلون وانتحال العبد بينه وبني ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وعلينا قبول الرواايت عنهم 

 .3(ِف غري موضع من كتبنا إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرانه

 وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية املبتدع إذا كان صدوقا وَل يكن) :هللا ابن حجر رمحهقال احلافظ     
يكون احلديث الذي حيدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فأان ًل أنمن حينئذ عليه من  أًلداعية بشرط 

 .4(غلبة اهلوى وهللا املوفق

                                                           
 .213، ص1لسان امليزان، مرجع سابق، ج ابن حجر،(    العسقالين 1

 .116ه، الكفاية ِف علم الرواية، ط املكتبة العلمية، ص133البغدادي، ابوبكر امحد بن علي بن اثبت اخلطيب ، ت(    2
 .111، ص3ه، ج1363ه، كتاب الثقات، الطبعة األوىل، 311، تابن حبان، حممد بن حبان بن امحد التميمي(    3
 ، 1العسقالين ابن حجر، لسان امليزان، مرجع سابق، ج(    4
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 .1(ون التفصيل بني الداعية وغريهوالذي عليه األكثر : )وقال ابن كثري    

ن يغلبه هواه أرواية الداعية اىل بدعته، خوفاً من  لم، ويتبني لنا أهنم كانوا يردونوهذا قول أكثر أهل الع
 فيكذب لينشر مذهبه، واألقوال ِف ذلك كثرية ألهل العلم ولكن اكتفيت مبا ورد.

أبن احلديث عن هذا الشرط قد ورد معنا ِف  ، وان كنت اعتقدان ًل يستحل الكذبالشرط الثاين:     
احلديث عن البدعة املكفرة اليت اتفق احملدثون على رد رواية من ثبت كفره ببدعته، وان استحالل 

 .مجاعابإلالكذب او ما حرم هللا مما هو معلوم من الدين ابلضرورة، يعد كفراً عند اهل السنة واجلماعة 

الشرط الثالث: ان ًل يكون من غالة مذهبه وبدعته، وقد يعود سبب رد حديث هؤًلء، انه خيشى     
 عليه من الوقوع ِف الكذب نصرة ملذهبه.

بن عبيد.  : مسعت من عمرو-يعين ابن املبارك - لعبد هللاقال علي بن احلسن بن شقيق: قال قلت     
ه وأنت تسمى غريه من القدرية. قال: ألن هذا كان فقال بيده هكذا أي كثرة. قلت: فلم ًل تسمي

 .2رأساً 

ومع ن، ضابطو قد اجتمعت فيهم شروط قبول احلديث فهم عدول و  الرواةأن هؤًلء ًلبد من العلم و     
ذلك َل يرو أهل العلم عنهم اًل ما كان حباجة اليه، وحىت ًل يضيع كثري من حديث رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم.

 ابختصار منهج رواة احلديث ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة.هذا 

 

 

                                                           
 .266، ص1ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح، مرجع سابق، ج(    1

 .111البغدادي، اخلطيب، الكفاية، مرجع سابق، ص    (2
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 الباب الثالث: منهج البخاري يف قبول رواية من اهتم ابلبدعة.

 رواية املبتدعة يف اجلامع الصحيحمنهج االمام البخاري يف قبول الفصل األول: 

ه، ولكين املوضوع دراسة مستوفي من دراسة ًل بد يل من اًلعرتاف من انين َل يتسع يل الوقت الكاِف    
اعتمدت ِف هذا الباب بشكل خاص على البحث  بذلت جهدي مبا أاتح يل الوقت القصري عمله، لذا

املقدم من الدكتورة اندونيسيا بنت خالد ِف نفس املوضوع، ولكين َل اسرد ما قالته ابحلرف، بل انين 
ين ما ذكرته من اقوال للعلماء بل اناذكر كل فهمته من حبثها، وايضاً َل  حاولت صياغة املوضوع مبا

مناسباً من أراء العلماء األخرى، واستفدت كثرياً من هدي  رجعت اىل املصادر األصلية وأضفت ما رأيته
 الساري مقدمة فتح الباري لإلمام الكبري احلافظ ابن حجر العسقالين.

