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 وموازنة  دراسـة البخاري  المام عند الصحة نفي داللة
 " الكبير التاريخ" كتابه خالل ِمن  
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 العربية:اللغة الملخص ب
  ِلُكل    ،  العلم  بذلك  مخصوصة    واصطالحات   ألفاظا    والتعديل  الجرح  علماء  استخدم

وا  التي  داللته  منها   لم   التي  األلفاظ  تلك  وِمن  بعضها،  في  واختلفوا  أكثرها،  على  استقر 
ثين  لدى  مدلولها  يتضح   اإلمام   عند   الصحة   نفي  صيغ:  َجِلي    َبيِ ن  بشكل  المحدِ 

 بصعوبتها   تميزت "  الكبير  التاريخ"  تصنيف  في  البخاري   اإلمام  طريقة  أن    كما  البخاري،
  اإلمام   عند   الصحة  نفي  داللة  على  الضوء  إلقاء  في  البحث   هذا  أهمية  تأتي  ولذا ..  

 الدالالت؛  تلك  تنوع   إلى   فيه  خلصتُ   والذي  ،"الكبير  التاريخ"  كتاب   خالل   من  البخاري 
 أريدَ   بعضها  أن    كما  بالراوي،  يتعلق   اآلَخر  وبعضها  ،  بالرواية  يتعلق  بعضها  إن    حيث 

 بعضها   وجاء  آَخر،  معنى    به  ُأِريدَ   اآلَخر  وبعضها  الراوي،  تضعيفَ   أو  جرحَ   به
  اإلمام   مراد   ِلتحديد   الجهد  بذل  إلى  يحتاج  الذي   األمر  معنى،  ِمن  ألكثر  محتِمال  
 . إيراد  ُكل   في البخاري  

المفتاحية:    مصطلحات   دالالت   ،الصحة  نفي  ،الكبير  التاريخ  ،البخاري الكلمات 
    .والتعديل الجرح ،البخاري 
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 : مقـدمـةال
الحمد ّلِله المنعم المتفضل ، َمن بجوده ِلجوده َنسأل ، فهو حسبنا الذي عليه نتوكل  

ورجاؤنا   اْلَخْلق ،  ذي  محمد  سيدنا  على  هللا  وصلى   ، ل  المعوه عليه  الذي  ومأملنا 
بين   فيه  يوٍم  إلى  بإحسان  والتابعين  وأصحابه  آله  وعلى   ، األكمل  والُخُلق  األجمل 

  .. العباد ُيْفَصل
 أمها بعــُد .. 

،  فإن  الحديث الشريف وعلومه ِمْن َأَجل  علوم الدين التي بها قواُمه وعليها أساُسه  
وِلَم ال يكون أهل الحديث كذلك وُهْم بيضة الدين ، ومنار الحجة ، وَمْن حفظوا على 

 . (1) اأُلمهة دينها ؟!
فَتَميهز    ، به  تعالى  َّللاه  شرهفها  التي  اأُلمهة  هذه  خصائص  أحَد  اإلسناد  كان  وقد 

الظلمات؛ الطيب ِمن الخبيث ، والصحيح ِمن السقيم ، والحق  ِمن الباطل، والنور ِمن  
نهة وأقيَم الدين؛ فاستمسكنا بحبِل وصِل هداه، ونجونا   ّلِلِفه تعالى الحمد أن ُحِفَظت السُّ
ِمن الوقوع في َشَرك فتن كقطع الليل المظلم ، وسرنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها  

 . (2) ال يزيغ عنها إال هالك
ذلك العلم الذي ُيْبَحث فيه عن    وقد َتَفرهع على اإلسناد ِعْلم الجرح والتعديل ؛ وهو 

حال الراوي عدالة  وضبطا  ؛ توصال  إلى قبول روايته أو عدم قبولها في ظل  شروط 
واصطالحاٍت  ألفاظا   ِلذلك  استخدموا  وقد   ، الشأن  هذا  أهل  عليها  اتفق  أخرى 
في  واختلفوا   ، أكثرها  على  وا  استقر  التي  داللته  منها  ِلُكلٍ    ، العلم  بذلك   مخصوصة  

 بعضها . 
ثين   لدى  داللتها  تتضح  لم  التي  األلفاظ  تلك  وِمن ألفاظ    َجِلي  :  َبيِ ن  بشكل  المحدِ 

 نفي الصحة في كالم اإلمام البخاري  رحمه هللا تعالى .. 
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وأعني بنفي الصحة هنا ُكله ما ورد عن اإلمام البخاري  ِمن صيغ تخص  ذلك سواء  
بأداة   أو   " "ال  النفي  بأداة  "كان  لم   " لم يصح     (3)النفي   : والتي منها  لم يصح     -، 

لم يصح  إسناد   -لم يصح  إسناده    -لم يصح  الحديث    -ال يصح  حديثه    -حديثه  
ال أراه   -لم يصح  هذا    -هذا ال يصح     -ال يصح  كذا    -ال يصح  فالن    -حديثه  
 ن فالن . لم يصح  ع  -لم يصح  عنه  -لم يصح  في كذا  -لم يصح  فيه   -يصح   

ولربما يتوهم البعض أن  ِلنفي الصحة عند اإلمام البخاري داللة  واحدة  ؛ هي جرح 
البخاري   ِلإلمام  أن   إلى  نتوصل  واالستقصاء  بالبحث  ولكْن   ، الراوي  تضعيف  أو 
يتوهم   قد  كما  الراوي  تضعيف  أو  جرح  في  تنحصر  ال  الصحة  ِلنفي  أخرى  أغراضا  

روا كالَم اإلمام البخاري  ولم يجتهدوا في معرفة معانيه غيُر المتخصصين الذين لم يثب
 ودالالته . 

وقد ارتأيُت أْن أقوم بعمل ذلك البحث الموجز في داللة نفي الصحة عند اإلمام  
مع توافر وسهولة آليات البحث   -البخاري ِمْن خالل كتابه " التاريخ الكبير " ؛ آمال   

وأشمل ، تحصر وتحلِ ل وتقارن ُكله ما ورد   في أْن يكون ذلك بداية  ِلدراسة أوسع  -
  -رحمه هللا تعالى  -وصوال  إلى مراده ؛ ِمن نفي ِللصحة في كل  كتب اإلمام البخاري  

 في ُكل  موضع منها .  
 أسباب اختياري ِلهذا الموضوع : 

 قد استنهض همتي الختيار هذا الموضوع أمور، لعّل ِمن  أهّمها :
َمْن    صعوبة طريقة اإلمام  -1 " ، سي ما على  الكبير  التاريخ   " البخاري في تصنيف 

 كان ِمْن غير أهل الصنعة . 
تناولت هذا الموضوع بكل  ألفاظه وصيغه  -علمي  حسب  -عدم وجود أي  دراسة   -2

وبالتالي   ، منها  البخاري   اإلمام  مراد  الستيعاب  داللتها  فهم  إلى  بشدة  نحتاج  التي 
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الراوي أو الرواية بشكل منضبط ؛ بما يسهم في إثراء علوم  نستطيع معرفة حكمه على  
 الحديث بآراء هذا اإلمام الكبير والَعَلم النحرير . 

البادي    -3 والتباين   ، الظاهر  واالضطراب  الباحثينااللتباس  بعض  كالم    لدى  في 
ثين عند إيرادهم أو استخدامهم ِلهذه األلفاظ  . (4) المحدِ 

 البحث :الهدف ِمن  هذا 
 منها : قد استهدفُت ِمْن وراء هذا البحث أمورا  ، 

التعرض ِلشرف خدمة الحديث الشريف ؛ عل نا نحظى برضا َّللاه تعالى ، وشفاعة   -1
 النبي صلى هللا عليه وسلم . 

إلقاء الضوء على داللة نفي الصحة عند اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى ، وفك    -2
 . ( 5) " التاريخ الكبير " مغالق طريقته في تصنيف

ثي األمة في جمع وحفظ وصيانة األحاديث ،   -ضمنا     -التعريف    -3 بجهود محدِ 
 وما استتبعه مْن حفظ وصيانة الدين .

 الدراسات السابقة في هذا الموضوع : 
لم أجد أي   الشأن  ُألِ َفْت في هذا  التي  الدراسات واألبحاث  بالبحث واالستقراء عن 

 .. هذا الموضوع بشكل مستقل  ِمن قبل  دراسة تناولت 
  " البخاري  سي ما في  اإلمام  تناولت مصطلحات  التي  الدراسات  بعض  توجد  ولكْن 
التاريخ الكبير " ، ومنها على سبيل المثال : ) منهج اإلمام البخاري في التعليل من  

في جامعة خالل كتاب التاريخ الكبير ( .. رسالة دكتوراه للباحث أحمد عبد هللا أحمد  
م ، وقد تقاطعت الرسالة مع موضوع البحث في 2005هـ =  1426اليرموك باألردن  

فصلها الرابع والمعنون بـ) ألفاظ اإلمام البخاري النقدية في التعليل في التاريخ الكبير ( 
في المبحث األول منه والمعنون بـ) األلفاظ الدالة على علة في اإلسناد أو المتن " ؛ 

 ..  (6) نها مصطلَحْي " لم يصح  إسناده " و" ال يصح  حديثه "والتي ذكر م
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ألفاظ البخاري  التي ذكرها في نفي   الباحث لم يستوعب كل   وكما هو واضح فإن 
المتن   أو  اإلسناد  في  ِلعل ة   البخاري   اإلمام  أورده  ما  على  اقتصر  أنه  كما   ، الصحة 

ه يتناول كله األلفاظ التي ذكرها اإلمام  تماهيا  مع عنوان أطروحِته ، أمها هذا البحث فإن  
البخاري سواء كانت ِلعلة في اإلسناد أو المتن أو غير ذلك مما سيأتي في ثنايا هذا  

 البحث .
 منهج البحث: 

ينبني منهجي في البحث على اعتماد المنهج التحليلي والمنهج االستقرائي ، القائم على 
تقايس  ، متدرجة  منهجية  وخطوات  علمية  نتائج    أسس  إلى  ِللوصول  المعطيات  بين 

 ُكلِ يهة صالحة ِلالطراد ؛ وذلك وفقا  ِلَما يلي :  
رحمه هللا   -مقارنة ما ورد في " التاريخ الكبير " بما ورد في ُكُتب اإلمام البخاري    -1

ثين ، وهو ما سيظهر جلي ا  في ثنايا هذه   -تعالى   عام ة  ، وأيضا  كتب غيره ِمْن المحدِ 
 ة .الدراس

 استخالص النتائج ، والترجيح بينها إذا لزم األمر . -2
لم أتوسع بشكل مطرد في تخريج الروايات والحكم عليها أو ذكر أقوال المحدثين    -3

في الراوي المترجم له والترجيح بينها ؛ وذلك خشيَة اإلطالة وروما  لإليجاز أو ال  ، وثانيا   
موضوَع البحث المنصب  على استيضاح مراد   ِلعدم وجود فائدة مباشرة ِمن ذلك تخدم

 البخاري ِمن ألفاظ نفي الصحة وليس نقد ومعارضة أو تأييد كالِمه .
 خطة البحث:

وثالثة   ، وتمهيد   ، مقدمة   : إلى  الدراسة  هذه  تقسيم  تعالى في  باّلِله  استعنُت  قد 
 مباحث ، وخاتمة : 

: ،   المقدمة  ِمْنه  والهدف   ، البحث  لموضوع  اختياري  أسباب   : على  اشتملت 
 والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وخطته .  
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 في التعريف باإلمام البخاري وكتابه التاريخ الكبير ..  التمهيد :
 ويشتمل على مطلبين : 

 ترجمة موجزة ِلإلمام البخاري رحمه هللا تعالى .  األول :
 التعريف بكتاب التاريخ الكبير . والثاني :

 نفي الصحة المتعلق بالرواية في كتاب " التاريخ الكبير " .  المبحث األول :
 نفي الصحة المتعلق بالراوي في كتاب " التاريخ الكبير " .  المبحث الثاني :

: الثالث  المحتمل ألكثر ِمن راٍو أو معنى  في كتاب " التاريخ  نفي الصحة    المبحث 
 الكبير " .
 وتشتمل على خالصة البحث ، وأهم  النتائج . الخاتمة :

وَّللاهَ تعالى أسأل التوفيَق والسداَد ، وأْن يجعله مقبوال  عنده ، وأن يجعلنا جميعا  ِمن  
فظ ويبارك َمن كان منهم  المقبولين ، وأن يرحم مشايخنا الذين سبقونا باإليمان ، ويح

 في هذه الدار .. 
 وصلى َّللاه على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 في التعريف بالمام البخاري وكتابه التاريخ الكبير  تمهيـد
 وفيه مطلبان : 

 األول : ترجمة موجزة لإلمام البخاري رحمه هللا تعالى .
 الكبير .الثاني : التعريف بكتاب التاريخ 

 وأفصل القول في كل  مطلب منهما فيما يلي .. 

 : ترجمة موجزة ِلإلمام البخاري رحمه هللا تعالى :المطلب األول
 اسمه ونسبه:

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ، موالهم البخاري ، أبو عبد  
 َّللاه ، صاحب " الصحيح " . 

 . (7) الحف اظ ، التهِقي  ، النهِقي  ، اْلَعاِلمشيخ اإلسالم ، وإمام 
 مولده ونشأته : 

تعالى    -ُوِلد   هللا  ِمْن   -رحمه  عشر  الثالث  في   ، الجمعة  صالة  بعد   ، ببخارى 
 هـ .  194شهر شوال َسَنَة 

بلغ السادسة عشرة   الُكت اب لم يجاوز العاشرة ، وَلم ا  وُأْلِهَم ِحْفظ الحديث وهو في 
 بن المبارك ووكيع .حفظ ُكُتَب ا

غير   حديث  ألف  ومائَتْي   ، صحيح  حديث  ألف  مائة  أحفظ   : حفظه  عن  قال 
 . (8) صحيح

 . (9) وقال رحمه هللا تعالى : إني أرجو أْن ألقى َّللاه وال يحاسبني أني اغتْبُت أحدا  
 رحالته:

ثي األمصار ، وكتب   -رحمه هللا تعالى    -رحل   في طلب الحديث إلى سائر محدِ 
 راسان والجبال ومدن العراق ُكلِ َها ، وبالحجاز والشام ومصر .بخ
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عن رحالته في طلب العلم : دخلُت إلى الشام ومصر   -رحمه هللا تعالى    -قال  
والجزيرة مرتين ، وأقمُت بالحجاز ست َة أعوام ، وال أحصي كم دخلُت إلى الكوفة وبغداد 

ثين  . (10) مع المحدِ 
 شيوخه وتالميذه : 
: شيوخه  يحيى بن َمِعين ، وَعِلي     منهم :فقد سمع ِمْن أكثر ِمْن أْلف رجل ،    أمَّا 

 بن المديني  ، واإلمام َأْحَمد . 
  : تالميذه  ،   الحجاج   بن  مسلم  الحسين   أبو   :  منهم  ،  كثيرون   منه  سمع   فقد وأمَّا 

 . (11)زرعة وأبو ، الرازي  حاتم وأبو
 ثناء العلماء عليه:

 . (12) أحمد : ما أخرَجْت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري قال اإلمام 
ل على كتابه   اج المزي : إمام هذا الشأن ، والمقتَدى به فيه ، والمعوه وقال أبو الحج 

 . (13) بين أهل اإلسالم
 تصانيفه: 

البخاري   اإلمام  تعالى    -َصنهف  هللا  ،    -رحمه  الكتب  ِمن  : العديد  منها    أذكر 
الجامع الصحيح ، التاريخ الكبير ، التاريخ األوسط ، الضعفاء والمتروكين ، األدب 

 المفرد ، َخْلق أفعال العباد ، القراءة َخْلف اإلمام . 
 وفاته:

ليلة الفطر ، ع  -رحمه هللا تعالى    -ُتُوفِ ي   ِمْن  في  بَخْرَتْنك  الِعشاء ،  ند صالة 
ُقَرى َسَمْرَقْند ، وُدِفن يوم الفطر بعد صالة الظهر ، يوم السبت ِلغرة شوال ِمن سنة 

 . (14) هـ 256
 :التعريف بكتاب التاريخ الكبير :المطلب الثاني
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على الرغم ِمن أن  الغاية ِمن البحث معرفة مراد البخاري  عموما  ِمن نفي الصحة  
نبذة يسيرة عن   أن ه ِمن المستحَسن ذكر  الكبير أم غيره ؛ إاله  سواء أكان في تاريخه 

 ذلك الكتاب البديع طالما أن ه قطب رحى هذا البحث ..
المحدثين قديما  وحديثا  ِلفك     -وال زال    -وال شك  أن  كتاب " التاريخ الكبير " شغل  

 في تصنيفه ..  -هللا تعالى رحمه   -مغالِقه واستشراف منهج اإلمام البخاري 
نفسه   البخاري   قال  وقد  ال  كيف وِلَم  يفهموا  لم  هؤالء  أستاذي  بعض  نشر  لو   :

 ؟!   .. ا.هـ (15)صنفُت كتاب " التاريخ " وال عرفوه
" التاريخ " الذي صنفُته ، فأدخله على عبد   وقال : أخذ إسحاق بن راهويه كتابَ 

.. أال أريك سحرا  ؟! " ، فنظر فيه عبد َّللاه ،   َّللاه بن طاهر ؛ فقال :" أيها األمير
 ا.هـ .  .. (16) فَتَعجهب منه وقال : لسُت أفهم تصنيفه

بالتاريخ   ينتفع  تعالى : ال  الخليلي رحمه هللا  الغالب    -ولذا قال  ز    -في  ُمَبره إاله 
ع في هذا الشأن  ا.هـ . .. (17) متوسِ 

جتزاء بالتلويح عن التصريح كما جرى  لبخاري ولوع باالولِ وقال المعلمي : هذا ..  
واجتذابا  له  ن جامعه الصحيح ؛ حرصا  منه على رياضة الطالب ، عليه في مواضع مِ 

 ا.هـ . .. (18) التنبه والتيقظ والتفهمإلى 
ل  اسم وقَ  ِمن ذلك اإلمام المبرز حين يقول :  -أيضا     -ويزداد اإلجالل والعجب  

 ا.هـ .  .. (19)تطويل الكتاب  إال أني كرهتُ ؛ إال وله عندي قصة  في التاريخ
ثين في ذكر الرواة ،   ُيَعد  أحَد أهم  مراجع المحدِ  ولذا فإن  كتابه " التاريخ الكبير " 
على  مرتهبة   شيوخه  طبقة  إلى  الصحابة  ِمن  الحديث  رواة  استيعاَب  فيه  حاول  والذي 

بعد أن ابتدأ بَمن اسُمه " محمد " تعظيما  السم النبي صلى هللا عليه حروف المعجم ؛  
مسلم   رأسهم  وعلى   ، المحدثين  ِمن  كثير  منه  وأفاد  منواله  على  نسج  وقد   ، وسلم 
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والدارقطني  حب ان  وابن  عدي   وابن  والعقيلي  وابنه  حاتم  وأبو  زرعة  وأبو  والترمذي 
 والذهبي ... وغيرهم كثير . 

