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م٢٩/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٥/١٠/٢٠١٠: لبحثتاریخ وصول ا
 

یتناول هذا البحث دراسة الروایات المنتقـدة بـسبب اخـتالف ُنـسخ صـحیح البخـاري، وهـي دراسـة اختـصت باألحادیـث التـي 
الـساري، باإلضـافة تعرضت لالنتقاد من قبل اإلمام الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي، والتي ذكرهـا الحـافظ ابـن حجـر فـي هـدي 

إلى األحادیث التي نّبه علیهـا أبـو علـي الغـساني الجیـاني فـي كتابـه تقییـد المهمـل، فـي الجـزء الـذي خصـصه للتنبیـه علـى أوهـام 
.رواة الصحیح، وذلك من خالل منهج التحلیل والنقد؛ للوصول إلى صور هذا االختالف وأسبابه

الفــات تعــود  إلــى ثالثــة مــصادر رئیــسة؛ وهــي  أســباب تعلقــت بالحــدیث نفــسه، مــن أنّ أســباب هــذه االختدراســةوقــد وجــدت ال
مثــل أن یكــون فــي الحــدیث راوٍ مختلــف علیــه، األمــر الــذي أّدى إلــى وجــود أكثــر مــن صــورة لروایــة الحــدیث، ومنهــا اختالفــات كــان 

.، وهي متفاوتة بینهمأنفسهمو أسباب تعود إلى رواة الّنسخ وهي قلیلة،مصدرها روایة اإلمام الفربري للحدیث،
ّنمــا هــي .وقــد أثبتــت الّدراســة أن االختالفــات التــي وقعــت بــین الــرواة ال تــأثیر لهــا علــى صــحة أحادیــث صــحیح البخــاري ٕ وا

.وقد بّین العلماء وجه الصواب في كل منها.اختالفات أمكن ضبطها وتحدید صورها، ومعرفة أسباب وقوعها
راسة إلى أنّ وجود هذه االختالفات دلیل حيٌّ على صحة أحادیث الجامع الصحیح، من خالل الجهود وخلصت الّد

ثین ونقاد في تتبع وحفظ هذه االختالفات والتنبیه علیها .العظیمة التي بذلها علماء السُّنة من محّد 

Abstract
This research is a study of the disputed narratives that were based on the differences in Saheih

Albukhari versions. The study specializes in the critique of the traditional sayings (hadith) by Imam
Aldar Qutni and Abi Masoud al-demashqee. This critique was illustrated in Alhafiz Ibin Hajer in (Hadi
Alsar). In addition to the concerns that were raised by Abu Ali Algasani Aljaani in his book (Takyeed
Almohmal). He dedicated a chapter to explain the illusions of the Saheih tellers who used critical analysis
to draw the full scope of these differences.

The researcher has found the causes of these differences to be attributed to three factors: First,
different and controversial versions of the Hadith which leads to having different versions for the same
hadith. Second, Imam Alferberi’s narration about the differences. Third, the different presentations of the
same Hadith given by different tellers.

The study proves that the differences between the tellers of hadith have no effect on the reliability of
Saheih Bukhari hadith. These differences were detected and identified, and their causes were explained
by the Hadith scholars.

The study concludes that the existences of these differences serve as an evidence to the truthfulness
of the correct collections of the traditional sayings (Hadith) which were the result of the great work by
Sunah scholars who used scientific methods in seeking and documenting the differences.
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 :
الحمــد هللا الــذي شــرح صــدور أهــل اإلســالم بالهــدى، 

إلــه إال اهللا وحفــظ لهــذه األمــة مــصادر دینهــا، وأشــهد أن ال 
: أما بعد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

العلمــاء اهتمامـــًا كبیــرًا بالجـــامع الـــصحیح فقــد اهـــتم
لإلمــام البخــاري، مــن مختلــف الجوانــب الحدیثیــة مــن شــرح 
ألحادیثــــه، وبیــــان لغریــــب ألفاظــــه، وجمــــع لطــــرق روایاتــــه، 
وتــصنیف مــستخرجات علــى أحادیثـــه، ومــن المــسائل التـــي 

ــــت عنایــــة هــــؤالء العلمــــاء مــــسألة االخــــتالف بــــین ُنــــ سخالق
بخـــاري واألوهــام التــي وقعــت مـــن لجــامع الــصحیح لإلمــام الا