 لم جهدهلعلماء عليه، أن يعبه، وقرأ ثناء امام البخاري، وتعلم كتوانه ًل خيفى على أحد قرأ عن اإل    
ِف معرفة أحوال الرواة والرجال، وقد صنف رمحه هللا وهو ابن مثان عشرة سنة كتاب التاريخ الكبري ِف علم 

الرجال، وقد أثىن اهل العلم على هذا الكتاب، وأيضاً جهد اًلمام البخاري ِف مجع احلديث الصحيح ِف  
نتقاء احلديث والتشدد ِف وضع الشروط اليت َل ينص عليها ِف صحيحه بل واجتهاده ِف اكتاب واحد، 

وكان له السبق ِف ذلك، وحنن هنا لسنا حباجة ان نسرد اقوال العلماء ِف استنبطها العلماء والدارسون، 
 ذلك ألنه قد مت ِف ترمجة اًلمام البخاري أول البحث.

تح ِف ف اًلمام ابن حجر العسقالين ولعل أفضل من درس كتاب اجلامع الصحيح فيما اطلعت،    
 الباري شرح صحيح البخاري، ومقدمة الشرح واملسماة هبدي الساري.

 :على النحو التايل يث بني ان منهجية البخاري ِف التعامل مع الرواة الذين اهتموا ابلبدعة،ح

ا أو ن يكون ممن يكفر هبأما )وأما البدعة فاملوصوف هبا إ: -ابن حجر-قال اوًلً: من كفر ببدعته،     
 ًل بد أن يكون ذلك التكفري متفقاً عليه من قواعد مجيع األئمة كما ِف غالة الروافضر هبا يفسق، فاملكفَّ 
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أو غري  ىل الدنيا قبل يوم القيامةمن دعوى بعضهم حلول اإلهلية ِف علي أو غريه، أو اإلميان برجوعه ا
 .1ذلك وليس ِف الصحيح من حديث هؤًلء شيء البتة(

اذاً ًل يوجد ِف الصحيح أي رواية يكفر صاحبها، وَل يقبل البخاري رمحه هللا أن يقبل حديث     
 هؤًلء، ألن هذا طعناً ِف عدالتهم.

 يغلون فسق هبا كبدع اخلوارج والروافض الذين ًلوامل: )-رمحه هللا–قال ابن حجر  هبا:واملفسق اثنياً:     
ذلك الغلو وغري هؤًلء من الطوائف املخالفني ألصول السنة خالفاً ظاهراً لكنه مستند اىل أتويل ظاهره 

سائغ فقد اختلف اهل السنة ِف قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً ابلتحرز من الكذب 
والثالث  طلقاً،مة موصوفاً ابلداينة والعبادة فقيل يقبل مطلقاً وقيل يرد مشهوراً ابلسالمة من خوارم املروء

 .2(التفصيل بني أن يكون داعية لبدعته أو غري بدعته

لرواة له تفصيل حىت يقبل ا ،يقصد ان منهج البخاري ِف ذلك مثل ابقي األئمةولعل ابن حجر     
هؤًلء، وهو منهج اًلنصاف، حيث انه يدرس حال كل راو من الرواة وًل يروي اًل ملن انطبقت عليه 

 شروط معينة 

وًل بد لنا وحنن حناول معرفة منهج البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة، من أن نعرف ان الرواة     
 ِف صحيح البخاري على نوعني:

 الرواة الذين يوردهم ِف األصول وهم الثقات عند البخاري وعلى شرطه. (1    

( الرواة الذين يوردهم ِف املتابعات والشواهد ومنهم الضعفاء ومن اهتم ابلبدعة، ومن هم ليس على 2    
 شرطه، وهذه األحاديث تقويها األصول.

                                                           
 .116( العسقالين ابن حجر، هدي الساري، مرجع سابق، ص1
 .116( املرجع السابق، ص2
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وي عمن فقد شرط الرواية اًل إذا وقد روى هلم البخاري وهو على علم اتم أبحواهلم، لذلك لن ير     
 .1اقتنع حباله وان هذه التهمة غري اثبتة عنده

 :الشروطولعل البخاري يشرتط نفس شروط األئمة األخرين ِف قبول رواية هؤًلء ومن تلك     

روى  ذاإن يكون ثقة، بطاً، وأاأن يكون ممن تنطبق عليه شروط البخاري، ان يكون عدًلً وضأوًًل:     
 له ِف األصول، اما ِف املتابعات فال.

ه من قبل األئمة، ييدان ًل يكون داعياً اىل بدعته، ولعل هذا يتفق مع ما قاله اجلمهور، وكثر أت اثنياً:    
 وقد ذكران عند احلديث عن منهج احملدثني ِف ذلك أقواًلً كثرية.