 : ي الصحة المتعلق بالروايةنف  :المبحث األول
  -أو تعلق أغلبها    -أورد اإلمام البخاري  كثيرا  ِمن صيغ نفي الصحة التي تعلقت  

 بالرواية ال الراوي المترجم له ..
 وقد عرفنا ذلك ِمن خالل أمور عدة ، منها : 

 أن َيكون نفي الصحة واردا  بخصوص أحد الصحابة رضي هللا عنهم .  -1
حه . أن  -2  ُيَعلِ ل اإلمام البخاري  سبَب نفي صحة رواية بعينها ويوضِ 
مع نفي الصحة عن رواية    -في أغلبها    -استخدام اإلمام البخاري  ِلصيغ تستقيم    -3

يريدها   التي  الرواية  تحديد  في  عدي   ابن  بعده  وِمن  العقيلي  ع  َتَوسه ما  وهو   ، بعينها 
 .البخاري  كما سنرى في ثنايا هذا البحث 

األمثلة   ِمن  عدد  أقل   بإيراد  مكتفيا    ، باختصار  الثالث  النقاط  هذه  أتناول  وسوف 
 الكاشفة عن مراد اإلمام البخاري  في ُكل  عنصر ؛ حتى ال يطول البحث .. 

وأود  أن أشير إلى أن  كثيرا  ِمن األمثلة تصلح إليرادها في أكثر ِمن عنصر ؛ فعلى  
ألحد الصحابة وجاء فيها قول اإلمام البخاري  :" وال  سبيل المثال : إذا كانت الترجمة  

يصلح   كما   ، الصحابة  تراجم  في  ِلإليراد  َيصلح  المثال  هذا  فإن    " فالن  عن  يصح  
 .  (20) ِلإليراد فيما حكم عليه البخاري  بصيغة :" ال يصح  عن فالن "

 نفي الصحة الوارد بخصوص أحد الصحابة رضي هللا عنهم :  :أّوالا 
 : مثال ذلك

قال البخاري  : َساَلمة بن َقيصر الَحضَرمي  ، َسِمَع النهبيه َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم ،   -1
 .. ا.هـ .  (21) َرَوى َعنه َعمرو ْبن ربيعة ، ال يصح  حديُثه

 .. ا.هـ . (22) وأورده في " الضعفاء " وقال : حديثه ِمن وجه لين
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 صح  حديثه . وهو كالتفسير ِلقوله في " التاريخ " : ال ي 
وقال ابن عدي  : وهذا الذي قاله البخاِري  إنما يشير إلى حديث واحد ؛ فال سالم 

ُيعَرف ، واَل َعْمرو ْبن ربيعة ، ومقصد الُبخاِري  أن ال يسقط عليه اسم    (23) ْبن قيس
 .. ا.هـ .  (24)أحد ِمن الرواة 

بن  سالمة  سمعُت   : قال  الحضرمي   ربيعة  بن  عمرو  رواه  ما  فهو  الحديث  وأمها 
َّللاه   رسول  سمعُت   : يقول  وسلم    -قيصر  عليه  َّللاه  يوما    -صل ى  صام  }من  يقول 

بينه وبين جهن م كُبعد غراب طار فرخا  حت ى مات هرما{ ، ابتغاء وجه   َّللاه باعد َّللاه 
 . (25) ومداره على ابن لهيعة

 وعلى هذا فإن  إيراد البخاري  له في " الضعفاء " إنما هو لَضعف اإلسناد عنه .. 
قال ابن عدي  في ترجمة زيد بن أبي أوفى : وُكلُّ َمن له صحبة ممن ذكرناه في 

تاب فإنما َتَكلهم الُبخاِري  في ذلك اإلسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي أن ذلك هذا الك
اإلسناد ليس بمحفوظ وفيه نظر ، ال أنه يتكلم في الصحابة ؛ فإن َأْصَحاَب َرُسوِل َّللاه 

د منهم في ِلُكلِ  واح -ِلَحقِ  صحبِتهم وتقاُدِم قدِمهم في اإلسالم   -َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم  
 . (26) نفسه حق  وحرمة ِللصحبة ؛ فهم َأَجلُّ ِمن أن يتكلم أحد فيهم

 قال البخاري  : ِطخَفة الِغفاري  ، له ُصحَبة .. -2
ثنا َيِعيش   ثنا َأبو ُأسامة : حده ثني َأبي ، َعْن َيحيى : حده َقاَل ُمعاذ ْبن ِهشام : حده

فهِة   -َقاَل   ْبُن ِطخَفة ْبِن َقيس الِغفاري ، َعن َأبيه : ... َفَبينا    -َوَكاَن ِمن َأصحاِب الصُّ
ُكِني ِبِرجِلِه ، َفقال }ِإنه َهِذِه ِضجَعٌة  َحِر َعلى َبطِني ِإذا َرُجٌل ُيَحرِ  َأنا ُمضَطِجٌع ِمَن السه

 ُيبِغُضها َّللاهُ{ ، فَنَظرُت َفِإذا ُهَو النهبيُّ َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم .
ثنا َيحيى ، عن أبي َسَلمة ، َوَقاَل ِلي خَ  ثنا َأبي : حده َلف ْبُن ُموسى بن َخَلف : حده

فهة    -عن َيِعيش بن ِطخَفة الِغفاري َأنه َأَباُه َأخبره   في النوم    -َوَكاَن ِمْن أصحاب الصُّ
. 
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 وقال لنا ُموسى : عن ُموسى بن َخَلف : َيِعيش ، عن ِطهَفة .
ثنا ابن َأبي ثنا آدم : حده ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َعبد الرهحَمن : كنُت َمَع َأبي    حده ِذئب : حده

ْث َعْن َأِبيَك " ، َقاَل :"  َسَلمة ، فأتانا ابن لَعبد هللِا بن ِطهَفة ، َقاَل َأبو َسَلمة :" َحدِ 
ثني َأبي َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم " َنْحَوُه ، قال :" َمن َهذا ؟ " قلُت : " َعبُد حده

 هللِا بُن ِطهَفَة " ، َقال }َهِذِه ِضجَعٌة َيكَرُهها هللا{ .
ثنا ُزَهير ْبُن ُمَحمد ، َعْن ُمَحمد   ثنا َأبو عامر : حده وَقاَل ِلي َعبد هللِا ْبُن ُمَحمد : حده

الِغفا ِطخَفة  اْبِن  َعِن   ، الُمجمِ ر  هللِا  َعبد  ْبِن  ُنعيم  َعْن   ، َحلَحَلة  ْبِن  َعمرو  : ْبِن  ري 
 َأخبرني َأبي َأنهُه ضاَف النهبي  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم ... َنْحَوه .

النهبيِ  َصلى َّللاهُ   َعِن  ُهَريرَة ،  َأبي  َعْن  َأِبي َسَلمة ،  َعْن  ْبُن َعمرو :  َوَقاَل ُمَحمد 
 َعَليه وَسلم .

 وال يصح  . 
إِ  اْبُن  َأخبرنا   : ُيوُنس  ثنا  حده  : ُعَبيد  ِلي  ْبِن  َوَقاَل  َعمرو  ْبِن  ُمَحمد  َعْن   ، ْسَحاق 

ثناه َعْن ِطهَفة الِغفاري .   َعَطاٍء ، َعْن ُنعيم ْبِن ُمَحمد ، َعْن َيِعيش بن ِطهَفة .. حده
ثنا ِهشام ، َعْن َيحيى ، عن أبي َسَلمة ، عن َيِعيش   َوَقاَل ِلي ُمعاذ ْبُن َفضالة : حده

فهة .ْبِن ِطخَفة ْبِن َقيس الِغفاري : َكاَن   َأبي ِمْن َأْصَحاِب الصُّ
 . (27) َوال َيِصحُّ اْبُن َقيس ِفيهِ 

ثنا َعبد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمد ، َعْن ُمَحمد ْبِن َعمرو   اج : حده َوَقاَل لنا َأْحَمُد ْبُن الَحج 
َعنِ   ، ُهَريرَة  َأبي  َعْن   ، َعَطاٍء  ْبِن  َعمرو  ْبِن  ُمَحمد  َعْن   ، يِلي   الدِ  َحلَحَلة  النهبيِ     ْبِن 

 َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . 
 . (28) وال يصح  َأبو ُهَريرة

وقال ُمَحمد : َأخبرنا َعبد هللِا : َأخبرنا ِهشام ، عن َيحيى ، عن أبي َسَلمة، عن 
 َيِعيش ْبن ِطغَفة الِغفاري َقاَل : َكاَن َأبي ... 



 حسن محمد كامل محمدد.                     وموازنة  البخاري دراسـة المام عند الصحة نفي داللة 
 

- 651 - 

 .. ا.هـ .  (29) َقاَل َأبو َعبد هللِا : ِطغَفة خطٌأ أيضا  
قول البخاري  :" وال يصح  " يريد به روايَة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي  

 . (30) هريرة ؛ فقد أعل ها أبو حاتم والدارقطني وَصحهحا روايَة ابن طهفة عن أبيه
وأمها قوله :" وال يصح  ابن قيس فيه " فيريد به االضطراب الحاصل في اسم ونسب  

 . (31)أشار إلى ذلك ابن عبد البر  في " االستيعاب "طخفة ، وقد 
طريق   من  الحجاج  بن  أحمد  رواية  به  فيريد   " هريرة  أبو  يصح   وال   ": قوله  وأمها 
م عليها روايَة طخفة ) أو طهفة ( ، وهللا  محمد بن عمرو بن حلحلة ، وهو بهذا يقدِ 

 تعالى أعلم .  
 بخصوص رواية بعينها: ما َعلَّله المام البخارّي بنفسه :ثانياا 

 تناول تعليل اإلمام البخاري  ِلنفي الصحة أمرين : 
 انقطاع اإلسناد ، أو َضعف أحد رواته .  -1
 معارضة الرواية ألخرى أقوى منها إسنادا  أو متنا  .  -2

 أمَّا انقطاع السناد ، أو َضعف أحد رواِته: 
آَخر ِمن " التاريخ الكبير " ، أو فقد َعلهَله اإلمام البخاري  مباشرة  ، أو في موضع   

 في كتاب آَخر ..
 أمَّا ما َعلََّله مباَشرةا فمثاله :

َمشِقيُّ الَحضَرِميُّ ، َنَسَبُه َزيد ْبن    -1 قال البخاري  : الَعاَلء ْبن الحارث ، َأبو وهب الدِ 
 ُحباب ، َعْن ُمعاوية ْبن َصاِلٍح ، َكن اُه َيحيى ْبن َحمزة .

ثني ُمعاوية ، َعْن الَعاَلء ْبن الحارث ، َعْن َمكحول َقاَل َعبد هللاِ   ْبُن َصاِلٍح : حده
فقلنا له :" يا َأَبا اأَلسقع ..   -رضي هللا َعْنُه    -َقاَل : دخلُت على واِثَلَة بن اأَلسقع  

ثنا " فقال : حسُبكم إذا جئناكم بالحديث على المعنى .  َحدِ 
 كحول ، َعْن واِثَلَة ، َرَفَعُه .وقال الَعاَلء ْبن َكِثير : َعْن مَ 
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 .. ا.هـ . (32)وال يصح  ؛ ألن  الَعاَلء ْبن َكِثير ُمنَكُر الحديِث ...
نفَي   به  يريد   " الحديث  ُمنَكُر  َكِثير  ْبن  الَعاَلء  ألن   ؛  يصح   وال   ": البخاري   قول 

العالء كما صحة رواية العالء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا  ؛ ِلنكارة حديث  
 بذلك .   -رحمه هللا تعالى  -َعلهل 

، وَرَوى َعنه َعبد الَعِزيز    (33)قال البخاري  : ُعَبيد هللِا ْبن الحارث ، َسِمَع َعبد هللاِ   -2
 .. ا.هـ . (34)بن ُعبيد هللِا ، وال يصح  حديُثه ؛ لحال َعبد الَعِزيز

َله بأن ه بسبب الراوي عنه ؛ وهو  قول البخاري  في عبيد هللا :" وال يصح  حديثه " َعله 
 .  (35) عبد العزيز بن عبيد هللا

 وأمَّا ما َعلََّله في موضع آَخر ِمن " التاريخ الكبير " فمثاله :
ا : َرَأيُت النهبيه    -1 َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم   -قال البخاري  : ِزياد ْبن ُعَبْيدة ، َسِمَع َأنس 
 روان ، وال يصح  . َيمَسُح ... َسِمَع منه مَ  -

َأَر النهبيه     -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -َقاَل َيحيى ْبن َأبي ِإْسَحاق : َعْن َأنس : َلم 
 .. ا.هـ .( 36) َيمَسح

ِللنبي     -صلى هللا عليه وسلم    -قول البخاري  :" وال يصح  " يريد به رؤيَة أنس 
صلى هللا   -عدم رؤيِته ِللنبي  يمسح ، ولذا ذكر روايَة يحيى بن إسحاق عن أنس في  

 يمسح ، وأنه ُحدِ ث بذلك ولم يره ..  -عليه وسلم 
ثنا ُزَهير   وأوَضح ذلك في " التاريخ الكبير " بقوله : َقاَل َلَنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعيَل : حده

ثنا َوْهُب ْبُن ُعقبة ، َعْن ُمَحمد ْبِن َسعد األَنصاري  ، َعْن َأبيه َرَأى أَ  ا َيمَسُح : حده َنس 
 ِتسَع ِسِنيَن، َفَفَعَله .   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم  -َعلى ُخفهيِه ، َوَقاَل : َخَدمُت النهبيه  

ا : َلم   ثنا اْبُن ُعَيينة ، َعْن َيحيى ْبِن َأبي ِإْسَحاَق َسِمَع َأنس  َوَقاَل ابن َأبي َشيبة : حده
ثوني َعْنه .  -م َصلى َّللاهُ َعَليه وَسل  -َأَر النهبيه   َيمَسُح ؛ حده

 .. ا.هـ .( 37)وهذا أصح  
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..    (38) قال البخاري  : َعِلي  ْبن َيِزيد ْبن ُركاَنة الُقَرِشيُّ ، َعْن َأبيه ، لم يصح  حديُثه  -2
 ا.هـ .

ْبن   َيِزيد  ْبن  عليه  ُمَحمد  َسِمَع   ، ِإسحاق  اْبن  وَعِن   :  " الكبير  التاريخ   " وقال في 
بد َيِزيد ، َسِمَع أباه َقاَل :" َطلهَق َجدِ ي ُركاَنُة ُسَهيَمَة ِبنِت ُعَميٍر الُمَزِنيهِة ، ُركانة ْبن عَ 

ها َعَليِه النهبيُّ َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم " ، ُمرَسل  .. ا.هـ .  (39)َفَرده
ا َعْن َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل : َهَذا َحِديثٌ   (40)  ِفيِه اْضِطَراب وقال الترمذي : َسَأْلُت ُمَحمهد 

. 
وبناء  عليه فإن  قول البخاري  في عِلي  :" لم يصح  حديثه " يريد به تلك الرواية ؛ 

واضطرابها كما نقله عنه الترمذي في "العلل"   -كما في " التاريخ الكبير "    -إلرسالها  
. 

 وأمَّا ما َعلََّله في كتاب آَخر فمثاله : 
الَعِزيز ْبن ُعقبة ْبن َسَلمة اأَلسَلِمي  ، ُيَعدُّ ِفي أهل الَمِديَنة ، قال البخاري  : َعبد    -1

َسِمَع َعبَد َّللاه ْبن راِفع ، َرَوى َعنه َيِزيد ْبن َعمرو اأَلسَلِمي  ، حديُثه في أهل الِحجاز ، 
 .. ا.هـ .  (41) ال يصح  حديُثه ؛ ُمنَقِطع

ثنا َحاِتٌم ْبُن  وقال في ترجمة َعبد هللِا ْبُن راِفع : َقاَل عَ  ْبُن ُيونس : حده بد الرهحَمن 
ِإسماعيل ، َسِمَع َيِزيد ْبَن َعمرو اأَلسَلِمي  ، َعْن َعبد الَعِزيز ْبِن ُعقبة ْبِن َسَلمة َقاَل : 

رَبة بالضُّ اْلَعْصَر  َخِديج  ْبِن  ْبِن راِفع  هللِا  َعبد  َمَع  ،   (42) صليُت  ُروَن  ُيَؤخِ  اْلَباِدَيِة  َوأَْهل 
ا ، فقلُت َلُه ، َفَقاَل : َما ِلي وِللِبَدِع ؟! َهِذِه َصاَلُة آباِئي َمَع النهبيِ  َصلى َّللاهُ  فَ  َرَها ِجدًّ َأخه

 .. ا.هـ .  (43) َعَليه وَسلم
التاريخ األوسط "    " بعد   -قول البخاري  :" ال يصح  حديثه ؛ منقطع " فسره في 

 .. ا.هـ .  (44)روف سماُعه ِمن عبد العزيزبقوله : ويزيد هذا غير مع -إيراده ِللحديث 
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، وهللا تعالى    (45)وعلى هذا فإن  كالم البخاري ليس فيه جرح وال تعديل ِلعبد العزيز
 أعلم . 

قال البخاري  : َعبد هللِا ْبن َيسار ، هو اْبن َأبي َليَلى اأَلنصاري  ، عن علي  رضي   -2
د ، َعْن ُمَحم د ْبن ُسَليمان ، َعْن َعبد الرهحَمن ْبن اأَلصَبهاِني  ، هللا َعْنُه .. َقاَله ُمَسده

وال    ، َعْنُه  هللا  رضي  علي   عن   ، َأبيه  َعْن   ، َليَلى  َأبي  ْبن  هللِا  َعبد  ْبن  ُمختار  َعْن 
 .. ا.هـ .  (46) يصح  

ْبُن َصاِلٍح َعِن   اأْلَْصَبَهاِنيِ  وفَسره في " القراءة خلف اإلمام " بقوله : َوَرَوى َعِليُّ 
َقَرَأ  َمْن  َأِبيِه عن عِلي  َرِضَي َّللاهُ َعْنُه :"  َلْيَلى َعْن  َأِبي  ْبِن   ِ ْبِن َعْبِد َّللاه اْلُمْخَتاِر  َعِن 

المختار ُيعَرف  " ، وهذا ال يصح  ؛ ألن ه ال  اْلِفْطَرة  َأْخَطَأ  َفَقْد  َماِم  اإْلِ َواَل   (47)َخْلَف   ،
 . (48) ُه ِمْن َأِبيِه َأْم اَل ، َوَأُبوُه ِمْن َعِليٍ  ، َواَل َيْحَتجُّ أَْهُل اْلَحِديِث ِبِمْثِلهِ ُيْدَرى َأنهُه َسِمعَ 

 وأمَّا َعلََّله المام البخارّي ِبمعارضته ِلَما هو أقوى منه سنداا أو متناا : 
 فمثال الُمعاَرض بما هو أقوى سنداا :

 َضمَعج ..قال البخاري  : ِعمران ْبُن َأوس ْبِن  -1
رضي    -َقاَل َمروان ْبُن ُمعاوية : َعْن ِعمران ، َعْن َأبيه ، َسِمَع أباه ، عن عائشة  

أ .  -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم   -َأنه النهبيه   -هللا عنها   َأَكَل وَلم َيَتَوضه
 وَروى َعْنُه َأبو ُمعاوية . 