روى الجـامع الـصحیح عـن اإلمـام بعض رواة الصحیح، فقـد 
البخــــاري عــــدد كبیــــر مــــن الــــرواة اشــــتهر مــــنهم خمــــسة رواة، 
ــــاتهم فــــي األمــــصار، وكثــــر تالمــــذتهم، ولكــــن اشــــتهرت روای

أصـــــحاب هـــــذه الروایـــــاتبـــــینبعـــــض االختالفـــــاتوقعـــــت
فكـان ، یحظهرت من خالل الّنسخ المرویـة للجـامع الـصح

األحادیـــث فـــي نقـــد العلمـــاء لـــبعض هـــذا ســـببا مـــن أســـباب
صــحیح البخــاري، واســتغالل الــبعض اآلخــر لهــذا األمــر فــي 
ـــادات حـــول صـــحیح البخـــاري، وحـــول  ـــشبهات واالنتق إثـــارة ال

. الجامع الصحیح لإلمام البخاريعنایة المحّدثین بروایة
ــــادات قــــدیمًا وحــــدیثًا أّدى إ لــــى وظهــــور هــــذه االنتق

ظهــور الحاجــة لوجــود دراســات تحلیلیــة متخصــصة ُتعنــى 
بمـــسألة الفروقـــات واالختالفـــات التـــي وقعـــت بـــین روایـــات 

وتظهــر جهــود المحــدثین فــي ضــبطهم ، صــحیح البخــاري
. وعنایتهم بصحیح البخاري

ولـــذا فـــإنّ هـــذه الّدراســـة تعـــد نموذجـــًا أردنـــا مـــن خاللـــه 
ة الهیبـة والرهبـة مـن تسلیط الضوء على هـذا الموضـوع، إلزالـ

خــوض غمــار مــسألة االختالفــات التــي وقعــت، وحــل بعــض 
. اإلشكاالت التي أثیرت حول هذه المسألة

ولـــذا فقـــد جـــاءت هـــذه الّدراســـة لإلجابـــة عـــن التـــساؤالت
: ةـاآلتی

مــــا أهــــم نــــسخ صــــحیح البخــــاري التــــي وقعــــت فیهــــا -١
االختالفات؟

ما طبیعة هذه االختالفات وصورها؟-٢
اك أحادیث انتقدت بسبب اختالف الّنسخ؟هل هن-٣

التـــي أّدت إلـــى وقـــوع والمـــسوغاتمـــا أهـــم األســـباب -٤
رواة صحیح البخاري في هذه االختالفات؟

اإلجابـــة) نحـــن البـــاحثین(وفـــي هـــذه الدراســـة ســـنحاول 
علـى هــذه التــساؤالت مـن خــالل التعریــف بـأبرز نــسخ وروایــات 

ختالفـات التـي وقعـت صحیح البخاري، ومن ثّم تتبع صـور اال
ـــــل لكـــــل منهـــــا ـــــّم دراســـــة . والتعریـــــف بأهمهـــــا، والتمثی و مـــــن ث

ـــل بعـــض العلمـــاء المتقـــدمین،  األحادیـــث التـــي انتقـــدت مـــن قب
بسبب اختالف الّنـسخ، وذلـك مـن خـالل مـنهج التحلیـل والنقـد، 
حیـــث ســـنعرض هـــذه االنتقـــادات، ونناقـــشها ونحـــاول االجتهـــاد 

التـــي كانـــت ســـببًا فـــات فــي معرفـــة أســـباب وقـــوع هـــذه االختال
. في إثارة االنتقادات

ــــا الموضــــوع مــــن خــــالل ثالثــــة مباحــــث  وقــــد تناولن
: كاآلتي

حیــث تناولنــا فــي : وجعلنــاه فــي مطلبــین: المبحــث األول
وبحلقـــات ، التعریـــف بـــأهم نـــسخ صـــحیح البخـــاري: األول

عرضـنا فیـه بعـضًا مــن : والثــاني. الـرواة للجـامع الـصحیح
وناقــشنا بعــضا ، تــي وقعــت بـین الّنــسخصـور االخــتالف ال

. منها
عــرض لعــدد مــن األحادیــث المنتقــدةوفیــه : المبحــث الثــاني

ثین كاإلمـام الـدارقطني  علـي بـن عمـر ت (من قبـل المحـّد
والتــــي ( ه٤٠١ت (، واإلمــــام أبــــي مــــسعود الدمــــشقي (ه٣٨٥