ع وقد سردان أقوال اهل العلم ِف ذلك، ومن تتباثلثاً: ان ًل يكون من الغالني أو شيخاً ِف بدعته،     
راو من هذا النوع، بل ان كثريا منهم َل تثبت بدعته، او الرواة الذين روى هلم البخاري، ًل يكاد جيد أي 

 جند انه ممن رجع واتب عن تلك البدعة.

هل احلديث، من أمام البخاري قد سلك ِف روايته عن هؤًلء مسلكاً تبعه فيه الكثري جند ان اإلوقد     
وتبعوا منهجه واقتدوا به، ألهنم كانوا يرون انه ًل ميكن ألحد ان يسبق البخاري ِف علم الرجال وقد بذل 

 جهدا كبرياً ِف تتبع أحواهلم، وانه َل يكن يروي ألحد اًل بعد أن يتيقن من حاله، ولذلك جند:

ية اًل الك َل يكن لريوي عمن فقد شرط الرو أوًًل: جند ان البخاري كان على علم أبحوال الرواة، ولذ    
 اقتنع حباله وان هذه التهمة غري اثبتة عنده.اذا 

قال عبدالرمحن بن حيىي املعلمي: )وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطالعه ونفوذ نظره وشدة     
 .2احتياطه ِف صحيحه

                                                           
 .171خالد، منهج البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة، حبث ماجستري، ص( حسون، اندونيسيا بنت 1
 كتاب التنكيل ملا ورد ِف أتنيب الكوثري من اًلابطيل.  ورد ِف وايضاً . 171(    حسون، منهج البخاري، ص2
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عل من وابلتايل فان الطعن ابلراوي ًل جيجند ان البخاري كان حريصاً على معرفة حال الرجال، اثنياً:     
 اًلمام ترك احلديث النبوي، وكأنه عمل على قاعدة ان الضرورات تبيح احملظورات.

دي، وضعفه وثقه ابن مه إذاقال النسائي: ًل يرتك الرجل عندي حىت جيتمع اجلميع على تركه، فأما     
 .1ن هو مثله ِف النقدالقطان مثالً فانه ًل يرتك، ملا عرف من تشديد حيىي وم

خرج ملن نسب اىل بدعة فانه ينتقي حديثه ويورده ِف املتابعات والشواهد  إذااثلثاً: ان البخاري     
 لألصل الذي عنده، كما انه ًل يروي عن راو تفرد حبديث خيالف به الثقات.

طالقاً، وان رج ماًل علة له اوهلذا كله جند ان أئمة اجلرح والتعديل اتفقوا على أن البخاري َل يزعم انه أخ
هناك فرق بني األصول واملتابعات ِف ذلك، واهنم اتفقوا ايضاً ان أي راو ورى له البخاري فقد جاز 

 القنطرة كما يقولون.

قال املعلمي :)فقد يرتجح عندان استقامة رواية الرجل ابحتجاج البخاري به ِف صحيحه لظهور ان 
اندونيسيا ِف  الباحثة هأوردتوهذا  (،وسربها وتبني له استقامتها أحاديثهبع البخاري اَّنا احتج به بعد ان تت

 حبثها وقالت اهنا نقلته من كتاب التنكيل ملا ورد ِف أتنيب الكوثري من اًلابطيل للمعلمي.

هذا ما استطعت مجعه ودراسته ِف منهج اًلمام البخاري ِف قبول رواية من اهتم ابلبدعة، وكنت انوي ان 
أنواع البدع ومن الرواة الذين اهتموا هبا مع ذكر تعديل البخاري هلم وهل ثبتت بدعته، ومن روى له أذكر 

من أصحاب احلديث، حىت نؤكد ان صحيح البخاري ما كتب له القبول اًل ملا فيه بذل جهد، وحرص 
 شديد على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

                                                           
 .111ص الطبعة الرابعة، ،املتكلمون ِف الرجاله، 612السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد ، ت    (1



39 
 

 

 ابلبدعة يف الصحيح.ملتهمني بيان أحوال الرواة ا الفصل الثاين:

ِف هذا الفصل سأقف على أنواع البدع اليت اهتم فيها الرواة ِف صحيح البخاري، وسأذكر حتت كل     
ن ماهتموا هبا، وقد اقتصرت ِف مجع املعلومات ِف هذا الفصل على البحث املقدم  نبدعة الرواة الذي

 الدكتورة اندونيسيا بنت خالد.