عَ  َعْن   ، َزاِئَدُة  ثنا  حده  : الرهحَمن  َعبد  َأبي  َوَقاَل  اْبُن  ثني  حده  : ُرَفيع  ْبِن  اْلَعِزيِز  بد 
  -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -ُمَليكة وِعكِرمة ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَها ، َعِن النهبيِ   

 َأنهُه َأَكَل لحما  ولم يتوضأ . 
  -ِرمة َعِن اْبِن َعب اس  َوَهَذا ال َيِصحُّ ؛ أَلنه َأيوب وِسماك ا َوَعاِصم ا َرَوْوُه َعْن ِعك

 َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . -َرِضَي َّللاهُ َعنهما  



 حسن محمد كامل محمدد.                     وموازنة  البخاري دراسـة المام عند الصحة نفي داللة 
 

- 655 - 

ثني ُعَقيل ، عن ُيوُنس ، عن ابن ِشهاب َقاَل : َأخبرني َسِعيد ْبُن   َوَقاَل اللهيث : حده
بيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم َخاِلٍد ، َسِمَع ُعروة ، َسِمَع َعاِئَشَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَها ، َعِن النه 

ِت الن ار{ .  ُؤوا ِمم ا َمسه  }َتَوضه
 .. ا.هـ . (49)وهذا أصح  

قول البخاري  :" وهذا ال يصح  " يريد حديث عائشة ، وَعلهَله بأن  ثالثة  ِمن الرواة 
 رووه عن عكرمة عن ابن عباس ؛ فال يصح  عن عائشة .

ُمَحمد ْبن ُمسلم الط اِئفي  : َسِمَع َعمرو ْبن ِدينار وإبراهيم  قال البخاري  في ترجمة    -2
 ْبن َميَسرة ، َسِمَع منه َيحيى ْبن ُسَليم .. 

َعْن    ، ِدينار  ْبِن  َعمرو  َعْن   ، ُمَحمد  ثنا  : حده َمشِقي   الدِ  ْبُن َصفوان  َيَسَرة  ِلي  َقاَل 
النهبيِ    َعِن   ، َسِعيٍد  وَأبي  َعلَ   -جابٍر  وَسلم  َصلى َّللاهُ  ُدوَن    -يه  ِفيَما  َصَدَقَة  }اَل  َقاَل 

  { .(50)َخمَسِة َأوُسقٍ 
ثنا َأبو َجعفر الر اِزي  ، َعْن َعمرو ، َعْن جابٍر َقوَلُه .  وقال لنا آدم : حده

ز اق ، َعِن اْبِن ُجَريج : َأخبرني َعمرو   ثنا َعبد الره َوَقاَل ِلي َيحيى ْبُن ُموسى : حده
 ْن َجاِبِر ْبِن َعبد هللِا ، َوَعْن َغْيِر واحٍد ... ، ِمثَلُه .َقاَل : َسِمعُت عَ 

 َهَذا َأَصحُّ ، ُمرَسٌل .
َبير ، َعْن جابٍر ، َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ   ثنا َحماد ، َعْن َأبي الزُّ َوَقاَل َلَنا آَدُم : حده

 َعَليه وَسلم .
ثنا َعْن َحماد  َبير َعْن جابٍر َقاَل : َلْيَس ِفيما  َوَلْم َيِصحه ؛ أَلنه ُموسى حده َعْن َأبي الزُّ

 ُدوَن َخْمِس أوساٍق َصَدَقة .
َبير   ناد ، َعْن ُموسى ْبِن ُعقبة ، َعْن َأبي الزُّ ثني اْبُن َأبي الزِ  َوَقاَل َلَنا إسماِعيل : حده

 ، َعْن جابٍر ، َقوَلُه .
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 .. ا.هـ .  (51) َوَقاَل اْبُن َمهدي  : ُكُتُب ُمَحم د صحاح
قول البخاري  :" لم يصح  " يريد ما رواه آدم ] ابن أبي إياس [ عن حم اد عن أبي  
الزبير عن جابر مرفوعا  ؛ ألنه خالف ما رواه موسى ] ابن إسماعيل التبوذكي [ عن  
حماد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا  ، وما رواه إسماعيل ] ابن أبي أويس [ عن  

 بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر موقوفا  أيضا  .أبي الزناد عن موسى 
كتاب  غير  ِمْن  َحدهث  إذا  أنه  يعني   " ِصَحاح  محمد  ُكُتب   ": مهدي   ابن  وقول 

 . (52)أخطأ
 ومثال الُمعاَرض بما هو أقوى متناا :

ي ُهَريرَة ، قال البخاري  : اْلَحاِرُث ْبُن َعبد اْلُمطهِلِب ، َسِمَع َناِفَع ْبِن ُجَبير ، َعْن َأب   -1
َقاَل }َمن َصلهى َعلى ِجناَزٍة َفَلُه ِقيراٌط{ .. قاله   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم     -َعن النبيِ   

  ِلي ِإْبَراِهيُم ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُيوُسَف ، َعِن اْبن ُجَريج ، وهذا أصح  ...
  -ِمَع اْبن ُعَمر ، َعن النهبيِ  وقال ابن َأبي خالد : َسِمَع سالم ا أبا َعبد هللِا الَبر اد ، سَ 

 ِمثَلُه . -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم  
وهذا ال يصح  ؛ ألن  الزُّهِري  قال : عن سالم أن  ابن ُعَمر أنكر على أبي ُهَريرَة ،  

 حتى سأل عائشة . 
ثنا َحيَوة ، َسِمَع َأَبا َصْخٍر ، َسِمَع َيِزيَد ْبَن قُ  َسيط ، َسِمَع َداُود َوَقاَل َلَنا الُمقرئ : حده

بن عامر بن سعد ، َسِمَع اْبُن ُعَمر َخبابا َصاِحَب اْلَمْقُصوَرِة ، َوَذَكَر عن َأبي ُهَريرَة 
ِمثَلُه ، َفَأْنَكَر ابُن ُعَمر ، َحتهى أرسَل ِإَلى َعاِئَشَة   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -َعن النبي  

َقت َأَبا ُهَريرةَ   . .. ا.هـ  (53) َفَصده
قول البخاري  :" وهذا ال يصح  " يريد به روايَة ابن عمر ، وَعلهل ذلك بما ثبت في  

قتها السيدة عائشة ؛ فلو    (54) الصحيح ِمن إنكار ابن عمر روايَة أبي هريرة حتى َصد 
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َلَما أنكره على أبي هريرة ،   -صلى هللا عليه وسلم    -كان ابن عمر سمعه ِمن النبي  
 وهللا تعالى أعلم . 

َبير ْبن الشعشاع ، َعْن َأبيه ، َسِمَع عليًّا في أكل لحوم الُحُمر   -2 قال البخاري  : الزُّ
 األهلية .. 

نِ ي  ، َسِمَع ُزَبير ا .  مد : َسِمَع َطلَحة ْبن ُحسين الشه  َقاَل َعبد الصه
النهبيه   ..   (55) نهَنَهى عَ   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -وال يصح  ؛ ألن  عليًّا روى َأن  

 ا.هـ .
قول البخاري  :" وال يصح  " يريد حديث علي  في ِحل  أكل لحوم الُحُمر األهلية ؛ 

 وقد َعلهل ذلك بمخالفِته ِلحديث عِلي  األقوى في النهي عن أكلها ..
ُيْعَرُف ِإاله ِبِه  قال العقيلي  تعقيبا  على حديث الِحل  : َواَل ُيَتاَبُع ] الزبير [ َعَلْيِه ، َواَل  

َنَهى َعْن    -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم    -َأنه النهِبيه    -ِبِإْسَناٍد َجيِ ٍد    -، َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍ   
 .. ا.هـ .  (56) َأْكِل ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهِليهِة ... 

الشعشاع كما ذكر  بن  الزبير  الذي ذكره عن  ابن عدي  : وهذا  ه ال يصح  ، وقال 
 .. ا.هـ .  (57) ومقصد الُبخاِري  أن ال يسقط عليه ُكله راوٍ 

 بالرواية :  -في أغلبها   -صيغ نفي الصحة التي تتعلق  -ثالثاا 
 وقد حصرُتها فوجدُتها تنقسم إلى سبع صيغ أساسية ، هي : 

 ما َحَكم عليه البخارّي بصيغة " لم يصّح إسناده " :  -1
 مثاله : 

.. ا.هـ    (58) َعبد هللِا ْبن َأبي ُمَطرِ ف ، َلُه ُصحَبٌة ، ولم يصح  إسنادهقال البخاري  :    -1
.. 

وقال في ترجمة صالح ْبن راشد الُقَرِشي  : َعْن َعبد هللِا ْبن َأبي ُمَطرِ ف واْبن َعب اس  
 .. ا.هـ ..  (59) ، َرَوى َعنه ِرفَدة ، لم يصح  حديُثه
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َثَنا ِهَشاُم  قال العقيلي  : َوَهذَ  ُب َقاَل : َحده َثَناُه ُمَحمهُد ْبُن َأِبي َعتهاٍب اْلُمَؤدِ  ا اْلَحِديُث َحده
اْلُقَرِشيُّ ، َعْن   َراِشٍد  ْبُن  َثَنا َصاِلُح  َقاَل : َحده ُقَضاَعَة  ْبُن  ِرْفَدُة  َثَنا  َقاَل : َحده ْبُن َعمهاٍر 

: َقاَل  ٍف  ُمَطرِ  َأِبي  ْبِن   ِ النهِبيه    َعْبِد َّللاه َوَسلهَم    -َسِمْعُت  َعَلْيِه  هللُا  }َمْن    -َصلهى  َيُقوُل 
ْيِف{ ..  َتَخطهى اْلُحْرَمَتْيِن َفُخطُّوا َوَسَطُه ِبالسه

َقاَل َأُبو َجْعَفٍر : َواَل ُيْحَفُظ َهَذا اللهْفُظ ِإاله ِبِه ] أْي صالح بن راشد [ , َوَقْد ُرِوَي َعِن  
ِه َأِبي ُبْرَدَة ْبِن ِنَياٍر َأنه النهِبيِ   اْلَبَراِء َعْن عَ  َبَعَثُه ِإَلى َرُجٍل   -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم    -مِ 

 .. ا.هـ . (60) أَْعَرَس ِباْمَرأَِة َأِبيِه َأْن ُيْضَرَب ُعُنُقُه .. ِبِإْسَناٍد َصاِلح
َضِعيفٌ  َراِشٍد  ْبِن  َصاِلِح  َعْن  َوالرهاِوي   : حجر  ابن  ُح  قال  َوُيَوضِ   ... ِرْفَدُة  َوُهَو  ؛   

َماَرَة  اُج اإْلِ َضْعَفُه َقْوُلُه :" َفَكَتُبوا ِإَلى ابن َعبهاس " ؛ وابن َعبهاٍس َماَت َقْبَل َأْن َيِلَي اْلَحجه
 .. ا.هـ . (61) ِبَأْكَثَر ِمْن َخْمِس ِسِنين

لح على األرجح ؛  وعلى هذا فإن  الحمل في الرواية ليس على عبد هللا وال على صا
 ، وهللا تعالى أعلم .  (62)وإنما على رفدة

قال البخاري  : ُعمارة ْبن َزعَكَرة ، له ُصحَبة ، لم يصح  إسناده ، َرَوى َعنه ُعَفير   -2
 .. ا.هـ . (63) ْبن َمعدان

َثَنا َأُبو الَوِليِد   َمْشِقيُّ َأْحَمُد ْبُن َعْبِد وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه قال : َحده الدِ 
َثَنا ُعَفْيُر ْبُن َمْعَداَن َأنهُه َسِمعَ  َثَنا الَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َقاَل : َحده  الرهْحَمِن ْبِن َبكهاٍر َقاَل : َحده

ُث َعْن اْبِن َعاِئٍذ الَيْحُصِبيِ  َعْن ُعَماَرَة ْبِن َزعْ  َكَرَة َقاَل : َسِمْعُت َأَبا َدْوٍس الَيْحُصِبيه ُيَحدِ 
  ِ َيُقول : ِإنه َعْبِدي   -َعزه َوَجله    -َيُقوُل }ِإنه َّللاهَ    -َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم    -َرُسوَل َّللاه

اَل  { َيْعِني ِعْنَد الِقَتاِل .. َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  (64) ُكله َعْبِدَي الهِذي َيْذُكُرِني َوُهَو ُماَلٍق ِقْرَنه
نهِبيِ  َنْعِرُفُه ِإاله ِمْن َهَذا الَوْجِه ، َوَلْيَس ِإْسَناُدُه ِبالَقِويِ  ، َواَل َنْعِرُف ِلُعَماَرَة ْبِن َزْعَكَرَة َعِن ال

 .. ا.هـ . (65) ِإاله َهَذا الَحِديَث الَواِحد  -َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم   -
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  " إسناده  يصح   لم   ": البخاري   ثين  وقول  المحدِ  أكثر  أن   إذ  ؛  عفير  ِلَضعف 
 ، وهللا تعالى أعلم . (66) يضعفِ ونه

 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " هذا ال يصّح " أو " ال يصّح هذا " :  -2
 مثاله : 

 قال البخاري  : اْلَحَسن ْبن ِعمران ، َأبو َعبد هللِا الَعسَقالني  ..  -1
 ْن َأِبي َعبد هللِا ، َعْن معاوية . َقاَل عيسى ْبن يونس : َعْن ُشعبة ، عَ 

ثني َعِليُّ بن نصر قال : حدثنا َأبو َعاِصٍم  ، َعْن ُشعبة : َأخبرنا اْلَحَسُن ْبُن   َحده
ِعمران َأبو َعبد هللِا ، َسِمَع َعبد هللِا ْبن َعبد الرهحَمن ْبن َأبَزى ، عن َأبيه َصلهى َخلَف 

ِإذا   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -ِبِمن ى ، وَكبهَر النهبيُّ    -لم  َصلى َّللاهُ َعَليه وسَ   -النهبيِ   
 َخَفَض وَرَفَع .

ثنا ُشعبة ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ِعمران :   َثَنا َأبو َداُود َقاَل : حده ثني َمْحُموٌد َقاَل : َحده َحده
لهى َمَع النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه  َسمعت َسِعيَد ْبن َعبد الرهحَمن ْبن َأبَزى ، َعْن َأبيه َأنهُه َص 

 وَسلم ، َفكان اَل ُيِتمُّ التهكِبيَر .
 َقاَل َأبو َداُود : َوَهَذا ِعْنَدَنا ال َيِصحُّ . 

 وَعْن ُشعبة ، َعِن اْلَحَسن ْبن ِعمران الَعسَقالني  : سألُت مكحوال  َعِن العزل .
  : َقاَل  اٍر  َبشه ْبُن  ُمَحمد  ثني  ْبِن  َحده اْلَحَسِن  َعِن   ، ُشعبة  َعْن   ، َداُوَد  َأبو  ثني  َحده

النهبيِ    َمَع  َصلهيُت   : َأبيه  عن   ، َأبَزى  بن  الرهحَمن  َعبد  اْبِن  َعِن   ، اِميِ   الشه   -ِعمران 
 َفَلم ُيِتمه التهكِبيَر .  -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم  

  ُعَمر ْبِن َعبد اْلَعِزيِز َفَلْم ُيِتمه التهْكِبيَر . َوَعِن اْلَحَسِن ْبِن ِعمران َقاَل: صليُت َخْلفَ 
 وهذا ال يصح  .

 وَعِن اْلَحَسن ْبن ِعمران : سألُت مكحوال  َعِن العزل .
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وُيقال : َعْن َيْحَيى ْبن َحماد ، َعْن ُشعبة ، َعِن اْلَحَسن ْبن ِعمران ، َعْن َعبد هللِا  
..   (67) َأبيه : َصلهيُت َمَع النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلمْبِن َعبد الرهحَمن ْبِن َأبَزى ، عن  

 ا.هـ .
قول البخاري  : قال أبو داود ] الطيالسي [ : وهذا عندنا ال يصح  " يريد به رواية 

 الحسن بن عمران في عدم إتمام التكبير .. 
والحسن قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري : وهو الواقع ؛ فِإن الحديث باطل ،  

 " في  ترجمته  في  كما  ومتنه  الحديث  مسند  في  اضطرب  وقد   ، مجهول  عمران  بن 
لعدد  لمخالفته  به  المقطوع  الباطل  هذا  إلى  ُيْلَتَفَت  أن  ينبغي  فال  ؛   " الكبير  التاريخ 

 .. ا.هـ .  (68) التواتر ، وألنه لم يتابعه عليه أحد إال فعل فتى أمية المبتدع الباطل
ا ال يصح  " فيريد به رواية الحسن بن عمران عن عمر بن عبد وأمها قوله :" وهذ 

 . (69)العزيز
َسَلمة   -2 ُأم  َسِمَعت   ، َجسَرة  َعْن   ، َمحُدوج  َعْن   ، ُعَمير  ْبُن  ُعَمر   : البخاري   قال 

َكذا{ .. رضي هللا َعْنَها : َقاَل النهبيُّ َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم }اَل َيِحلُّ الَمسِجُد ِلُجُنٍب ِإاله لِ 
 َقاَلُه ُيوُنس ْبُن َأرَقم ، َسِمَع َمنصور ْبَن َأبي اأَلسود . 

 وَروى اْبُن َأبي َغِنيهة ، َعْن َأبي الَخط اب الَهَجري  ، َعْن َمحُدوج الذُّهِلي  .
َليه  َوَقاَل َأفَلت : عن َجسَرة ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَها ، َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ عَ 

 وَسلم .
 َوال َيِصحُّ َهَذا َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . 

ر ، َعْن ُعَمر ْبِن ُعَمير َأبي الَخط اب الَهَجِري  ، َعْن ُعروة ْبِن   وَروى ِلي اْبُن ُمَيسه
 َفيُروز .