األحادیـــــث ذكرهـــــا ابـــــن حجـــــر العـــــسقالني فـــــي مقدمتـــــه فـــــي 
ــه علــى ب علــي الغــساني الجیــاني، وعــضها أبــالمنتقــدة، ونّب

. وكان الختالف النُّسخ عالقة بها
تحلیــــل االختالفــــات واالنتقــــادات التــــي : المبحــــث الثالــــث

وجهت لصحیح البخاري في كتاب اإلمـام أبـي علـي الحـسین 
، والمـسّمى (ه٤٩٨(بن محمـد الغـساني المعـروف بالجیـاني 

. تقیید المهمل، وبیان أسبابها
أهــم النتــائج حــول االختالفــات فــي نــسخوفیهــا: الخاتمــة

وأثرهـــــا علـــــى مـــــا انتقـــــد فـــــي صـــــحیح ، صـــــحیح البخـــــاري
. البخاري

:
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:: 
صــــحیح البخـــــاري مـــــن خمـــــسة طـــــرق رئیـــــسة روي

: هيوهذه الطرق ، اندثر بعضها وبقي بعضها اآلخر
یة أبــو محمــد الــورّاق طریــق حمــاد بــن شــاكر بــن ســوّ -١

وهــو ثقــة ، كــان یعــرف بــأبي محمــد الّنــسفي، الّنــسوي
مـــأمون تـــوفي ســـنة إحـــدى عـــشرة وثـــالث مئـــة، وروى 
ـــن رمـــیح  ـــن محمـــد ب ـــه الـــصحیح كـــل مـــن أحمـــد ب عن

وبكــــر بــــن محمــــد بــــن جعفــــر، وأبــــو أحمــــد. النــــسوي
. )١(قاضي بخارى

بــراهیم بــن معقــل النــسفي-٢ ٕ ، قاضــي نــسف(ه٢٩٤(وا
نــه ممــن روى الــصحیح أبــو صــالح وأشــهر الــرواة ع

خلــف بــن محمــد بــن إســماعیل البخــاري، وأبــو الفــضل
(. ه٣١٨(صالح بن شاذان المتوفى

ــري-٣ ْب )٢(وأبــو عبــداهللا محمــد بــن یوســف بــن مطــر الَفرَ

وهــــو ، وكــــان ثقــــة حافظــــًا ورعــــا، (ه٣٢٠(المتــــوفى 
وقــد تــواتر ، أشــهر مــن روى عــن البخــاري الــصحیح

.)٣(عنه الصحیحعنه الصحیح لكثرة من نقل
والقاضــي الحــسین بــن إســماعیل المحــاملي والمتــوفى -٤

حیـث سـمع مجـالس أمالهـا البخـاري (.  ه٣٣٠(سنة
.)٤(في بغداد في آخر قدمة قدمها البخاري

، (ه٣٢٩(وأبـــو طلحـــة منـــصور بـــن قرینـــة البـــزدوي -٥
عـــــن" الـــــصحیحبالجـــــامع"حـــــدثمـــــنوهـــــو آخـــــر

. بد العزیز، وروى عنه الصحیح أحمد بن ع)٥(البخاري
وطاهر بن محمـد بـن مخلـد الّنـسفي، ولكـن لـم تعـرف لـه - ٦

المقدســـي طـــاهربـــنروایـــة عـــن أحـــد، فقـــد ذكـــره محمـــد
.)٦(ممن روى الصحیح عن البخاري

وهــؤالء هــم أصــحاب الحلقــة األولــى عــن البخــاري، فهــم 
. أشهر تالمیذ البخاري مّمن رووا الجامع الصحیح عنه

اإلمــــام أبـــو إســــحاق إبــــراهیم بــــن وقـــد اشــــتهر مــــنهم 
معقــــــل النــــــسفي، قاضــــــي نــــــسف وأشــــــهر الــــــرواة عنــــــه مــــــن 

أبــو صــالح خلــف بــن محمــد الخیــام: أصــحاب الحلقــة الثانیــة
ــــــن شــــــاذان  ــــــن محمــــــد ب ــــــو الفــــــضل صــــــالح ب البخــــــاري، وأب