 بدعة االرجاء: البدعة األوىل:    

 وعدد الرواة الذين اهتموا هبذه البدعة تسعة:

ه، قال عنه حيىي ابن معني: ثقة، اهتم ابًلرجاء، 133( إبراهيم بن طهمان بن شعبة اخلراساين، توِف 1
 .........وذكر ابن حجر ِف هدي الساري انه رجع عن اًلرجاء، ترجم له البخاري ِف 

 

اكماله بسبب الوقت الذي خصص هذا الفصل من الباب مل أستطع 
 م.2163من شهر ديسمرب لعام  7للبحث والذي ينتهي يوم 
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 اخلامتة

رنة مبا فعله أي مقا عة واليت ًل أراها اًل عمالً ًل يرقى أن يكون حبثاً وِف هناية هذه الوريقات املتواض    
ابحث ِف خدمة هذه السنة املطهرة، اًل أهنا شيء كبري ألهنا احتوت على موضوع حديث رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم، واين ألشكر هللا وامحده ان يسر يل ابابً من أبواب العلم خضت حالوته من خالل 
 لحظات.أبين لن اتركه ألجل تلك ال د لدي شعورالبحث والقراءة، واستمتعت بلحظات حلظه، حىت ولَّ 

واتيم، أسال حلسن صياغتها، فالعربة ابخلخرجت هبذه الدراسة بعدد من النتائج، أسأل هللا ان يوفقين     
وًل أدعي أين خلصت اىل هذه النتائج من خالل ما ورد ِف البحث وكتب هللا ان خيتم لنا خبري أمجعني، 

 وحبثي واطالعي على الدراسات والكتب األخرى، ولقد كنت فيه، ولكن استنتجتها من خالل قراءيت
أنوي ان أذكر الرواة وهتمهم واذكر كيف تعامل البخاري مع كل واحد على حده، ألن هذا انفع خاصة 

، الوقت دامهين وَل اكمل الفصل الثاين من الباب الثالثمع اًلمام البخاري وطريقة اختياره للرواة، ولكن 
هي و اسال هللا ان يغفر تقصريي الشديد، وًل أقول هذا تواضعاً بل هي حقيقة، فأان اعرتف ابلتقصري، 

 على النحو التايل:

ان منهج البخاري ًل خيتلف كثرياً عن منهج أئمة احلديث ِف مسألة  أوًًل: من خالل البحث وجدت    
 الرواية عن أهل البدعة.

ي َل يرو ِف صحيحه ألي من اهل البدعة الذين كفروا بسبب بدعهم اثنياً: جند ان اإلمام البخار     
 مطلقاً.

 اثلثاً: جند ان البخاري َل يتخلى عن شرطه ِف صحيحه فيما خيص أهل البدع.    

و متعصباً ارابعاً: جند أن البخاري روى ملن اهتم ابلبدعة ما َل يكن داعياً لبدعته، او شيخاً ِف بدعته،     
 وغال ِف ذلك.
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كان من اًلسانيد األخرى ما يكفي ِف الباب،   إذاخامساً: جند أن البخاري ًل يرو ملن اهتم ابلبدعة     
 اًل ان يذكرها على سبيل املتابعات والشواهد.

سادساً: ًل يروي أحاديث من رموا ابلبدعة، اًل حلاجة ومن يدرس كل حالة على حده جيد ان     
 حديثية. البخاري ذكرها لفائدة قد ًل تكون

سابعاً: من يدرس أحوال أولئك الرواة جيد ان معظمهم َل تثبت عليهم هتمة البدعة، او انه ثبت     
 رجوعهم عنها وتوبتهم منها.

 اثمناً: أيضا جند أن اًلمام البخاري كان ينتقي من أحاديثهم فال يروي اًل أصح أصح ما عندهم.    

نه أهل احلديث، وَل يروي اًل ملن امجع اهل احلديث على اتسعاً: ًل يروي البخاري ملن أعرض ع    
 عدالته.

 وعدهلم. ترجم لكثري ممن اهتموا ابلبدعة ِف التاريخ الكبري، عاشراً: جند ان البخاري    

وأخرياً أسال هللا العلي العظيم أن يغفر يل ولكم وجلميع املسلمني، وان يتقبل مين ومنكم ومن املسلمني، 
ه روضة من قرب  وان يسكن روحه جنات النعيم، وان حيشره ِف زمرة املتقني، وان جيعلوان يغفر أليب 

 اجلنة آمني، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. رايض
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