 .. ا.هـ .  (70) في الُكوفيين
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عليه وسلم " يريد روايَة }ال يحل   قول البخاري  :" وال يصح  هذا عن النبي صلى هللا  
المسجد{ ِلالضطراب الحاصل فيها ، وألن  مدارها على جسرة ؛ وقد قال فيها : وعند 

 . (71) جسرة عجائب 
 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " لم يصّح فيه ..." :  -3

 مثاله : 
ب اس ْبن َعبد الُمطهلب : قال البخاري  في ترجمة ِإْبَراِهيم ْبن َعبد هللِا ْبن َمَعبد ْبن العَ   -1

 َعْن َأبيه وميمونة ، َسِمَع منه ُسليمان ْبن ُسَحيم الَمَدِنيٌّ ، وَسِمَع منه اْبن ُجَريج . 
ِإْبَراِهيم ْبن   َناِفٌع ، َعْن  ثني  ثني اللهْيُث َقاَل : َحده ْبُن َصاِلٍح : َحده َلَنا َعبد هللِا  َوَقاَل 

َعب اس   ْبن  ْبن مَعبد  النهبيه  َعبد هللِا  َسِمعُت  َقاَلْت :  َمْيُموَنَة  َعْن  َعَليه   -،  َصلى َّللاهُ 
َيُقوُل }َصاَلٌة ِفي َمسِجِدي َهذا َأفَضُل ِمن َألِف َصاَلٍة ِفيَما ِسواهُ ، ِإاله َمسِجَد   -وَسلم  

 الَكعَبة{ . 
َعْن   َناِفٍع ،  َعْن  ُجَريج ،  اْبِن  َعِن  َعاِصٍم :  َأبو  َلَنا  َعْن  َوَقاَل  َمَعبد ،  ْبِن  ِإْبَراِهيَم 

 َمْيُموَنَة ، َعن النبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم. 
َثُه   ا َأنه ِإْبَراِهيَم ْبَن َعبد هللِا ْبِن َمَعبد َحده َوَقاَل َلَنا الَمكِ ي  : َعِن اْبِن ُجَريج ، َسِمَع َناِفع 

َثُه َعْن َمْيُموَنَة َعن ال  نبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم .َأنه اْبَن َعب اس َحده
 . (72) َوال َيِصحُّ ِفيِه اْبُن َعبهاس

عن   بن معبد  إبراهيم  أن  صوابه  أْي   " ابن عباس  فيه  يصح   وال   ": البخاري  قول 
 ميمونة .. 

قال القاضي عياض : وقال بعضهم : صوابه " إبراهيم بن عبد هللا بن معبد بن  
 .. ا.هـ . (73)، وعن ابن عباس خطأ عباس أنه قال : إن امرأة اشتكت "

قال ابن حجر : فهذا ُمْشِعر ِلصحة روايته ] أي إبراهيم [ عن ميمونة عند البخاري  
 .. ا.هـ . (74)، وقد ُعِلم مذهُبه في التشديد في هذه المواطن
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ولكْن قال مغلطاي : البخاري  إنما أنكر دخوَل ابن عباس في هذه الرواية بينهما ، 
ماعه منها صحيح ، وَمْن علم حجة على َمْن لم َيعلم ، ال سيما ولم يصرح ال أن  س

 .. ا.هـ . (75) بسماعه منها أحد علمناه ِمن القدماء المعتمدين
ُأْنِكَر   (76) وقال النووي تعقيبا  على رواية مسلم عن ابن عباس َهَذا اْلَحِديُث ِممها   :

َقالَ  ؛  ِإْسَناِدِه  ِبَسَبِب  ُمْسِلٍم  َعْن    َعَلى  َوَصَواُبُه   ، َوَهٌم  ِفيِه  َعبهاٍس  ابن  ذكُر   : اْلُحفهاُظ 
ِ َعْن َمْيُموَنَة ؛ َهَكَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ من رواية الليث وابن ُجَرْيٍج َعْن   ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاه

 . (77) َناِفٍع َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد هللا عن ميمونة من غير ذكِر ابن َعبهاس
ير العاِمِري  ... -2 خِ   قال البخاري  : َعبد هللِا ْبن ُمَطرِ ف ْبن َعبد هللِا ْبن الشِ 

ثنا ُيونس ، َعْن ُحَميد بن   ثنا َيِزيد ْبن ُزَريع َقاَل : حده َقاَل ِإْبَراِهيم ْبن ُموَسى : حده
أَ  َعْن  ثهم  حده َأنه  ير  خِ  الشِ  ْبن  ُمَطرِ ف  بن  هللِا  َعبد  عن   ، اأَلسَلِمي   ِهاَلل  َبرَزة    -بي 

َقاَل : َتَغيهَظ َأُبو َبكٍر َعلى َرُجٍل ، َفقلُت :" َأاَل َأقُتُلُه ؟ " َفقال : ما   -رضي هللا َعْنُه  
 كاَنت أَلَحٍد َبعد َرُسوِل هللِا َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . 

ن ِهاَلل ، َعْن َأبي  َوَقاَل ُشعبة : َعْن َعمرو ْبن ُمرهة ، َعْن َأبي َنصر وهو ُحَميد بْ 
 َبرَزة رضي هللا َعْنُه . 

َقاَل َحفص ْبن ِغياث وَيعَلى : َعِن اأَلعَمش ، َعْن َعمرو ، َعْن َأبي الَبخَتِري  ،  
 َعْن َأبي َبرَزة رضي هللا َعْنُه .

َعْن   ُمرهة ،  ْبن  اأَلعَمش ، َعْن َعمرو  َعِن  ُفَضيل :  ْبن  ُمعاوية وُمَحمد  َأبو  وَقاَل 
 ، َعْن َأبي َبرَزة .  سالم

ثنا الَوِليد ْبن ِدينار ، َسِمَع الَحَسن أن  أبا َبرَزة َكاَن ِعْند َأبي َبكر   وَقاَل ُموَسى : حده
 نحوه .  -َرِضَي َّللاهُ َعْنُه  -

 َقاَل ابُن ِهاَلل : ُكنيته َأبو َجزء .
 وال يصح  فيِه سالم ، وَأُبو الَبخَتِري  . 
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ِميط َقاَل : َعبد َقاَل   ثنا ُبَكير ْبن َأبي السه ثنا َأْحَمد ْبن ِإسحاق :  حده اِرِمي  : حده الد 
 .. ا.هـ .  (78) هللِا ْبن ُمَطرِ ف ، َأبو َجزء

قول البخاري  :" وال يصح  فيه سالم وأبو البختري " يريد به أن  الرواية عنهما عن  
ما رواه يونس بن عبيد ، وهو أشبهها   أبي برزة ال تصح  ؛ قال أبو حاتم :" والصحيح 

 ، وهللا تعالى أعلم .  (79)، وليس ألبي البختري معنى "
 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " مرسل ، وال يصّح " أو " ال يصّح ، مرسل " :   -4

 مثاله : 
ِإسماِعيل ْبن رافع قال البخاري  في ترجمة ُمَحمد ْبن َيِزيد ْبن َأبي ِزياد : َرَوى َعنه    -1

 .. ا.هـ .  (80) حديث الصور .. ُمرَسٌل ، ولم يصح  
قول البخاري :" مرسل ، ولم يصح  " يريد ما راوه ِإْسَماِعيُل ْبُن َراِفٍع ، َعْن ُمَحمهِد 

ِبي ُهَرْيَرَة ْبِن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد ، َعْن َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر , َعْن ُمَحمهِد ْبِن َكْعٍب ، َعْن أَ 
  ِ َثَنا َرُسوُل َّللاه وَر   -َعزه َوَجله    -َقال }ِإنه َّللاهَ    -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم    -: َحده َخَلَق الصُّ

 ...  (81) َفَأْعَطاُه ...{ اْلَحِديَث ِبُطوِله
ة  أمها إرساله فيريد به ما بين إسماعيل بن رافع ومحمد بن يزيد ، وأمها نفي الصح

 . (82) فقال ابن عدي  : وهذا الذي َقاَل الُبخاِري  أنه ال يصح  ألنه يذكر ِفي إسناده رجل
 .. ا.هـ .  (83)قال البخاري  : َسو اد ْبن َعمرو ، ولم يصح  حديُثه ، ُمرسل -2

قول البخاري  :" ولم يصح  حديثه ؛ مرسل " يريد به ما رواه ابن سيرين عن سواد 
ُأِحبُّ َأْن    -صلى هللا عليه وسلم    -  أن ه أتى النهِبيه  َوَما  ِإَليه اْلَجَماُل ،  فقال :" ُحبِ َب 

َيُفوَقِني َأَحٌد ِبِشَراِك َنْعِلي ، َأَفِمَن اْلِكَبِر َذاَك ؟ "  َقاَل }اَل ؛ إنما الكبر من سفه الحق ، 
 وغمض النهاس{ ..

 . (84) يدركهقال ابن حجر : يعني أن  ابن سيرين أرسله عنه ؛ ألنه لم 
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 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " وال يصّح عن فالن " :  -5
 مثاله : 

 قال البخاري  : ُسَلْيك الَغَطفاني  .. -1
وُهَو   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -َقاَل َبْعُضُهْم : َعْن َجاِبٍر ، َعْن ُسَليك : َقاَل النهبيُّ  

 َيخُطُب }َصلِ  َركَعَتيِن{ . 
 .. ا.هـ . (85) َعْن ُسَليكَوال َيِصحُّ  

قول البخاري  :" وال يصح  عن سليك " يريد أن  الرواية عن جابر كما رواها في " 
 مع أن  المأمور بصالة الركعتين سليك .. (86) القراءة خلف اإلمام "

قال ابن عدي  : واَل أعلم قاله أحد عن الثهْوري  َعِن اأَلْعَمش َعن َأِبي ُسفيان َعن  
؛  جابر  عن  طرق  له  والحديث   ، خالد  ْبن  وِإْبَراِهيم  الفريابي  غير  السليك  عن  َجاِبٍر 

 . (87) يخطب   -َصلهى َّللاهُ َعَليِه َوسلهَم   -ولكنهم قالوا : إن سليك دخل والنبي 
 قال البخاري  : عامر ْبن ُأسامة ْبن ُعمير الَبصِري  الُهَذلي  ، َعْن َأبيه ..  -2

 َعْن َأِبي ُعَبيدة : اسمه َزيد ْبن ُأسامة .  َقاَل َأْحَمد :
َأبي   ِقاَلبة ، َعْن  َأِبي  َكِثير ، َعْن  َأبي  ْبِن  َيحيى  ثنا ِهشام ، َعْن  َقاَل ُمسلم : حده

 الَمِليح : كنا َمَع ُبريدة ِفي غزوة . 
 َوَقاَل اأَلوزاعي  : َعْن َيحيى ، َعْن َأِبي ِقاَلبة ، َعْن َأبي الُمهاجر .

 واألول أصح  .
 أحاديث َعْن َيحيى َعْن َأِبي ِقاَلبة َعْن َأبي الُمهاجر . -أيضا    -َوَرَوى اأَلوزاعي   

 وال يصح  عن َأِبي ِقاَلبة َعْن َأبي المهاجر شيء . 
اج على األُُبلهة (88) هو  .. ا.هـ .  (90( )89) عامل الَحج 

جر شيء " ألن  الصواب قول البخاري  :" وال يصح  عن أبي قالبة عن أبي المها
 أن ه عن أبي قالبة عن أبي المليح عامر بن أسامة .. 
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منها هذا   -وذكر المزي في " تهذيب الكمال " ثالثَة أحاديث عن أبي المهاجر  
هشام    -الحديث   رواه  بريدة  حديث  بأن   قال  ثم   ، قالبة  أبي  عن  يحيى  عنه  يرويها 

 . (91) يح ، وهو المحفوظالدستوائي عن يحيى عن أبي قالبة عن أبي المل
 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " لم يصّح في كذا " :  -6

 مثاله : 
هللا   -1 رضي  َقوَلُه  وَسلمان  ُعَمر  َسِمَع   ، التهيِميُّ  َعِطي ة  ْبن  َعمرو   : البخاري   قال 

 َعنهما ، َروى َعْنُه عاصم اأَلحَول .
 ، َعْن َسلمان رضي هللا َعْنُه . َوَقاَل ِهشام وَحماد : َعْن َحماد ، َعْن ِربِعي  

 َوَقاَل الثهوريُّ : َعمرو . 
  -َوَقاَل ُشعبة : َقاَل َحماد َمرًّة  : ِربِعي  ، وَمرهة  : َعمرو ْبن َعِطي ة ، عن َسلمان  

 َقوَلُه ِفي الوضوء .  -رضي هللا َعْنُه  
 . ال يصح  ِفي الوضوء

ثنا ُشعبة ، َعْن   َحماد ، َعْن َعمرو ْبن َعِطي ة ْبن النهِمر بن  َوَقاَل َأبو النهضر : حده
 .. ا.هـ .  (92)قاسط

يريد قوَل سلمان :" إذا حككَت جسدك فال قول البخاري  :" ال يصح  في الوضوء "  
 تمسحه ببزاق ؛ فإنه ليس بطهور " ؛ ِلالضطراب الحاصل في َمن روى عنه حم اد ..

َث الثهْوِريُّ َعْن َحمهاٍد َعْن َعْمِرو ْبِن َعِطيهَة  عن عبد الرحمن بن مهدي  قال : َلمها   َحده
التهْيِميِ  َعْن َسْلَماَن :" ِإَذا َحَكْكَت َجَسَدَك َفاَل َتْمَسْحُه ِبُبَزاٍق ؛ َفِإنهُه َلْيَس ِبَطُهوٍر " ُقْلُت 

ِ .. َخاَلَفَك النهاُس ِفي َهَذا " َقاَل :" مَ  ْن ؟ " قلُت :" ُشْعَبُة َعْن َحمهاٍد :" َيا َأَبا َعْبِد َّللاه
َعْن ِرْبِعيٍ  " َقاَل :" اْمِضِه " ، ُقْلُت :" َنا َحمهاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َحمهاٍد َعْن ِرْبِعيٍ  " َقاَل :" 

ُثمه َقاَل : امِض  َفَتَوقهَف َساَعة   َنا ِهَشاٌم َعْن َحمهاٍد َعْن ِرْبِعيٍ  "  ُقْلُت :"  ه ، اْمِضِه " ، 
ا َيُقوُل : َنا َعْمُرو ْبُن َعِطيهَة َعْن َسْلَماَن ..  َكَأنِ ي َأْسَمُع َحمهاد 
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َقاَل َعْبُد الرهْحَمِن : َفَمَكْثُت َزَمان ا َأْحِمُل اْلَخَطَأ ِفيِه َعَلى ُسْفَياَن ، َحتهى َنَظْرُت ِفي  
ُة َقاَل : َنا َحمهاٌد َعْن ِرْبِعيٍ  َعْن َسْلَماَن " ، ِكَتاِب ُغْنَدٍر َعْن ُشْعَبَة ؛ َفِإَذا ِفيِه :" َنا ُشْعبَ 

َقاَل ُشْعَبُة :" َوَكاَن َحمهاٌد َقاَل َمرهة  : َعْن َعْمِرو ْبِن َعِطيهَة " ، َفَعِلْمُت َأنه الثهْوِريه َكاَن  
ْيَء َلْم ُيَباِل َمْن َخاَلَفه  .  (93) ِإَذا َحِفَظ الشه

في الرواية    (94) فإن  الحمل هنا على اضطراب َحم اد بن أبي سليمانوعلى كل  حاٍل  
 ، ال على عمرو بن عطي ة ، وهللا تعالى أعلم . 

 قال البخاري  : َسُمرة ْبن ُجنُدب الَفزاري  ، َله ُصحَبة ...  -2
ثنا َهم ام ، َعْن َقتادة ، َعْن ُقدام اج وُموسى ْبُن ِإْسَماِعيَل : حده ة ْبِن وَبَرة  َقاَل َلَنا َحج 

النهبيِ    َعِن  َسُمرة ،  َعْن  َعَليه وَسلم    -،  َغيِر   -َصلى َّللاهُ  ِمن  ُجُمَعة   َتَرَك  َقاَل }َمن 
 ِبِديناٍر ، َفِإن َلم َيِجد َفِنصُف ِدينار{ .  ُعذٍر َفلَيَتَصدهقْ 

، عَ  اأَلحَول  اج  َحج  ثنا  : حده ُمسلم  بن  ثنا هارون  : حده ُمَحمد  بن  لت  الصه ْن  وقال 
ْبِن وَبَرة ، َعْن َسُمرة ، َعِن النهبيِ    َقاَل   -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -َقتادة ، َعْن ُقدامة 

 }َمن َتَرَك ُجُمَعة  ِمن َغيِر ُعذٍر َفلَيَتَصدهق ِبِديناٍر ، َفِإن َلم َيِجد َفِنصُف ِدينار{ .
َأبيه ، َعْن َقتادة ، َعِن اْلَحَسِن ،    َوَقاَل َنصر ْبن َعِليٍ  : َأخبرنا ُنوح ْبن َقيس ، َعنْ 

 َعْن َسُمرة ، َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم }َفِإن َلم َيِجد َفِنصُف ِدينار{ . 
ُل َأَصحُّ ، وال يصح  حديث ُقدامة ِفي الجمَعة  .. ا.هـ . (95)َواأَلوه

ة ال عن الحسن ؛ ألن  قول البخاري  :" واألول أصح  " أْي أن  رواية قتادة عن قدام
 الرواة عن قتادة عن قدامة أوثق .

يصح    لم   : البخاري   قال  فقد   " الجمعة  في  قدامة  حديث  يصح   وال   ": قوله  وأمها 
 . (96) سماع قدامة ِمن سمرة
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 ما حكم عليه البخارّي بصيغة " لم يصّح الحديث " :  -7
د ْبن َعبد الرهحَمن ْبن  ولم أجد له سوى مثال واحد ؛ وهو : قوله في ترجمة ُمَحم

ناد  ناد : روى ِإبراهيم ْبن َحمزة ، عن الدهراَورِدي  ، َعْن ُمَحمد ْبن َأبي الزِ  وَقاَل  -َأبي الزِ 
ناد ، َكاَن يطلب َمَع َأِبيه   َعْن َأبي   -ِإبراهيم : هو ُمَحمد ْبن َعبد الرهحَمن ْبن َأبي الزِ 

َأبي  َعْن   ، اأَلعَرج  َعِن   ، ناد  }اتهُقوا   الزِ  وَسلم  َعَليه  َّللاهُ  َصلى  النهبيِ   َعِن   ، ُهَريَرة 
 الَمجُذوم{ .