ـري بروایــة الــصحیح، . األصـبهاني وكــذلك اشـتهر اإلمــام الَفرَْب

اة الـصحیح بأنـه سـمع وامتاز اإلمام الَفرَْبري عن غیره مـن رو 
الـــصحیح مـــرتین عـــن اإلمـــام البخـــاري، المـــرّة األولـــى كانـــت 
بفربر في سنة ثمـان وأربعـین ومئتـین، ومـرة بُبخـارى فـي سـنة 

.)٧(اثنتین وخمسین ومئتین
شـهر الـرواة عنـه أوقد كثر رواة الصحیح عن الَفرَْبري و 

الثانیــة لـــصحیحهــم مـــن أصــحاب الحلقــة : اثنــا عــشر راویــاً 
: البخاري اذكر أسمائهم كاآلتي

المــستمليبــن إبــراهیمإســحاق إبــراهیم بــن أحمــدوأبــ.١
. )٨((ه٣٧٦ت(

السرخـــسي بــن أحمــد بـــن حمُّویــه عبـــداهللا و محمــد أبــ.٢
. )٩((ه٣٨١ت(

ــبـوأ.٣ ،)١٠((ه٣٨٩ت(شمیهنيالهیـثم محمـد بـن مكـي الُك
ـــري بفربـــر فـــي ربیـــع األول  ْب ســـمع الـــصحیح مـــن الَفرَ

ـــــري ســـــنة عـــــشرین وثـــــ ْب الث مئـــــةأي قبیـــــل وفـــــاة الَفرَ
. )١١(بسبعة شهور

ت(الحــافظبــن الــسكن ســعید بــن عثمــان علــي وأبــ.٤
أتقـــــن ابـــــن ": وقـــــد قـــــال القاضـــــي عیـــــاض، (ه٣٥٣

فـــــأكثر منثــــــور ، الـــــسكن روایتـــــه لــــــصحیح البخـــــاري
أحادیثــه ومختــل روایتــه وهــي عنــده متقنــة صـــحیحة 
أتقنهـــا وصـــححها مـــن ســـائر األحادیـــث الواقعـــة فـــي 

. )١٢("ب وغیرهالكتا
(ه٣٧١ت(زیـــد محمـــد بـــن أحمـــد المـــروزيوأبـــوالفقیـــه .٥

ـري ْب ومـن ، وهو من أجل من روى الصحیح عن الَفرَ
رواة الـــصحیح عنـــه األصـــیلي والقابـــسي وأبـــو نعــــیم 

. )١٣(األصبهاني
محمـــد بـــن مكـــي بـــن یوســـف أبـــو محمـــد أحمـــد وأبـــو .٦

وحــّدث ، ســمع ببغــداد أبــا القاســم البغــوي، الجرجــاني
الصحیح عن أبي عبداهللا محمـد بـن یوسـف بالجامع 
نعـیمحـّدث عنـه أبـو، وقد رواه عنه ببغـداد، الَفرَْبري

ـــــــــنومحمـــــــــد، األصـــــــــبهاني ، األهـــــــــوازيالحـــــــــسنب
. )١٤(واألصیلي
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وقـــد ســـمع ، شـــبویهبـــنعمـــربـــنوأبـــو علـــي محمـــد.٧
ــــي  ــــي ســــنة ســــت عــــشرة وثــــالث مــــن أب الــــصحیح ف

ْبري . )١٥(عبداهللا الَفرَ
ه ـروى عن. النعیميهللاعبدبنأحمدحامدأبو.٨

الملیحيأحمدبنالواحدالصحیح أبو عمر عبد
. )١٦(الهروي

ـــن .٩ ـــن أحمـــد ب ـــن إســـماعیل بـــن محمـــد ب ـــي ب وأبـــو عل
ـشاني وهـو آخـر مـن حـّدث ، (ه٣٩١ت(حاجب الُك

ــري عالیــاً  ســمعه منــه فــي ســنة . بالــصحیح عــن الَفرَْب
. )١٧(عشرین وثالث مئة

. )١٨(خسیتكيوأبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد األ. ١٠
. االشتیخنىمتبناحمدبنمحمدبكرأبو. ١١
وقـــد روى عنــه اإلمـــام ، محمــد بـــن خالــد بـــن الحــسن. ١٢