ْبِن   ْبِن َعمرو  ْبُن َعبد هللِا  ثنا ُمَحمد  َقاَل : حده اْلَعِزيِز  َعبد  ثنا  َلَنا عليٌّ : حده َوَقاَل 
ناد .  ُعثمان ، َعْن َأبي الزِ 

 .. ا.هـ .  (97) َوَلْم َيِصحه الحديث 
البخاري  :" ولم يصح  الحديث " قال الخطيب البغدادي  : وفي موضعين ِمن  قول  

هذا الحديث خطأ : رواية ] عبد العزيز [ الدراوردي عن أبي الزناد ، والثاني رواية 
ه  ( 98) محمد بن عبد الرحمن عن جده أبي الزناد ، وقد ُذِكر أن محم دا  لم يروه عن جد 

 .. ا.هـ . 
فقد قال البخاري  في "    (99)زيز عن محمد بن عبد هللا بن عمرو وأمها رواية عبد الع

التاريخ األوسط " بعد إيراده لها وِلرواية محمد بن أبي الزناد : َحدثِني األويسى َقاَل : 
ُثو  اَلِح ِممهْن َأْدَرَك ، َحده َناِد ، َعْن َأِبيِه ، َعْن َمْشَيَخٍة ِمْن أَْهِل الصه ُه َحدثَنا ابن َأِبي الزِ 

 . (100) ِمْثَلُه ، َوَهَذا ِباْنِقَطاِعِه أصح   -َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم  -َعِن النهِبيِ   
: أقول  المبحث  هذا  ختام  يليه ِمن    وفي  التقسيم الذي اجتهدُت فيه وما  إن  هذا 

الرؤ  ِلتنوع  طبقا   ِللتعديل  قابل  اجتهاد  َمْحض  إاله  ليس  التاليين  المبحثين  في  ى  تقسيم 
 واختالف الفهم ِلمراد اإلمام البخاري  رحمه هللا تعالى . 
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 :نفي الصحة المتعلق بالراوي  :المبحث الثاني
ثالثة   على  البخاري   اإلمام  عند  بالراوي  المتعلقة  الصحة  نفي  صيغ  جاءت 

 :  (101) أقسام
م أو كنية أو نسب الراوي .  األول : يتعلق باس 

جرح   أو  بتضعيف  يتعلق   : أحد والثاني  أو   ، شيوخه  أحد  أو   ، المترجم  الراوي 
 تالميذه الرواة عنه . 

 .والثالث : يتعلق بتضعيف أو جرح راٍو ِمن غير الثالثة المذكورين في القسم الثاني
ل كل  قسم منها فيما يلي ..  وأفصِ 

   نفي الصحة المتعلق باسم أو كنية أو نسب الراوي : -1
 أمَّا االسم فمثاله : 

 : َتميم ْبن ُمَسيح الغطفاني ، َسِمَع َعِليًّا ِفعَلُه ، َوَقاَل إسرائيل :" ُمْسِلم  قال البخاري   -1
 .. ا.هـ .  (102) ْبن مسيح " ، َوال يصح  ، َروى َعْنُه ذهل الُكوفي  

َعْن َتِميم ْبن مسيح َأنه  وقد فسره البخاري  في ترجمة ُذَهل بن أوس الكوفي ؛ قال :  
التقط صبيًّا فأتى ِبِه عليًّا ، فألحقه على مائة .. قاله َأبو ُنعيم ووكيع َعْن ُسفيان َعْن  

  .. ا.هـ (103) ُزَهير ْبن َأبي ثابت ، وقال بعُضهم :" ُمسلم ْبن ُمِسيح " ، وال يصح  ُمسلم
 وعلى هذا فإن  اسمه تميم وليس اسمه مسلما  .

 قال البخاري  : ُسليمان ، َأبو الرهبيع .. -2
َعِن    ، الرهبيع  َأبو  ثني  حده  : َصاِلٍح  ْبن  ُمعاوية  َعْن   : َصاِلٍح  ْبُن  هللِا  َعبد  َلَنا  َقاَل 

واَح َيْوَم الُجمع  -َمول ى لُمعاوية   -اْلَقاِسِم  ة ِفي َمْسِجِد ِدَمشق وُمعاوية َقاَل : َهجهرُت الره
َكِبيٌر ُمصفر   َشْيٌخ  ثهم ؛  ُيحدِ  النهاِس  َبْيَن  َرُجال  اِم ِفي ِخالَفِتِه ، فرَأيُت  الشه َعَلى  َيْوَمِئٍذ 

 اللِ حية ، َفِقيَل : َهَذا َسهل ْبُن الَحنَظلية َصاِحُب النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . 
 ن َعبد الرهحَمن .َوَقاَل بعُضهم : هو ابْ 

 ولم يصح  .
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 .. ا.هـ . (104) وُيقال ِلُسليمان ْبن َعبد الرهحَمن : َأبو ُعمر اأَلَسدي
قول البخاري :" ولم يصح  " يريد به قوَل بعضهم :" هو ابن عبد الرحمن " ؛ ألن   

 . (105)سليمان بن عبد الرحمن راٍو آَخر ؛ هو أبو عمر األسدي
 فمثالها :وأمَّا الكنية 

قال البخاري  في ترجمة ماهان الحنفي ، أبي سالم : وَقاَل بعضهم :" ماهان َأبو    -1
 .. ا.هـ . (106) صالح " ، وال يصح  

َره بأوضح ِمن ذلك في   " التاريخ األوسط " حيث قال : وكنية ماهان َقاَل  وقد َفسه
ل : ماهان َأُبو َصالح ؟ " ، َقاَل : َعِلي  :" ماهان َأُبو َسالم " ، َفقلُت :" ِإن  َأْحمد َيُقو 

اج  َأُبو َسالم " ، قتل اْلحجه َوَجْدَناُه ماهان  َوَكاَن عندَنا َكَذِلك َحتهى  َأنا أْخبرُت َأْحمد ، 
 (107) ماهان َأَبا َسالم اْلَحَنِفي  اْلُكوِفي ، َوَقاَل َبعضهم :" ماهان َأُبو َصالح " ، وُهو َوْهم

 .. ا.هـ . 
َيِزيد ْبن َمذُكور الَهمداِني  : َسِمَع عليه ْبن َأبي طالب ، ي  في ترجمة  قال البخار   -2

َقاَل َأْحَمد :" ُكنيته َأبو ُيوسف " ، ال ُأراه يصح  ، َرَوى َعنه وهب ْبن ُعقبة وُمسلم بن  
 .. ا.هـ . ( 108) َيِزيد ابنه والَفضل ْبن َيِزيد الثُّماِلي  

 د به قول أحمد أن  كنية يزيد أبو يوسف . قول البخاري  :" ال ُأراه يصح  " يري
 وأمَّا النسب فمثاله : 

قال البخاري  : ُعَبيد بن ُحَنين ، َموَلى آل َزيد ْبن الَخط اب .. َقاَله مالك ، َعْن    -1
 ُعَبيد هللِا ..

َقاَل ُمَحمد ْبن َجعَفر ْبن َأبي َكِثير : َعْن ُعتبَة ْبن ُمسلم ، َعْن ُعَبيد : هو َموَلى 
 ِني ُزَريق ، َسِمَع أبا ُهَريرَة رضي هللا َعْنُه . بَ 

 وَقاَل ابُن ُعَييَنَة : َموَلى آل َعب اس .
 وال يصح  . 
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 حديُثه في أهل الَمِديَنة .
 وَقاَل َيحيى ْبن َسِعيد : َسِمعُت ُعَبيد ْبن ُحَنين : َسِمعُت اْبن َعب اس .

 .. ا.هـ .  (109) ُحَنين، َعْن َأبي َسِعيد وروى َأبو النهضر، َعْن ُعَبيد ْبن 
قول البخاري  :" وال يصح  " يريد به قول ابن عيينة في عبيد :" مولى آل عباس "  
تلك  إحدى  في  وجاء  هريرة  أبي  عن  له  روى  وقد   ، البخاري  رجال  ِمن  وعبيد   ،

 " . (110)الروايات أنه " مولى بني زريق
 هِريُّ الُقَرِشيُّ ..قال البخاري  : َعِلي  ْبن غالب الفِ  -2

ثنا َيحيى ْبن َأيوب ، َعْن َعِلي  ْبن غالب الِفهِري  ، َعْن   َقاَل َسِعيد ْبن ُعَفير : حده
ْبن َعمرو   َعبد هللِا  َعْن  الَمعاِفِري  ،  َعبد هللِا  ْبِن  َعْنُهَما    -واِهب  َقاَل :    -َرِضَي َّللاهُ 

با َكاَن طاهر ا  األرواح تعرج ِفي منامها إلى السماء فتؤمر  ِعْنَد العرش ، فمن  لسجود 
ا ِمن العرش .  سجد ِعْنَد العرش ، وَمن َلْيَس بطاهر سجد بعيد 

َعْن واِهب ، َرَوى َعنه َيحيى ْبن َأيوب ، وال ُأراه إاله َصُدوق ا ، وُيقال :" الُمحاِرِبيُّ "  
 .. ا.هـ .  (111) ، وال ُأراه يصح  

األوسط " بقوله : َوُيَقال :" اْلمَحاربي " ، َواَل أَراهُ َيصح   وقد أوضَحه في " التاريخ  
 . (112) َأنه اْلُمَحاربي

، أو أحد شيوخه ، أو  له نفي الصحة المتعلق بتضعيف أو جرح الراوي المترجم -2
 أحد تالميذه الرواة عنه : 

 فمثاله : له أمَّا الراوي المترَجم
 ُقَرِشيُّ الَبصِريُّ ..قال البخاري  : ُمَحمد ْبن َسِعيد ال -1

ثنا َحفص ْبُن َأسلم اأَلصَفر الَبصِريُّ   َوُهَو    -َقاَل ِلي ُمَحمد وُسَليمان ْبن َحرب : حده
َعْن َثاِبٍت ، َعْن َأَنٍس َأنه َعِليًّا َقاَل لُعَمر : ِإنه الرهُجَل لُيَزين ِسلَعُته ِبَأْكَثَر   -الَجحَدِريُّ  

 َباَع اْلَجاِرَيَة َوَلْم َيِبع الُحِليه .  ِمن َثَمِنها ، َوِإنهَما
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 وَقاَل بعُضهم : َجعفر ْبن َأسلم .
 .. ا.هـ .  (113) وال يصح  حديُثه ، ِفي حديثه َنَظرٌ 

قول البخاري :" وال يصح  حديثه ، في حديثه نظر " واضح في تضعيف محمد بن 
 سعيد .

 قال البخاري  : ُمَحمد ْبن الَحَسن ْبن َعِطيهة ..  -2
َقاَل ِلي ِإبراهيم ْبُن ُموسى : َأخبرنا ُمَحمد ْبُن َرِبيعة ، َعْن ُمَحمد ْبِن الَحَسن ، َعْن  

النهبيِ    َعِن   ، َسِعيٍد  َأبي  َعْن   ، ه  َجدِ  َعْن   ، وَسلم    -َأبيه  َعَليه  َلَعَن    -َصلى َّللاهُ  َأنهُه 
 الن اِئَحَة والُمسَتِمَعَة .

ثن د : حده ا َعبد هللِا ْبُن َداُوَد ، َعْن َأبي َسِعيد ْبِن َعِطيهة ، َعْن ُمَحمد وَقاَل َلَنا ُمَسده
اَلة ...{ .  ْبِن َعبد الرهحَمن َقاَل : َقاَل النهبيُّ َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم }ُمُروا ِصبياَنُكم ِبالصه

 َوَلْم َيِصحه حديُثه .
..   (114) ْبَن الَحَسن ْبِن َعِطي ة ، َيعِني َأَبا َسِعيد َقاَل َأبو َعبد هللِا : ُهَو َأُظنُُّه ُمَحمد  

 ا.هـ .
قول البخاري  :" ولم يصح  حديثه " أْي محمد بن الحسن بن عطية ؛ فهو ضعيف 

ثين ، وقال ابن حبان : منكر الحديث ، َيروي أشياء ال يتابع    (115) باتفاق أغلب المحد 
 .  (116)عليها ، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد 

 فمثاله :  له أمَّا أحد شيوخ الراوي المترجمو 
قال البخاري  : َسعد ْبن َسِعيد ْبن َأبي َسِعيد الَمقُبري  ، َموَلى بني َليث ، َعْن أخيه   -1

 .. ا.هـ .  (117) َعبد هللِا ، ِحجازيٌّ ، ولم يصح  حديث َعبد هللاِ 
ا َيحيى  َقاَل   : " وقال  " الضعفاء  البخاري  عبَد هللا في  اسَتباَن لي  وأورد  لَقط ان : 

 .. ا.هـ .  (118) َكِذُبه ِفي مجلس
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وقال أبو حاتم عن سعد : هو في نفسه مستقيم ، وبلي ُته أنه يحدِ ث عن أخيه عبد  
؛ فال   (119) هللا بن سعيد ، وعبد هللا بن سعيد ضعيف الحديث ، وال يحدِ ث عن غيره

 . (120) أدري منه أو من أخيه ؟!
َأبي َقيس ، قال البخاري  :    -2 ْبِن  َعْن َعمرو  الَعِزيز الر اِزي  ،  َعبد  ْبُن  مد  َعبد الصه

َعْن َعبد هللاِ  َعْن َزاَذاَن ،  الَيقظان ،  َأبي  َعاِصٍم ، َعْن  ْبِن  َرِضَي َّللاهُ    (121) َعْن ِبشر 
اِن الِمسِك َيوَم  َقاَل }َثاَلٌث ُكلُُّهم َعلى ُكثب  -َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم    -َعْنُه ، َعِن النهبيِ   

 الِقياَمِة ...{ ..
 .. ا.هـ . (122) َوال َيِصحُّ َأبو الَيقظان 

قول البخاري  :" وال يصح  أبو اليقظان " ِلَضعفه عنده ؛ قال البخاري في ترجمته :  
َثاِن عنه  .. ا.هـ .  (123) كان َيْحيى َوَعبد الرحمن ال ُيَحدِ 

 المترَجم فمثاله : وأمَّا أحد الرواة عن الراوي 
قال البخاري  : أزهر ْبن َعبد هللِا ، َعْن َتميم الداري ، َروى َعْنُه الخليل ْبن ُمرهة ،   -1

 .. ا.هـ . (124) وال يصح  حديث الخليل
قول البخاري  :" وال يصح  حديث الخليل " ِلَضعفه عنده ؛ فقد قال في ترجمته : فيه  

 . (125) نظر
ْبن َنِجيح ، َعْن َعبد الرهحَمن ْبن َغنم ، َروى َعْنُه جراح ْبن  قال البخاري  : حبيب    -2

 .. ا.هـ .  (126) منهال ، ولم يصح  جراح
منكر   : ترجمته  في  قال  فقد  ؛  عنده  ِلَضعفه   " جراح  يصح   ولم   ": البخاري   قول 

 . (127)الحديث 
 
 



 حسن محمد كامل محمدد.                     وموازنة  البخاري دراسـة المام عند الصحة نفي داللة 
 

- 673 - 

لقسم نفي الصحة المتعلق بتضعيف أو جرح راٍو ِمن غير الثالثة المذكورين في ا -3
 الثاني :
 مثاله : 

َأبو ُعروة ، َموَلى ُعثمان ْبن    -1 َأبي َفرَوة ،  ْبن  قال البخاري  : صالح ْبن َعبد هللِا 
َعبد  أخو  هو   ، الزُّهري   َعنه  َرَوى   ، َسعد  ْبن  عامر  َعْن   ، اأُلَمِوي   الُقَرِشي    ، َعف ان 

.. ا.هـ   (128) يثهما ال يصح  اأَلعلى وعبد الَحكيم وَعم ار وإسحاق ، وِإْسَحاق وَعم ار حد 
. 

أورد  فقد  ؛  َضعفهما  ألْجل   " يصح   ال  حديثهما  وَعم ار  وإسحاق   ": البخاري   قول 
َلمها ترجم له في "    (129) إسحاَق في الضعفاء " وقال :" تركوه " ، وسكت عن عم ار 

، وال  ، ولم َيذكر البخاري  رواية  ِلصالح عن أخويه إسحاق وعم ار  (130) التاريخ الكبير "
 رواية  إلسحاق أو عم ار عن صالح . 

الَعَدوي    -َموَلى ُعَمر ْبن الَخط اب    -: َعبد هللِا ْبن َزيد ْبن َأسلم  قال البخاري  :    -2
الُقَرِشي  الَمَدِني  ، َسِمَع أباه ، َسِمَع منه اْبن الُمبارك والَوِليد ْبن ُمسلم وُقَتيبة ، هو أخو 

 .. ا.هـ .  (131) الرهحَمن ، وال يصح  حديث َعبد الرهحَمنُأسامة وعبد 
ُمَحمد ْبُن ُعقَبة ، َعْن َأبي َحاِزٍم ، َعْن َسهل ْبِن َسعد وقال في " التاريخ الكبير " :  

النهبيِ    َعِن  وَسلم    -،  َعَليه  َّللاهُ  ،   -َصلى  رِ   والشه الَخيِر  َخزاِئَن  هللِا  ِعنَد  }ِإنه  َقاَل 
 ا الرِ جال{ .َمفاِتيُحه

 َقاَل ِلي عليٌّ : َعْن ُمعَتِمر ْبِن ُسَليمان ، َسِمَع ُمَحمد ْبَن ُعقبة . 
َوَقاَل ِلي َأبو َبكر : َعْن َعبد اأَلعَلى ْبِن َحماد ، َعْن ُمعَتِمر ، َعْن ُعقَبة ْبِن ُمَحمد 

 ، َعْن َعبد الرهحَمن ْبِن َزيد ْبِن َأسلم ، َعْن َأبي َحاِزٍم . 
 .. ا.هـ . (132) َقاَل َأبو َعبد هللِا : وَعبد الرهحَمن ال يصح  حديُثه



 2022 يناير( األولالجزء ) 54 العدد                       بقنا                مجلة كلية اآلداب        

 

- 674 - 

ا   َفه َعِلي  جد  " ، وفي   (133) وأورد البخاري  عبَد الرحمن في " الضعفاء " وقال :" َضعه
" األوسط " وقال : َوَضعهف َعِليٌّ عبَد الرهْحَمن بن زيد بن أسلم ... َقاَل َعِلي  : أمها 

 . (134) َساَمة َوعبد هللا َفُذِكر َعْنُهَما صحةَأَخَواهُ أُ 
وعلى هذا فإن  قول البخاري  :" وعبد الرحمن ال يصح  حديثه " ِلضعفه ، وفي كلتا  

 الترجمتين عبد الرحمن ليس بشيخ وال تلميذ ِللراوي المترَجم ، وهللا تعالى أعلم . 
 :نفي الصحة المحتمل ألكثر ِمن راٍو أو معنى :المبحث الثالث

استخدم اإلمام البخاري  صيغا  تحتمل أكثَر ِمن راٍو أو أكثَر ِمن معنى ، ولعل  أهم  
تلك الصيغ قوُله في الراوي المترَجم : " لم يصح  " وقوله " لم يصح  حديثه " ، وال بد  
ِللباحث أْن يجتهد في استقراء كالِم اإلمام البخاري  ِلمعرفة ما إذا كان المقصود بكالمه 

الراوي المترَجم أم أحد رواة إسناده ؟ أم أنه يقصد رواية  أو معنى آَخر غير   تضعيفَ 
 ذلك .. 