ــري ْب حتــى ، الخطــابي تتمــة صــحیح البخــاري عــن الَفرَ
ـــــسفي ـــــراهیم الن یـــــستوفي مـــــا فاتـــــه مـــــن آخـــــر روایـــــة إب

. )١٩(لصحیح البخاري
ــن  ومــن أشــهر رواة الــصحیح فــي الطبقــة الثالثــة مّم

: لعلماء على االختالفات في نسخهم للصحیحنّبه ا
ت(اإلمــام أبــو محمــد عبــداهللا بــن إبــراهیم األصــیلي-١

ـري (:  ه٣٩٢ وهـم ویروي عـن اثنـین مـن أصـحاب الَفرَْب
. وأبو أحمد الجرجاني، أبو زید المروزي

ت(واإلمـــام أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد القابــــسي-٢
ـــري، )٤٠٣ ْب ـــین مـــن أصـــحاب الَفرَ ، ویـــروي عـــن اثن
ـــــو زیـــــد المـــــروزيوهـــــ ، حمـــــد الجرجـــــانيأوأبـــــو ، م أب

. وغیرهم
، (ه٤٣٤(ذر الهــــروي عبـــد بـــن أحمــــدوأبـــواإلمـــام -٣

ـــري  ْب ویـــروي الـــصحیح عـــن ثالثـــة مـــن أصـــحاب الَفرَ
وأبــــو محمــــد الحمــــوي ، وهـــم أبــــو إســــحاق المــــستملي

. و ابو الهیثم الكشمیهني، السرخسي
، داوســبب وقــوع االختالفــات بــین هــؤالء الــرواة تحدیــ

ــري اشــتهرت علــى بقیــة الروایــات  یعــود إلــى أنّ روایــة الَفرَْب
ـري عـن غیـره مـن ، األخـرى ْب فقـد امتـازت روایـة اإلمـام الَفرَ

رواة الــــصحیح بأنــــه ســــمع الــــصحیح مــــرتین عــــن اإلمــــام 

المرّة األولى كانت بفربر في سنة ثمان وأربعـین ، البخاري
ـــــــین ـــــــین وخمـــــــسین ، ومئت ـــــــي ســـــــنة اثنت ومـــــــرة بُبخـــــــارى ف

. )٢٠(تینومئ
وكما هـو معـروف فقـد حـّدث اإلمـام البخـاري بكتابـه 

األمر الذي كان له األثـر ، الصحیح عددا كبیرا من الرواة
الكبیــر فــي انتــشار الجــامع الــصحیح واشــتهاره بــین النــاس 

. وكثرة رواته
مجـــالس وقـــد كثـــر الـــرواة لـــصحیح البخـــاري، وتعـــددت 

ألمر الـذي كـان لـه دور السماع واإلمالء مع طول المدة ا
قـــال ، فـــي ظهـــور بعـــض االختالفـــات بـــین رواة الـــصحیح

البخــاريخلــفیعــدونالبــصرةأهــلكــان": اإلمــام النــووي
، نفـــسهعلـــىیغلبـــوهحتـــىشـــابوهـــوالحـــدیثطلـــبفـــي

ممــنأكثــرهمألــوفعلیــهویجتمــع، الطریــقفــيویجلــسوه
جـزرة محمدبنصالحالحافظعنوروینا... عنهیكتب
ـــال ـــسالبخـــاريكـــان:ق ، لـــهأســـتملىوكنـــت، ببغـــدادیجل

ــاعــشرینمــنأكثــرمجلــسهفــيویجتمــع ــا. ألًف عــنوروین
ثالثــةللبخــاريكــان: قــال، عاصــمبــنیوســفبــنمحمــد

.)٢١("ألًفاعشرینمنأكثرمجلسهفيواجتمع، مستملین
وكمــا هـــو معلــوم فـــإنّ اإلمــام البخـــاري اســتغرق فـــي 

صـــّنفه مـــن ســـتمائة ألـــف ، ةتـــألیف كتابـــه ســـت عـــشرة ســـن
وبعــد فراغــه مــن تــصنیفه عرضــه علــى یحیــى ، )٢٢(حــدیث

ـــوفى ســـنة (بـــن معـــینا ـــن المـــدیني، (ه٣٣٣المت ـــي اب وعل
المتــوفى ســنة(وأحمــد بــن حنبــل، (ه٢٣٥المتــوفى ســنة(