 وأقتصر هنا على إيراد خمسة أمثلة ِلذلك :
قال البخاري  : َعمرو ْبن ُعَبيد هللا الَحضَرِمي  ، رَأى النهبيه َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم ،    -1

 .. ا.هـ .  (135) ال يصح  حديُثه
 بنفس كالِمه هنا . (136)ه في " الضعفاء "وَأْوَردَ 

ه في صحة صحبته ؛ قال : وهذا هو حديث  ر ابن عدي  كالَم البخاري  بشكِ  وقد فس 
 ( 137) واحد ، وإنما شك  البخاِري  أنه ال يصح  له ؛ أْي ليس لعمرو ْبن َعبد َّللاهِ صحبة 

 .. ا.هـ . 
َسن ْبن َعْبد هللا ْبن ُعَبْيد هللا  أقول : هذا الحديث هو ما رواه اإلمام أحمد عن اْلحَ 

َثه َأنهه قال : َرَأْيُت َرُسوَل هللِا   َأَكَل   -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم   -أنه َعْمَرو ْبَن ُعَبْيِد هللِا َحده
ْأ ..  َكِتف ا ُثمه َقاَم َفَمْضَمَض َفَصلهى َوَلْم َيَتَوضه
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لجهالة الحسن بن عبد هللا بن عبيد هللا  قال شعيب األرناؤوط : إسناده ضعيف ؛  
 ... 3/22فيما ذكر أبو حاتم ، ونقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 

قال األرناؤوط : وبمثل هذا اإلسناد ال تثبت صحبة عمرو بن عبيد هللا ... وِمن َثم   
 .. ا.هـ .   (138) 82أدخله البخاري في كتابه " الضعفاء " /

ر كالَم البخاري  بأن ه تضعيف ِللرواية ؛ قال بعد ِذْكِره ِللحديث  لكن  ابن عبد البر   َفسه
 .. ا.هـ .  (139): فيه نظر ؛ َضعهف البخاري  إسناَده

رغم إيراده   -والذي أراه أقرَب إلى الصواب : ما ذكره ابُن عبد الَبر  ؛ فإن  البخاري  
" الضعفاء " ُيِرْد    -  (140) ِلعمرو في  لم  أن ه  الراوي ، كَما  الرواية ال  أراد َضعَف  إن ما 

تشكيكا  في صحبته ؛ فلو شك  في صحبته َلَما قال :" رأى النهِبيه صلى هللا عليه وسلم  
،   (141) " وَلَذكره بصيغة فيها الشك في صحبته ؛ كقوله في ِعباد :" يقال : له صحبة "

 ( 142) وَقاَل بعضهم : َلُه ُصحَبٌة ، ولم يصح  "  وقوله في مالك بن أوس بن الحدثان :"
له  ُيعَرف  وال  الثقفي:  عثمان  بن  زهير  في  كقوله   : الصحبة  نفي  بتغليب  أو   ،

 . (143) صحبة
قال البخاري  : َعبد هللِا ْبُن َظاِلٍم ، َعْن َسِعيد ْبِن َزيد ، َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه   -2

...{ .. َقاله ُعَبيد ْبن َسِعيد ، َعْن ُسفيان ، َعْن َمنُصور ، َعْن    وَسلم }َعشَرٌة في الَجنهة
ْبِن َزيد ، َعِن النهبيِ   ْبِن َظاِلٍم التهِميمي  ، َسِمَع َسِعيَد  ِهاَلل ْبن ِيساف ، َعْن َعبد هللِا 

 َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم . 
د : َعْن َخاِلٍد ، َعْن ُحَصين ِمْثله ،   َوَلْم َيُقِل : التهِميمي  . َوَقاَل ُمَسده

َوَقاَل َأبو اأَلحَوص: َعْن َمنُصور ، َعْن ِهاَلل ، َعْن َسِعيد ، َعِن النهبيِ  َصلى َّللاهُ  
 َعَليه وَسلم .

 َوَزاَد بعُضهم : اْبَن َحي ان فيِه .
 َوَلْم َيِصحه .

 َوَلْيَس َلُه َحِديٌث ِإال َهَذا ، و}ِبَحسِب َأصحاِبي الَقتل{ . 
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 .. ا.هـ . ( 144) َرَوى َعنه َعبد اْلَمِلِك ْبُن َميَسَرة
 قول البخاري :" لم يصح  " يحتمل ثالثَة أمور : 

وسلم   األول: عليه  هللا  صلى  النبي  عن  زيد  بن  سعيد  عن  ظالم  بن  هللا  عبد  رواية 
 . (145) َكَما ذكر العقيلي  وابن عدي   -الضطراب سنده  -}عشرة في الجنة ...{ 

 زيادة بعضهم ابَن حيان فيه كما قد ُيْفَهم ِمن السياق .  الثاني:
" التقريب " ؛ قال : تضعيف عبد هللا بن ظالم كما ذهب إليه ابن حجر في    الثالث:

 .  (146) صدوق ، َليهَنه البخاري  
 ، عدي   وابن  العقيلي   إليه  ذهب  كما  الرواية  تضعيف  بالصواب  اأَلْولى  أن   وأرى 

 . (147)وأمها عبد َّللاه بن ظالم فقد ذكره ابن حبان والعجلي وابن خلفون في " الثقات "
 الثهَقفي  ، َعْن يونس ْبن ُعَبيد ..قال البخاري  : ِإْبَراِهيم ْبن ُمَحمد  -3

ثنا اْبُن َوْهٍب َقاَل : َأخبرني َسِعيٌد ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن   َقاَل ِلي َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح : حده
َصلى   -ُمَحمد الثهَقفي ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َأبي ِهَشاٍم ، َعْن ُأمِ ه ، َعْن عائشَة ، َعن النبيِ  

َفَيسَترِجُع ِإاله أَعطاُه َّللاهُ   -وِإن َقِدَم َعهُدها    -َقاَل }َمن َذَكَر ُمِصيَبَتُه    -َسلم  َّللاهُ َعَليه و 
 ِمثَل َيوِم ُأِصيَب{ .  -َعزه وَجله   -

 َقاَل َأبو َعبد هللِا : َوِهَشاٌم َهَذا َأبو اْلِمْقَداِم . 
 َلْم َيِصحه َحِديُثُه . 

ْبُن َعبد اْلعَ  ْبُن َوَقاَل ِلي َحَسُن  ثنا َسِعيُد  َيْحَيى َقاَل : حده ثنا َعبد هللِا ْبن  ِزيِز : حده
ثني ُمَحمد ْبُن ِإْبَراِهيَم الثهَقفي  ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َأبي ِهَشاٍم ، َعْن َعاِئَشَة ،   َأبي َأيوب : َحده

 .. ا.هـ .  (148) َعن النبيِ  َصلى َّللاهُ َعَليه وَسلم
 يُثه " اخُتِلف فيه : قول البخاري  :" لم يصح  حد 

 (149) فقيل : يريد إبراهيم بن محمد ، وإلى هذا ذهب العقيلي  وابن عدي  والذهبي  -
. 

 ..  (150) وقيل : يريد هشام بن أبي هشام ، وإلى هذا ذهب البيهقي  وابن حجر -
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كالم   ِمن  ُيفَهم  كما  إبراهيم  إلى  ال  هشام  إلى  يعود  فالضمير   : حجر  ابن  قال 
 أعلم .. ا.هـ .المصنف ، وهللا 

مراد  أن   ِمن  حجر  وابن  البيهقي   إليه  ذهب  ما  الصواب  إلى  األقرب  أن   وأرى 
 البخاري  بقوله :" لم يصح  حديُثه " هو هشام في حديث االسترجاع ..

ويؤيد ذلك أن  البخاري  قال في ترجمة هشام :" ضعيف " ، وقال في " األوسط " :  
 . (151) يتكلمون فيه

 البخاري  : عامر بن ُهَني  ، عن ُمَحمهد بن الَحَنفية ..قال  -4
 َقاَل هارون ْبن الُمغيرة : َعْن َعِلي  ْبن َعبد اأَلعلى ، َعْن َأبيه ، َعْن عامر . 

 .. ا.هـ .  (152) ال يصح  
 بنفس كالمه هنا . (153)وأورده في " الضعفاء "

َثَناُه ُمَحمه  َثَنا َزْهَدُم ْبُن اْلَحاِرِث قال العقيلي  : َوَهَذا اْلَحِديُث َحده ُد ْبُن َعِليٍ  َقاَل : َحده
َعْبِد اأْلَْعَلى ، َعْن   ْبِن  َعْنَبَسُة ، َعْن َعِليِ   َثَنا  َلِم َقاَل : َحده ْبُن السه َثَنا َحكهاُم  َقاَل : َحده

َي َعِليٌّ ِبُغاَلٍم َقْد َسَرَق َبْيَضة  َأِبيِه ، َعْن َعاِمِر ْبِن ُهَنيٍ  ، َعِن اْبِن اْلَحَنِفيهِة َقاَل : ُأتِ 
 (154) ِمْن َحِديٍد ، َفَشكه ِفي اْحِتاَلِمِه َفَقَطَع ُبُطوَن َأَناِمِلِه ُثمه َقاَل َلُه : ِإْن ُعْدَت أَلَْقَطَعنهكَ 

 .. ا.هـ . 
قال ابن أبي حاتم : سألُت أبي عن عبد األعلى الثعلبي فقال :" ليس بقوي  ؛ يروي  

بن علي  ابن الحنفية ، يقال إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له " عامر بن  عن محمد  
ُهَني  " كان يروى عن ابن الحنفية " ، فقلُت له :" فما يروى عن ابن الحنفية عن علي  
رضي هللا عنه ؟ " قال :"  شبه ريح لم يصححها " ، قلُت له :" ِلَم ؟ " قال : وقع إليه  

 . ا.هـ .. (155) كتاب الحارث األعور
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به رواية  واحدة  كما   أنه قصد  يحتمل   " البخاري  :" ال يصح   وعلى هذا فإن  قول 
وأرى    ، أبو حاتم  ذكر  كما  الحنفية  ابن  عن  مروياته  جميَع  أو   ، العقيلي   إليه  ذهب 

 ترجيح ما ذهب إليه العقيلي  ، وهللا تعالى أعلم .
َعِن الرهقاشي  ، َسِمَع منه ُمعَتِمر ، ولم تصح   قال البخاري  : ُحَسين ، َأبو المنذر ،    -5

 .. ا.هـ ..  (156) روايته
اٌج َقاَل :  َثَنا َحجه ِ َقاَل : َحده َثَناُه ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه قال العقيلي  : َوَهَذا اْلَحِديُث َحده

َثَنا ُحَسْينُ  َثَنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن َقاَل : َحده َقاِشيِ  ، َعْن    َحده َأُبو اْلُمْنِذِر ، َعْن َيِزيَد الره
ِ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهم }َكاَد اْلَحَسُد َأْن َيْغِلَب اْلَقَدَر ،  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل : َقاَل َرُسوُل َّللاه

 .. ا.هـ .  (157) ْن َطِريٍق ُتَقاِرُبهَوَكاَدِت اْلَفاَقُة َأْن َتُكوَن ُكْفر ا{ ، اَل ُيَتاَبُع َعَلْيِه ِإاله مِ 
؛   (158) أقول : حسين قال فيه ابن عدي  :" مجهول " ، وذكره ابن حبان في ثقاته

كان    : ترجمته  في  البخاري   قال  فقد  ؛  الرقاشي  يزيد  ألجل  روايته  صحة  عدم  فلعل  
 .. ا.هـ . (159) شعبة يتكلم فيه

روايُته " يريد به حديثا  واحدا  كَما ذكره  وعلى هذا فإن  قول البخاري  :" ولم تصح   
 تضعيفه ِلحسين أو ِلَمن روى عنه حسين . -أيضا    -العقيلي  ، ويحتمل 

أو   البخاري ، وهي محتملة ألكثر ِمن راٍو  التي أوردها اإلمام  هذه بعض األمثلة 
تعالى   معنى ، والتي تحتاج إلى بذل الجهد ِلمعرفة مراد اإلمام البخاري  منها ، وهللا

 أعلى وأعلم .  
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 الخـاتمـة
محمد   سيدنا  على  والسالم  والصالة   ، الصالحات  تتم   بنعمته  الذي  ّلِله  الحمد 
بهما  لنا  تحسن  وسالما   صالة   ؛  وصحبه  آله  وعلى   ، الدرجات  بعلي   المخصوص 

 الخاتمات ..
  -ام البخاري  أمها َبْعـُد .. فقد كانت هذه دراسة  تأصيلي ة  لداللة نفي الصحة عند اإلم

 ِمْن خالل كتابه " التاريخ الكبير " .  -رحمه هللا تعالى 
 وهذه أهّم النتائج التي توصلُت إليها ِمن  خالل هذه الدراسة :

موازنة   -1 ِمن  بعضها  ُيْفَهم  ؛  كثيرة  بدالالت  ورد  البخاري   اإلمام  عند  الصحة  نفي 
البخاري  مباشرة  أو في موضع أو  السياقات والقرائن ، وبعضها اآلَخر ِمن كالم اإلمام  

في كتاب آَخر ، أو ِمن اجتهادات علماء الحديث الذين نسجوا على منواله : كالعقيلي  
 وابن عدي  وابن أبي حاتم .

بأداة   -2 البخاري  بصيغ مختلفة ومتنوعة ، سواء كان  نفي الصحة عند اإلمام  جاء 
منهالنفي " ال " أو بأداة النفي " لم " ،   :والتي  ال    -لم يصح  حديثه    -لم يصح     ا 

ال    -لم يصح  إسناد حديثه    -لم يصح  إسناده    -لم يصح  الحديث    -يصح  حديثه  
أُ   -لم يصح  هذا    -هذا ال يصح     -ال يصح  كذا    -يصح  فالن   لم    -راه يصح   ال 

 لم يصح  عن فالن .  -لم يصح  عنه  -لم يصح  في كذا  -يصح  فيه  
ذلك عند اإلمام البخاري بالرواية في الكثير ِمن إيراداته ،  تعلق نفي الصحة    -3 وِمن 
ره  : ما أورده البخاري  ِمن نفي ِللصحة خاص  بأحد الصحابة رضي هللا عنهم ، وما َفسه

أو    ، فيه  انقطاع  أو  اإلسناد  في  ِلضعف  بعينها  رواية  بخصوص  بنفسه  البخاري  
بصيغ معيهنة ؛    -في أغلبه    -، وما َأْوَرَده  ِلمعاَرضته ما هو أقوى منه إسنادا  أو متنا   

مثل : لم يصح  الحديث ، هذا ال يصح  ، ال يصح  هذا ، لم يصح  فيه ، مرسل وال  
 يصح  ، ال يصح  مرسل ، ال يصح  عن فالن ، لم يصح  إسناده ، لم يصح  في كذا .
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ذلك:وتعلق البعض اآلَخر بالراوي ،   و نسب الراوي، وما ما تعلهق باْسم أو كنية أ  وِمن 
المترجم الراوي  الرواة له  تعلهق بتضعيف أو جرح  ، أو أحد شيوخه ، أو أحد تالميذه 

وال شيخه وال الراوي  له عنه، وما تعلهق بتضعيف أو جرح راٍو ليس هو بالراوي المترجم
 عنه . 

 وبقي قسم ثالث مختَلف فيه الحتماله ألكثر ِمن راٍو أو معنى . 
ِمن نفي الصحة يدل  على قلة الروايات التي رواها الراوي المترَجم له أغلب ما ورد    -4

، أو قلة الرواة عنه ، أو انفراد راٍو ضعيف بالرواية عنه ، أو راويته عن ضعيف ، 
ذلك  الحمل في  َيكون  وقد   ، بعينه  عن راٍو  بعينها  منها رواية  الكثير  المراد في  وأن  

ا َيحتاج إلى دراسة وتأنٍ  حتى َنفهم مراَد اإلمام  ، وهو مله  على غير الراوي المترَجم  
أو غيِره ِمن    له  تعديال  ِللراوي المترَجم  مالبخاري  ِمن نفي الصحة سواء أكان جرحا  أ

الرواة أم نفيا  ِلصحة رواية بعينها ألسباب تتعلق بأمور أخرى : كاالنقطاع أو اإلرسال 
 أو المعاَرضة ِلرواية أقوى ... إلخ .

ب اإلمام البخاري " التاريخ الكبير " يحتاج إلى مزيد ِمن الدراسات التي تسبر كتا  -5
 أغواَره وتفتح مغالَقه وتحل  رموَزه . 

 وَّللاه تعالى ِمْن وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل .
 أجمعين. والحمد ّلِله في بدء ومختتم، وصلى َّللاه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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 الهوامش: 
 

قال الخطيب البغدادّي رحمه هللا تعالى: ... ولوال عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها   (1)
في طرقها لبطَلت الشريعة وتعطلت أحكامها؛ إذ كانت مستخرجةا   واستنباطها ِمن معادنها والنظر 

 .  5/ِمن اآلثار المحفوظة، ومستفادةا ِمن السنن المنقولة . ا.هـ .. الكفاية في علم الرواية 
قال عبد َّللاَّ بن المبارك رحمه هللا تعالى : السناد ِمن الدين ، ولوال السناد َلقال َمن  شاء ما   (2)

 . 1/15شاء .. رواه مسلم في صحيحه : باب في أّن السناد ِمن الدين 
َق َواَل   قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : و" ال " ِبَمع نى " لم " ؛ َقول هللا تَبارك َوَتَعاَلى }َفاَل ( 3) َصدَّ

اِعر : 31َصلَّى{ ] القيامة :  ق َولم ُيَصلِّ ، َوَقاَل الشَّ  [ َأي  لم ُيَصدِّ
 اَلُهم ِإن ال َحاِرث بن جبلة *** َربًّا على َواِلده وخذله 

ء سيئ اَل فعله   َوَكاَن ِفي ِجيَرانه اَل عهد َلُه *** وأّي َشي 
َعله .. ا.هـ .. الجمل في النحو /  321َأي  لم َيف 

 وقد استخدم المام البخارّي النفَي باألداتين في كالمه على نفس الراوي ، وِمن ذلك : 
( :" ال يصّح حديُثه  730برقم )  5/223قال في ترجمة عبد هللا الهمدانّي في التاريخ الكبير    -1

 (  : ولم يصّح حديثه . 204برقم ) 81" ، وقال في الضعفاء /
( : لم يصّح 874برقم )  5/270ن َحرَملة في التاريخ الكبير  قال في ترجمة عبد الرحمن ب  -2

 ( : ال يصّح حديثه . 211برقم ) 83حديُثه " ، وقال في الضعفاء /
البخارّي   قالها  التي  الصحة  نفي  صيغ  نقل  في  ثين  المحدِّ ِمن  كثير  تساهل  لوحظ  أّنه  كما 

التصرف   ِمن  المقصود    -بشيء  غير  يؤثِّر    -ربما  قد  بعض    -مما  النقوالت  في  على   -تلك 
في ثنايا هذا  ُيِرد  رحمه هللا تعالى ، وهو ما سوف نرى بعضه  إلى حيث لم  البخارّي  مراد  توجيه 

 البحث . 
: ُشَعيب ب ن َحّيان ، َسِمَع   (2589برقم )  4/224مثال ذلك : قال البخاري في التاريخ الكبير  ( 4)

 نه َخليفة ب ن َخّياط، َأُبو ُأميَّة لم يصّح حديُثه .. ا.هـ . أبا ُأمية ، َعن  ُمَحمد ب ن ُمَعيِقيب ، َرَوى عَ 
  187( والذهبي في ديوان الضعفاء /704برقم )  2/183العقيلي في الضعفاء الكبير    ولكنّ 

 ( نقال عن البخارّي قوله في شعيب : لم يصّح حديثه !! 1884برقم )
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 المتعلق بالتعريف بكتاب التاريخ الكبير . سيأتي الكالم على ذلك في التمهيد : المطلب ( 5)
َظر صفحة  (6)  من الرسالة المذكورة . 352وصفحة  347وصفحة  298ُين 
َظر : سير أعالم النبالء للذهبي  (7)  ( .171برقم ) 436 - 12/391ُين 
َظر : تاريخ دمشق البن عساكر  (8)  . 52/64ُين 
َظر : تاريخ دمشق البن عساكر ( 9)  .  52/81ُين 
َظر : حياة البخاري ِللقاسمي / (10)  . 15ُين 
َظر : سير أعالم النبالء للذهبي  (11)  ( .171برقم ) 398 - 12/394ُين 
َظر : تاريخ دمشق البن عساكر  (12)  . 52/81ُين 
َظر : تهذيب الكمال ِللمزي  ( 13)  ( .5059برقم ) 24/431ُين 
َظر ترجمته    (14) برقم   471  -  12/391في : سير أعالم النبالء ِللذهبي    -رحمه هللا تعالى    -ُين 
( ، وتاريخ دمشق البن عساكر 5059برقم )  468  -  24/430( ، وتهذيب الكمال ِللمزي  171)

للنووي    99  -  52/50 واللغات  األسماء  وتهذيب   ،1/67  -  76  ( العصر 3برقم  وأعيان   ،  )
لِ  النصر  حجر    4/337لصفدي  وأعوان  البن  التهذيب  وتهذيب   ،9/47  -  55  ( ،  53برقم   )

،   252وتحفة الخباري بترجمة البخاري البن ناصر الدين الدمشقي ، وطبقات الحّفاظ ِللسيوطي /
253  ( ِللداوودي  560برقم  المفسرين  وطبقات   ،  )2/104  -  108  ( وحياة  463برقم   ،  )

 . 6/34ي البخاري ِللقاسمي ، واألعالم ِللزركل
َظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 15)  . 52/75، وتاريخ دمشق البن عساكر  2/8( ُين 
َظر : تاريخ ( 16)  .  52/75، وتاريخ دمشق البن عساكر  2/7بغداد للخطيب البغدادي ُين 
 . 1/155الرشاد في معرفة علماء الحديث  (17)
 . 1/155الرشاد في معرفة علماء الحديث  (18)
َيي الُمَعّلِمّي الَيماني (19) د الّرحمن ب ن يح   . 25/191 آثار الّشيخ الَعاّلَمة َعب 
رضي هللا    -يراَجع في ذلك على سبيل المثال في هذا المبحث : المثال األول الخاّص بسليك    (20)

فيما حكم عليه البخارّي بصيغة " وال يصّح عن فالن " ، وذلك في صيغ نفي الصحة التي    -عنه  
 بالرواية . -في أغلبها  -تتعلق 
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 ( .2465برقم ) 4/194التاريخ الكبير ( 21)

َظر : الض (22)  ( .161برقم ) 73عفاء الصغير /ُين 

 ( . 224برقم ) 3/59هو نفسه سالمة بن قيصر .. يراجع في ذلك لسان الميزان البن حجر  (23)

 ( .771برقم ) 323/ 4الكامل في ضعفاء الرجال  (24)

َظر : الصابة في تمييز الصحابة البن حجر ( 25)  ( .3357برقم )  3/115ُين 

 ( .703برقم ) 316/ 4الكامل في ضعفاء الرجال  (26)

( قال :" وال يصّح فيه عن قيس " ، ولعّل الصواب 684برقم )  1/151في التاريخ األوسط    (27)
 عبارة التاريخ الكبير . 

 ( قال : وال يصّح فيه أبو هريرة . 685برقم ) 1/153في التاريخ األوسط  (28)

 ( .3167برقم ) 366،  4/365التاريخ الكبير  (29)

ال (  30) علل   : َظر  حاتم  ُين  أبي  البن  )  573،    5/572حديث  الدارقطني  2186برقم  وعلل   ،  )
 ( .1776برقم ) 9/299

َظر : االستيعاب في معرفة األصحاب  (31)  ( .1294برقم ) 2/774ُين 

 ( .3161برقم )  6/513التاريخ الكبير  (32)

 ( . 195برقم ) 4/98أي ابن عمر كما في لسان الميزان  (33)

 ( .1210برقم )  5/379التاريخ الكبير  (34)

 ( : َضعَّفوه ، وتركه النسائي .. ا.هـ .. 2632برقم ) 5/116قال الذهبي في ميزان االعتدال  (35)
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َعِزيِز  ِد ال  ُن َعيَّاٍش َعن  َعب  َماِعيُل ب  ولعّل مراد البخارّي بقوله :" وال يصّح حديثه " ما رواه ِإس 
َحاِرِث َقاَل : َسِمع   ِن ال  ِد هللِا َعن  عبيد هللِا ب  ِن ُعَبي  َن ال َعاِص َيُقوُل : َسِمع ُت َرُسوَل هللِا  ب  َرو ب   -ُت َعم 

ِه َوَسلََّم   ِت   -َصلَّى هللُا َعَلي  ِكَتاِب ِمن  َتح  َماَلِئَكُة َفَحَمَلت  َعُموَد ال  َنا َأَنا ِفي َمَناِمي َأَتت ِني ال  َيُقوُل }َبي 
ي اِم .. َأاَل َفالِ  ام{ .. ِوَساَدِتي َفَعَمَدت  ِبِه ِإَلى الشَّ ِفَتُن ِبالشَّ ُث َتَقُع ال   َماُن َحي 

 ( .17775برقم ) 29/310رواه المام أحمد في مسنده 

 ( .1225برقم ) 3/361التاريخ الكبير ( 36)

 ( .1985برقم ) 4/67التاريخ الكبير  (37)

 ( .2468برقم )  6/301التاريخ الكبير  (38)

الكبير    (39)  )  1/249التاريخ  َظر  794برقم  وُين  ـ  ِللعقيلّي  (  الكبير  الضعفاء  برقم    3/254: 
(1258. ) 

 ( .298برقم ) 171العلل الكبير / (40)

 ( .1566برقم ) 6/23التاريخ الكبير ( 41)

َظر : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ِللحجري اليماني ( 42)  . 2/776قرية باليمن .. ُين 

 ( .243برقم ) 5/88التاريخ الكبير  (43)

َظر : التار  (44)  ( .1817برقم ) 2/65يخ األوسط ُين 

الكامل    (45) في  عدّي  ابن  )  505/ 6قال  :"  1427برقم  واَل  (   ، معروف  غير  هذا  العزيز  وعبد 
 ( .9248برقم ) 7/115أعرف َلُه إالَّ شيئاا يسيراا " ، وذكره ابن حبان في ثقاته 

 ( . 770برقم )  5/234التاريخ الكبير  (46)
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( وقال :" ال يصّح حديثه " 1672برقم )  7/385أورد له البخاري ترجمة في التاريخ الكبير    (47)

 ( وقال : لم يصّح !! 372برقم )  128، وفي الضعفاء الصغير /

َظر : الضعفاء الكبير ِللعقيلي  13،  12القراءة خلف المام / (48)  ( . 902م )برق  2/316، وُين 

 ( . 2805برقم )  6/408التاريخ الكبير  (49)

وه ، أو ما يساوي    (50) ر أو نح  ره سّتون صاعاا ِمن تم  كيلو جراماا ، والخمسة   130الوسق: ما َقد 
 . 3/1890كيلو جراما .. ُيراَجع : الفقه السالمّي وأدّلته ِللزحيلي  653أوسق ُتساِوي 

 ( . 700برقم )  1/223التاريخ الكبير  (51)

َظر : الضعفاء الكبير ( 52)  ( . 1692برقم ) 4/134ذكر ذلك العقيلي عن المام أحمد .. ُين 

 ( . 2439برقم )  2/273التاريخ الكبير  (53)

َظر : صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب فضل اتباع الجنائز  ( 54) ،   1323برقَمي  )  2/87ُين 
1324 . ) 

 ( . 1385برقم ) 3/417التاريخ الكبير ( 55)

َظر : الضعفاء الكبير  (56)  ( .  546برقم ) 2/90ُين 

 ( . 720برقم ) 193/ 4الكامل في ضعفاء الرجال  (57)

 ( .  60برقم ) 5/34التاريخ الكبير  (58)

 ( . 2803برقم )  4/279التاريخ الكبير  (59)

 ( . 727برقم ) 2/201الضعفاء الكبير  (60)

 .  12/118فتح الباري  (61)



 2022 يناير( األولالجزء ) 54 العدد                       بقنا                مجلة كلية اآلداب        

 

- 686 - 

 
  ( وقال : في حديثه المناكير .123برقم ) 63أورده البخارّي في الضعفاء / (62)

 ( .3092برقم )  6/494التاريخ الكبير  (63)

َظر : تحفة األحوذي  (64)  . 10/29أي المقاِرن المكافئ له في الشجاعة والحرب .. ُين 

 ( .3580برقم ) 5/570سنن الترمذي  (65)

َظر : ميزان االعتدال للذهبي  (66)  ( .5679برقم ) 3/83ُين 

 ( . 2540برقم )  2/300التاريخ الكبير  (67)

 ( . 311برقم ) 3/16الهداية في تخريج أحاديث البداية  (68)

َظر : تهذيب الكمال للمزي  (69)  ( .1261برقم ) 6/290ُين 

 ( .2114برقم )  6/183التاريخ الكبير  (70)

َظر : التاريخ الكبير  (71)  ( .1710برقم ) 2/67ُين 

 ( .958برقم )  1/302التاريخ الكبير  (72)

 . 4/514إكمال المعلم بفوائد مسلم  (73)

 ( .243برقم ) 1/137تهذيب التهذيب  (74)

 ( .239برقم ) 237،  1/236إكمال تهذيب الكمال  (75)

مكة والمدينة  (  76) الصالة بمسجَدي  فضل  الحّج : باب  مسلم : كتاب  َظر : صحيح   2/1014ُين 
 ( .1396برقم )

 . 9/166شرح صحيح مسلم  (77)

 ( .618برقم ) 5/196التاريخ الكبير ( 78)
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َظر : علل الحديث البن أبي حاتم  (79)  ( .1347برقم ) 180 - 4/178ُين 

الكبير    (80)  )  1/260التاريخ  ِللبخاري  829برقم  األوسط  التاريخ   : َظر  وُين   ، برقم   2/63( 
 ( ، وقال : مرسل ال يصّح . 1806)

َظر : الضعفاء الكبير ِللعقيلي  (81)  ( .1714برقم ) 4/147ُين 

 . 518/ 7الكامل في ضعفاء الرجال  (82)

 ( . 2498برقم )  4/202التاريخ الكبير  (83)

َظر  (84)  ( .  445برقم ) 3/128: لسان الميزان ُين 

 ( .2513برقم )  4/206التاريخ الكبير  (85)

َظر : القراءة خلف المام /( 86)  ( .102برقم ) 42ُين 

 ( .878برقم ) 548/ 4الكامل في ضعفاء الرجال  (87)

 بن أسامة .  -أو زيد  -يقصد أبا المليح  عامر  (88)

بلدة على شاطئ نهر دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى البصرة ، وهي اآلن ِمن البصرة   (89)
الحموي   ِلياقوت  البلدان  معجم   : َظر  ُين  الدين   1/77..  لجمال  والبلدان  المواضع  إلى  والنسبة   ،

 .  12بامخرمة /

 ( .2955برقم ) 6/494التاريخ الكبير ( 90)

َظر : تهذيب الكمال للمزي   (91) ( ، وتهذيب التهذيب البن حجر  7654برقم ) 326،  34/325ُين 
 ( .1141برقم ) 249،  12/248

 ( .2628برقم )  6/358التاريخ الكبير  (92)
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، وعنه الخطيب البغدادّي في الجامع    65،    1/64رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل    (93)

 ( .1128برقم ) 42/ 2ألخالق الراوي وآداب السامع 

(94)  / التهذيب  تقريب  في  حجر  ابن  )  178قال  ِمن  1500برقم   ، أوهام  له   ، صدوق  فقيه   :  )
 الخامسة ، وُرِمي بالرجاء . 

 ( .2628برقم )  6/583التاريخ الكبير  (95)

َظر : الضعفاء الكبير ِللعقيلي  (96)  ( .1543برقم ) 3/484ُين 

 ( . 460برقم )  1/155التاريخ الكبير  (97)

 ( .1104برقم ) 3/108تاريخ بغداد  (98)

 ( : ال يكاد يتاَبع في حديثه . 1875برقم ) 2/81قال البخاري في التاريخ األوسط  (99)

َظر : التاريخ األو  (100)  ( .  1878 - 1876بأرقام ) 82،  2/81سط ُين 

أو يدّل أغلبها    -أوّد التنويه إلى أّنني لم أهتِد إلى صيغة واحدة بمفردها تدّل داللةا قاطعةا    (101)
على تضعيف أو جرح الراوي ، على عكس الصيغ التي أوردُتَها في المبحث األول في تضعيف  -

 الرواية . 
 ( .0222برقم ) 2/153التاريخ الكبير ( 102)

 ( .902برقم )  3/263التاريخ الكبير  (103)

 ( .1800برقم ) 4/12التاريخ الكبير  (104)

 ( .1839برقم ) 4/24ترجم له البخاري في التاريخ الكبير  (105)

 ( .2183برقم ) 8/67التاريخ الكبير  (106)

 ( .1090برقم ) 1/228التاريخ األوسط  (107)
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 ( .3316)برقم  8/356التاريخ الكبير ( 108)

 ( .1451برقم )  5/446التاريخ الكبير  (109)

البخاري    (110) صحيح   : َظر  )  140/ 7ُين  البخاري  5780برقم  صحيح  رجال   : أيضاا  َظر  وُين   ،  )
 ( .765برقم ) 2/498ِللكالباذي 

 ( .2439برقم )  6/292التاريخ الكبير  (111)

 ( .2652برقم ) 2/292التاريخ األوسط  (112)

 ( .263برقم ) 1/96التاريخ الكبير  (113)

 ( .151برقم ) 1/66التاريخ الكبير  (114)

للذهبي    (115)  االعتدال  ميزان   : َظر  )  3/513ُين  حجر  7379برقم  البن  التهذيب  وتهذيب   ،  )
 ( .162برقم ) 9/118

َظر : المجروحين  (116)  ( .976برقم ) 15/296ُين 

 ( .1949برقم ) 4/56التاريخ الكبير  (117)

َظر : التاريخ الكبير 190برقم ) 79الضعفاء الصغير / (118)  ( .307برقم ) 5/105( ، وُين 

 ( عن أبيه ِمن غير واسطة أخيه . 1876برقم ) 1/689روى له الحاكم في المستدرك  (119)

َظر : الجرح (120)  ( .371برقم ) 4/85والتعديل البن أبي حاتم  ُين 

َظر : سنن الترمذي  (121)  ( .1986برقم ) 4/355هو ابن عمر رضي هللا عنهما .. ُين 

 ( .1850برقم )  6/105التاريخ الكبير  (122)

َظر : التاريخ الكبير  (123)  ( .2295برقم ) 6/245ُين 



 2022 يناير( األولالجزء ) 54 العدد                       بقنا                مجلة كلية اآلداب        

 

- 690 - 

 
 ( .1465برقم ) 1/458التاريخ الكبير ( 124)

َظر  (125)  ( .679برقم ) 3/199: التاريخ الكبير ُين 

 ( .2637برقم )  2/326التاريخ الكبير  (126)

َظر : التاريخ الكبير  (127)  ( .1965برقم ) 2/107( ، والتاريخ األوسط 2289برقم ) 2/228ُين 

 ( .2828برقم )  4/285التاريخ الكبير  (128)

َظر : الضعفاء الصغير / (129)  ( .1260برقم ) 1/396( ، والتاريخ الكبير 21برقم ) 26ُين 

َظر : التاريخ الكبير  (130)  ( .2828برقم ) 4/285ُين 

 ( .263برقم ) 5/94التاريخ الكبير  (131)

 ( .618برقم )  1/200التاريخ الكبير  (132)

َظر : التاريخ214برقم )  84الضعفاء الصغير /( 133)  ( .922برقم ) 5/284الكبير  ( ، وُين 

َظر : التاريخ األوسط ( 134)  ( .2407برقم ) 2/229ُين 

 ( .2495برقم )  6/312التاريخ الكبير  (135)

َظر : الضعفاء الصغير / (136)  ( .268برقم ) 100ُين 

 ( .1303برقم ) 243/ 6الكامل في ضعفاء الرجال  (137)

َظر : مسند المام أحمد  (138)  ( .52190برقم ) 31/398ُين 

 ( .1932برقم ) 3/1191االستيعاب في معرفة األصحاب  (139)

( :  2حاشية )  3/22قال العاّلمة المعلمي في تعليقه على الجرح والتعديل البن أبي حاتم    (140)
 , يصّح  لم  شيء  عنهم  ُروي  الذين  الصحابة  بعَض  الضعفاء  كتاب  في  يذكر  ربما  والبخاري 
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وّي ال الصحابي .  ومقصوده بذلك ضعف الَمر 
 ( .1589برقم ) 6/30التاريخ الكبير  (141)

الذين 1296برقم )  7/305  التاريخ الكبير  (142) البخاري  ِمن رجال صحيح  أوس  ( ، ومالك بن 
( ، وبالتالي فإّن قوله :" ولم يصّح ليس ِمن 4885برقم )  6/147روى لهم في األصول كما في  

متعلق  أنه  على  نفهمه  أن   إالَّ  يبَق  فلم   ، التضعيف  أو  الجرح  باب  ِمن  أّنه  على  فهُمه  المقبول 
 .بقول بعضهم : له صحبة 

 ( .1412برقم )  3/425التاريخ الكبير  (143)

 ( .367برقم )  5/124التاريخ الكبير  (144)

َظر : الضعفاء الكبير    (145) برقم   5/370( ، والكامل في ضعفاء الرجال  827برقم )  2/267ُين 
(1035. ) 

َظر : تقريب التهذيب البن حجر / (146)  ( . 3400برقم ) 308ُين 

حبان    (147) ابن  ثقات   : َظر  )  5/18ُين  /3622برقم  العجلي  وثقات   ،  )262  ( ،  826برقم   )
 ( .3008برقم ) 7/416وإكمال تهذيب الكمال ِلمغلطاي  

 ( .1007برقم )  1/321التاريخ الكبير  (148)

َظر : الضعفاء الكبير للعقيلي    (149) ( ، والكامل في ضعفاء الرجال البن عدّي  60برقم )  1/64ُين 
 ( .194برقم ) 1/62( ، وميزان االعتدال للذهبي 104برقم ) 1/432

ِللبيهقي    (150)  اليمان  شعب   : َظر  )  12/182ُين  حجر 9246برقم  البن  الميزان  ولسان   ،  )
 ( .299برقم ) 1/102