. )٢٣(فاستحسنوه(ه٢٤١
وعلى هذا فال بـد أنّ تـألیف الجـامع الـصحیح قـد تـم 

ــــى األقــــلقبــــل وفــــاة مــــصنفه بثالثــــ ، ة وعــــشرین عامــــًا عل
وطــــول هــــذه ، (ه٢٥٦(فالبخــــاري تــــوفي رحمــــه اهللا ســــنة 

ــن آالف  الفتــرة بعــد تــألیف الــصحیح مــن قبــل البخــاري مّك
المــستمعین فــي حلقــات الــّدرس مــن ســماع الكتــاب كلــه أو 

. )٢٤(بعضه عن اإلمام البخاري
إضــافة إلــى هــذا فــإنّ اإلمــام البخــاري كــان مــن عادتــه 

مـــا یكتـــب ویـــصّنف، وهـــذا األمـــر قـــد یحـــدث بعـــض مراجعـــة
، التغییـــر أو التبـــدیل فـــي كتبـــه مـــن قبلـــه بـــسبب المراجعـــة
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وهــذه ظــاهرة طبیعیــة عنــد العلمــاء الــذین كــانوا یحرصــون 
. على مراجعة مؤلفاتهم

والدلیل على أنّ اإلمام البخاري كان ممن یحرص
أبىبنما قاله محمد، على مراجعة ما یكتب وینظر فیه

معهكنتإذااهللاعبدأبوكان": حیث قالالوراقحاتم
أراهأحیانا، فكنتالقیظفيإالواحدبیتیجمعناسفرفي
مرة، فيعشرینإلىمرةعشرةخمسواحدةلیلةفيیقوم
یخرجثمویسرجبیدهنارافیورىالقداحةیأخذذلككل

. )٢٥("رأسهیضعثمعلیهافیعلمأحادیث
ـري الـذي الزمـه وأخـذ عنـه وهذ ْب ا ما أكـده تلمیـذه الَفرَ

: الصحیح حیث أورد الخطیب البغدادي قوله
محمدعندكنت": الَفرَْبريیوسفبنمحمدقال

علیهفاحصیتلیلةذاتبمنزلهالبخاريإسماعیلبنا
عشرةثمانيلیلةفيیعلقهاأشیاءیستذكروأسرجقامهـنأ

. )٢٦("مرة
ــــي ظهــــور بعــــض كــــل ــــت ســــببا ف هــــذه األمــــور كان

االختالفــات بــین الروایــات وبخاصــة لــرواة الطبقــة األولــى 
عـــن اإلمـــام البخـــاري فـــي بعـــض األحادیـــث والتـــراجم، وهـــذه

مسألة ال تنقص أو تـشكك فـي صـحة ودقـة نـسخ صـحیح 
. اريـالبخ

:

:
االخــــتالف التــــي وقعــــت بــــین نــــسخ تعــــددت صــــور 

صــحیح البخــاري بــین رواة كــل حلقــة مــن حلقــات الــرواة؛ 
ــــسخ علــــى  منهــــا زیــــادة أو نقــــص فــــي أحادیــــث بعــــض الّن

ومنهــــا االخــــتالف فــــي التــــراجم وقــــد یكــــون فــــي ، األخــــرى
أو قد یقع االخـتالف فـي ، أسانید الروایات ورجال اإلسناد

وفیما ، ان لفظالمتون بالزیادة أو الحذف أو إبدال لفظ مك
. یأتي توضیح لبعض هذه الصور

اخـتالف عـدد األحادیـث بـین رواة الـصحیح: الصورة األولـى
: عن اإلمام البخاري

ح،ـالصحیرواةمنلعدداالختالفهذاوقعوقد

ــه روى الــصحیح عــن ومــنهم إبــراهیم بــن معقــل الّنــسفي فإّن
رة عــن ولكــن فاتــه منــه قــدر یــسیر لــم یــروه مباشــ، البخــاري

وقــد ذكــر هــذا األمــر ، اإلمــام البخــاري رواه عنــه باإلجــازة
.)٢٧(اإلمام الخطابي في مقدمة شرحه على الصحیح

محــــّدث ، الغــــسانيودلیــــل ذلــــك مــــا رواه أبــــو علــــي
وروینــا عــن أبــي الفــضل صــالح بــن ": األنــدلس حیــث قــال