َظر : (151)  ( .2221برقم ) 2/180( ، والتاريخ األوسط 2702برقم ) 8/199التاريخ الكبير  ُين 

 ( .2976برقم )  6/456التاريخ الكبير  (152)
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َظر : الضعفاء الصغير / (153)  ( .288برقم ) 106ُين 

َظر : الضعفاء الصغير  (154)  ( .1319برقم ) 3/307ُين 

 ( .134برقم )  6/26الجرح والتعديل  (155)

 ( . 2880برقم )  2/390الكبير التاريخ  (156)

 ( . 307برقم ) 1/254الضعفاء الكبير  (157)

البن عدّي    (158) الرجال  في ضعفاء  الكامل  َظر :  ( ، والثقات البن حبان  486برقم )  3/224ُين 
 ( . 7401برقم ) 6/208

َظر : التاريخ الكبير  (159)  ( . 3166برقم ) 8/320ُين 
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 ثبت المصادر والمراجع 

َمة َعْبد الر حمن ْبن يْحَيي الُمَعل ِمي  الَيماني )المتوفى :    -1 يخ الَعال  هـ( 1368آَثار الش 
الباحثين    - من  مجموعة  به  المكرمة    -اعتنى  مكة   ، الفوائد  عالم  الطبعة   -دار 

 هـ .  1434األولى ، 
مد اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ألبي يعلى الخليلي خليل بن عبد َّللاه بن أح   -2

تحقيق د. محمد سعيد عمر   -هـ(  446ابن إبراهيم بن الخليل القزويني )المتوفى :  
 هـ .  1409الطبعة األولى ،  -مكتبة الرشد ، الرياض  -إدريس 

3-   : )المتوفى  الدمشقي  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير   : ِللزركلي  األعالم 
 م .   2002سة عشر ، الطبعة الخام -دار الِعْلم ِللماليين ، بيروت  -هـ( 1396

االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر  : أبي عمر يوسف بن عبد َّللاه   -4
دار   -تحقيق علي  محمد البجاوي    -هـ(    463بن محمد النمري القرطبي )المتوفى :  

 .   م 1992هـ =  1412الطبعة األولى ،  -الجيل ، بيروت 
لعسقالني : أبي الفضل أحمد بن علي اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ا  -5

  : )المتوفى  أحمد  بن  محمد  &   -هـ(    852بن  الموجود  عبد  أحمد  عادل   : تحقيق 
 هـ .  1415الطبعة األولى ،   -دار الكتب العلمية ، بيروت  -على محمد معوض 

أعيان العصر وأعوان النصر ِللصفدي : صالح الدين خليل بن أيبك )المتوفى :   -6
دار الفكر المعاصر ، بيروت & دار    -قيق : د. علي أبو زيد وآَخرين  تح  -هـ(  764

 م .  1998هـ =    1418الطبعة األولى ،  -الفكر ، دمشق 
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ألبي عبد َّللاه مغلطاي بن قليج بن عبد   -7

  : )المتوفى  الحنفي  الحكري  المصري  البكجري  أبي    -هـ(    762َّللاه  عبد تحقيق 
الفاروق الحديثة ِللطباعة   -الرحمن عادل بن محمد & أبي محمد أسامة بن إبراهيم  
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 م .   2001=  هـ  1422الطبعة األولى ،  -والنشر ، مصر 
ِللَقاِضى ِعَياض : أبي الفضل عياض بن موسى بن    -8 بفوائد مسلِم  إكمال المعلم 

  : )المتوفى  السبتي  اليحصبي  عمرون  بن  يحيى   -هـ(    544عياض  د.  تحقيق 
 هـ . 1419الطبعة األولى ،   -دار الوفاء ، المنصورة  -إسماعيل  

التاريخ األوسط ألبي عبد َّللاه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري   -9
دار الوعي بحلب & مكتبة دار   -تحقيق محمود إبراهيم زايد    -هـ(    256)المتوفى :  

 م .   1977هـ =    1397ولى ، الطبعة األ  -التراث بالقاهرة  
مهدي   -10 بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  ألبي  وذيوله  بغداد  تاريخ 

  : )المتوفى  البغدادي  العلمية    -هـ(  463الخطيب  الكتب  تحقيق   -بيروت    -دار 
 هـ .  1417الطبعة األولى ،  -مصطفى عبد القادر عطا 

أحمد    -11 الحسن  أبي   : ِللعجلي  الثقات  الكوفي تاريخ  صالح  بن  َّللاه  عبد  بن 
 م .   1984هـ =  1405الطبعة األولى ،  -دار الباز  -هـ(  261)المتوفى : 

تاريخ دمشق ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بـ" ابن عساكر   -12
  -بيروت    -دار الفكر    -تحقيق عمرو بن غرامة العمروي    -هـ(  571" )المتوفى :  

 م .  1995هـ =   1415
التاريخ الكبير ألبي عبد َّللاه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري   -13

  : آباد    -هـ(  256)المتوفى  حيدر   ، العثمانية  المعارف  الطبعة   -الدكن    -دائرة 
 هـ .  1360األولى ، 

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ِللمباركفوري : أبي العال محمد عبد الرحمن   -14
)المتوفى:   الرحيم  عبد  عثمان    -هـ(    1353بن  محمد  الرحمن  عبد  دار   -تحقيق 

 م .  2003هـ =    1424الطبعة األولى ،  -الفكر ، بيروت 
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الدين    -15 الدين الدمشقي : شمس  تحفة اإلخباري بترجمة البخاري له البن ناصر 
ع مع التنقيح )ُطبِ   -هـ(  842محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي الشافعي )المتوفى :  

  دار البشائر اإلسالمية ،   -تحقيق : محمد بن ناصر العجمي    -في صالة التسبيح (  
 م .  1993هـ =   1413الطبعة األولى ،   -بيروت 

تقريب التهذيب البن حجر : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني   -16
الطبعة األولى   -دار الرشيد ، سوريا    -تحقيق محمد عوامة    -هـ(    852)المتوفى :  

 م .   1986هـ =    1406، 
شرف   -17 بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبي   : للنووي  واللغات  األسماء  تهذيب 

دار   -قيق شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية  تح  -هـ(  676)المتوفى :  
 الطبعة األولى ، بدون تاريخ .  -الكتب العلمية ، بيروت 

أحمد   -18 بن  بن محمد  بن علي  أحمد  الفضل  أبي   : التهذيب البن حجر  تهذيب 
الطبعة   -مطبعة دائرة المعارف النظامية ، الهند    -هـ(  852العسقالني )المتوفى :  

 هـ .  1326ى ، األول
عبد    -19 بن  يوسف  الدين  جمال  الحجاج  أبي  الرجال  أسماء  في  الكمال  تهذيب 

الكلبي المزي )المتوفى :   تحقيق د. بشار   -هـ(  742الرحمن ابن يوسف القضاعي 
م    1980هـ =    1400الطبعة األولى ،    -مؤسسة الرسالة ، بيروت    -عواد معروف  

. 
ن بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد التميمي الثقات ألبي حاتم محمد بن حبا  -20

  -دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند    -هـ(  354الدارمي الُبستي )المتوفى :  
 م .  1973=  هـ  1393الطبعة األولى ، 

ُقْطُلوَبَغا   -21 بن  الدين قاسم  الفداء زين  الستة ألبي  الكتب  يقع في  لم  الثقات ممن 
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ْوُدْوِني الجمالي الحنفي )المتوفى :   تحقيق: شادي بن محمد بن سالم    -هـ(  879السُّ
الطبعة   -مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية ، صنعاء اليمن    -آل نعمان  

 م .  2011هـ =   1432األولى ، 
22-   ، ثابت  بن  علي   بن  أحمد  بكر  ألبي  السامع  وآداب  الراوي  ألخالق  الجامع 

:    الخطيب  )المتوفى  الطحان    -هـ(  463البغدادي  محمود  د.  مكتبة    -تحقيق 
 م .   1989هـ =  1403الطبعة األولى ،  -المعارف ، الرياض 

المنذر   -23 بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  ألبي  والتعديل  الجرح 
طبعة مجلس دائرة   -هـ(  327التميمي الحنظلي الرازي ، ابن أبي حاتم )المتوفى :  

  1952هـ =    1271الطبعة األولى ،    -لمعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند  ا
 م .
الفراهيدي   -24 عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  ألبي  النحو  في  الجمل 

دار الكتب العلمية ،   -تحقيق د. فخر الدين قباوة    -هـ(  170البصري )المتوفى :  
 م .  1995هـ =  1416الطبعة الخامسة ،  -بيروت 

القاسمي   -25 قاسم  الشيخ  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  ِلمحمد  البخاري  حياة 
بـ" الحال ق " )المتوفى :     -تحقيق محمود األرناؤوط    -هـ(    1332الدمشقي الشهير 

 م .   1992هـ =    1412الطبعة األولى ،   -دار النفائس ، بيروت 
بي : أبي عبد هللا محمد بن أحمد ديوان الضعفاء والمتروكين ِلشمس الدين الذه  -26

مكتبة النهضة   -تحقيق حماد بن محمد األنصاري    -هـ(  748بن عثمان )المتوفى :  
 م .  1967هـ =   1387الطبعة الثانية ،  -الحديثة ، مكة المكرمة 

رجال صحيح البخاري )الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد( ِللكالباذي   -27
تحقيق عبد   -هـ(  398بن محمد بن الحسين البخاري )المتوفى :    : أبي نصر أحمد 
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 هـ .   1407الطبعة األولى ،  -دار المعرفة ، بيروت  -هللا الليثي  
ِللسيوطي : جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )المتوفى :    -28 طبقات الحف اظ 

 هـ .  1403الطبعة األولى ،  -دار الكتب العلمية ، بيروت  -هـ( 911
المالكي   -29 أحمد  بن  علي   بن  محمد  الدين  شمس   : ِللداوودي  المفسرين  طبقات 

دار الكتب العلمية   -تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر    -هـ(  945)المتوفى :  
 الطبعة األولى ، بدون تاريخ .  -، بيروت 

سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك   -30
تحقيق أحمد محمد شاكر & محمد فؤاد عبد الباقي &   -هـ(  279مذي )المتوفى :  التر 

الحلبي ، مصر    -إبراهيم عطوة عوض   البابي  ،   -مكتبة مصطفى  الثانية  الطبعة 
 م .  1975هـ =   1395

بن    -31 عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبي  الدين  ِلشمس  النبالء  أعالم  سير 
)المتوفى   الذهبي  الشيخ    -هـ(  748:  َقاْيماز  بإشراف  المحققين  تحقيق مجموعة من 

 1985هـ =    1405الطبعة الثالثة ،    -مؤسسة الرسالة ، بيروت    -شعيب األرناؤوط  
 م .
زكري ا   -32 ألبي   ) الحجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج   ( مسلم  صحيح  شرح 

اث العربي دار إحياء التر   -هـ(  676محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى :  
 هـ . 1392الطبعة الثانية ،  -، بيروت 

الخراساني   -33 اْلُخْسَرْوِجردي  علي   بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  ألبي  اإليمان  ُشَعب 
مكتبة   -تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد    -هـ(  458البيهقي )المتوفى :  

 م .  2003هـ =  1423الطبعة األولى ،  -الرشد ، الرياض 
أمور رسول َّللاه    -34 المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع   ( البخاري    -صحيح 
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وسلم   عليه  هللا  البخاري   -صلى  إسماعيل  بن  محمد  عبد َّللاه  ألبي   ) وأيامه  وسننه 
)المتوفى :   الناصر    -هـ(  256الجعفي  دار طوق   -تحقيق محمد زهير بن ناصر 

 هـ .  1422الطبعة األولى ،  -النجاة ، بيروت 
) صحيح مسلم ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول   -35

َّللاه صلى هللا عليه وسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )المتوفى 
  -بيروت    -دار إحياء التراث العربي    -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي    -هـ(  261:  

 م .   1955الطبعة األولى ، 
ء الصغير ِللبخاري  : أبي عبد َّللاه محمد بن إسماعيل الجعفي )المتوفى الضعفا  -36
  -مكتبة ابن عباس ، مصر    -تحقيق أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين    -هـ(  256:  

 م .  2005هـ =   1426الطبعة األولى ، 
الضعفاء الكبير للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي )المتوفى   -37
الطبعة   -المكتبة العلمية ، بيروت    -تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي    -  هـ(322:  

 م .  1984هـ =   1404األولى ، 
إدريس   -38 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبي   : حاتم  أبي  البن  الحديث  علل 

  : )المتوفى  الرازي  الحنظلي  بإشراف   -هـ(  327التميمي  الباحثين  من  فريق  تحقيق 
الجريسي  وعناية د. سعد بن عبد   الرحمن  الحميد & د. خالد بن عبد  مطابع   -هللا 

 م .  2006هـ =    1427الطبعة األولى ،  -الحميضي  
علل الدارقطني )العلل الواردة في األحاديث النبوية( ، الدارقطني : أبو الحسن    -39

تحقيق : محفوظ   -هـ(    385علي  بن عمر بن أحمد بن مهدي  البغدادي )المتوفى :  
دار طيبة بالرياض   -ين َّللاه السلفي & محمد بن صالح بن محمد الدباسي  الرحمن ز 

 هـ .   1427 -هـ   1405الطبعة األولى ،  -& دار بن الجوزي بالدمام 
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40-   : )المتوفى  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبي   : الكبير  الترمذي  علل 
وآخرين    -هـ(  279 السامرائي  صبحي  بيروت    -تحقيق   ، الكتب  الطبعة   -عالم 

 هـ .  1409األولى ، 
بن    -41 محمد  بن  علي   بن  أحمد  الفضل  ألبي  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح 

تعليق عبد العزيز بن عبد هللا بن    -هـ(    852أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى :  
 هـ .  1379الطبعة األولى ،  -دار المعرفة ، بيروت  -باز 
ِللدك  -42   1436تور وهبة بن مصطفى الزحيلي )المتوفى :  الفقه اإلسالمي وأدل ته 

 ه .  1412الطبعة الرابعة ،  -دمشق   -هـ( .. دار الفكر 
القراءة خلف اإلمام ألبي عبد َّللاه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )المتوفى   -43
الثوري    -هـ(  256:   الرحمن  فضل  القاهرة    -تحقيق   ، السلفية  الطبعة   -المكتبة 

 م .  1980هـ =   1400األولى ، 
هـ( 365الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد بن عدي  الجرجاني )المتوفى :    -44

محمد معوض    - الموجود & علي   أحمد عبد  ،   -تحقيق عادل  العلمية  الكتب  دار 
 م .  1997هـ =   1418الطبعة األولى ،   -بيروت 

بن أحمد بن مهدي   الكفاية في علم الرواية ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت   -45
  : )المتوفى  البغدادي  إبراهيم    -هـ(  463الخطيب   , السورقي  َّللاه  عبد  أبي  تحقيق 

 هـ .  1357  -المكتبة العلمية ، المدينة المنورة   -حمدي المدني 
حجر   -46 بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي   بن  أحمد  الفضل  ألبي  الميزان  لسان 

مؤسسة   -تحقيق دائرة المعارف النظامية بالهند    -هـ(    852العسقالني )المتوفى :  
 م .  1971هـ =   1390الطبعة الثانية ،  -األعلمي للمطبوعات بيروت 

المجروحين ِمن المحدثين والضعفاء والمتروكين ألبي حاتم محمد بن حب ان بن    -47
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  : )المتوفى  الُبستي  الدارمي  التميمي  إبراهيم زايد    –هـ(  354أحمد   -تحقيق محمود 
 هـ .  1396الطبعة األولى ،  -دار الوعي ، حلب 

اليماني    -48 أحمد  بن  محم د   : ِللحجري  وقبائلها  اليمن  بلدان  تحقيق   -مجموع 
بدون    -الطبعة األولى    -دار الحكمة اليمانية ، اليمن    -إسماعيل بن علي األكرع  

 تاريخ .
محمد بن عبد َّللاه بن محمد :    المستدرك على الصحيحين ألبي عبد َّللاه الحاكم  -49

النيسابوري  الطهماني  :    الضبي  )المتوفى   " البيع  ابن  بـ"  المعروف    -هـ(    405، 
،   الطبعة األولى   -، بيروت    دار الكتب العلمية   -تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  

 م .  1990هـ =   1411
اني )المتوفى : مسند اإلمام أحمد : أبي عبد َّللاه أحمد بن محمد بن حنبل الشيب  -50

مؤسسة الرسالة ،   -تحقيق : شعيب األرناؤوط & عادل مرشد وآخرين    -هـ(    241
 م .  2001هـ =   1421الطبعة األولى ،   -بيروت 

معجم البلدان ِللحموي : شهاب الدين أبي عبد َّللاه ياقوت بن عبد َّللاه الرومي   -51
 م .  1995لثانية ، الطبعة ا -دار صادر ، بيروت  -هـ(  626)المتوفى : 

المغني في الضعفاء ِلشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن    -52
دار المعارف ،    -تحقيق د. نور الدين عتر    -هـ(  748َقاْيماز الذهبي )المتوفى :  

 م .   1971هـ =  1391الطبعة األولى ،   -حلب 
أبي ع   -53 الدين  الرجال ِلشمس  نقد  بد َّللاه محمد بن أحمد بن  ميزان االعتدال في 

دار   -تحقيق علي محمد البجاوي    -هـ(  748عثمان بن قايماز الذهبي )المتوفى :  
 م .  1963هـ =  1382الطبعة األولى ،  -المعرفة ، بيروت 

النسبة إلى المواضع والبلدان ِلجمال الدين عبد هللا الطيب بن عبد هللا بامخرمة   -54
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 مخطوط بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة .  -هـ( 947الحميري )المتوفى: 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ألبي الفيض اْلُغَماري : أحمد بن محمد بن    -55

)المتوفى:   األزهري  الحسني  يق  دِ  الرحمن    -هـ(    1380الصِ  عبد  يوسف   : تحقيق 
وآَخرين   بيروت    -المرعشلي   ، الكتب  عالم  ،    -دار  األولى  =    1407الطبعة  هـ 

 م .  1987
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Imam Bukhary’s Conception of “Correcting Denial” 

 A Comparative Study of His Book "The Large History" 
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Abstract 

Critics and scholars have used specialized words and 

expressions in their critical work. One of these words is 

“Correcting Denial” whose lexical meaning is not clear to Imam 

Al-Bukhary in particular. In addition, Al-Bukhary’s method of 

classification of The Large History is difficult. Therefore, this 

study seeks to shed light on the lexical meaning of the lexeme 

“Correcting Denial” whether used alone or combined with other 

lexemes. The study concludes that the lexeme “Correcting 

Denial” combined with other words has numerous meanings 

eight of which are identified by the present study. 

It also concludes that words of “Correcting Denial” some 

expressions are related to narration, some other expressions are 

related to narrator, some other also related to untrusting or 

weaking narrator , some others are wanted for other meanings , 

some others come possibly for many meanings .  

For this we need to effort for setting Al-Bukhary ’s 

conceptions in every position.  
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