عــن إبــراهیم بــن معقــل أنّ ، محمــد بــن شــاذان األصــبهاني
لـــه آخـــر الـــدیوان مـــن أول كتـــاب األحكـــام البخـــاري أجـــاز 

ـــسفي مـــن الجـــامع ـــى آخـــر مـــا رواه الّن ألنّ فـــي روایـــة ؛إل
إبراهیم النسفي نقصان أوراق من آخـر الـدیوان عـن روایـة 

وذلـك فـي ، قـد أعلمـت علـى الموضـع فـي كتـابي. الفربري
روى . "یریـــــدون أن یبـــــدلوا كـــــالم اهللا": بـــــاب قولـــــه تعـــــالى

إن بعــض : أحادیــث آخرهــاالنــسفي مــن هــذا البــاب تــسعة
ذكــــر منــــه البخــــاري كلمــــات ، حــــدیث عائــــشة فــــي اإلفــــك

وهــو التاســع مــن أحادیــث البــاب خرّجــه عــن . استــشهد بهــا
وروى الفربـــري زائـــدا علیـــه مـــن ... عـــن النمیـــري، حجـــاج

إذا أراد عبـدي أن یعمـل "... أول حدیث قتیبة عـن مغیـرة
بــري عــن إلــى آخــر مــا رواه الفر . "ســیئة فــال تكتبوهــا علیــه

. )٢٨("وهو تسع أوراق من كتابي، البخاري من الدیوان

حـذف بعـض األحادیـث مـن بعـض الّنـسخ: الصورة الثانیـة
: واثباتها في نسخ أخرى، في مواضع معینة
ـــك ـــال ذل ـــق: ومث ـــراجم عل مجموعـــة مـــن األحادیـــث والت

علیهـا اإلمــام ابــن حجــر وبــین أنهــا غیــر موجــودة فــي روایــة 
فــي مواضــع معینـة مــن الــصحیح، ولكنهــا أبـي ذر الهــروي،

: المواضعومن هذه . وجدت في مواضع أخرى
ــبِ ، مــا وقــع فــي كتــاب فــضائل الــصحابة َناِق بــاب َم

: أكثر من اختالف منهاحیث وقعاللَّهِ رَُسولِ َقرَاَبةِ 
ســقوط ترجمـــة مـــضافة لـــنفس ترجمـــة البـــاب، مـــع ســـقوط) ١

. حدیث معلق عن فاطمة
" زاد غیر أبي ذر في هذا الموضع: "ابن حجرقال

َقَبةِ  ْن َم ةَ وَ َم َهاَفاطِ َلْی مَع َقالَ النَِّبيِّ ِبْنتِ السَّالَ يُّ ـالنَّبِ وَ
 :" ُة َم ةُ َفاطِ یَِّد اءِ َس لِ ِنَس نَّةِ َأْه وهذا الحدیث سیأتي " اْلَج
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وهو " منقبة فاطمة": موصوًال في باب مفرد ترجمته
. )٢٩("اعتمده أبو ذر أولىیقتضي أن یكون ما 

وحـــــــدیث ، )٣٠(وســـــــقط حـــــــدیث مـــــــسور بـــــــن مخرمـــــــة) ٢
، مــن نفــس البــاب مــن نــسخة أبــي ذر والنــسفي)٣١(عائــشة

. ولكنهما أوردا الحدیث في باب مناقب فاطمة
فاطمة: "المسورثم ذكر حدیث: "... قال ابن حجر

قصةمنطرفوهو"اغضبنياغضبهافمنمنيبضعة
أبيترجمةفيمطوالوسیأتيجهلأبيةابنعليخطبة

النبيإنّ : "عائشةقریبا، وحدیثالربیعبنالعاص

یقعالمالحدیثانوهذان... الحدیث "فبكتبشيءسارها
أیضا؛النسفيیذكرهمالغیره، ولموثبتاذرأبيروایةفي

فيومتنهبإسنادهیأتيالمسورحدیثانذلكفيوالسبب
فيومتنهبإسنادهمضىعائشةیثوحدفاطمةمناقب

. )٣٢("النبوةعالمات
، ال یوجد حذفمن خالل ماسبق نجد ّأنه: قلت

نما هو، أو زیادة في حدیث ٕ تصرف من رواة الّنسخ وا
واجتهادهم في ، في مسألة الترتیب في بعض المواضع

و یعد هذا من باب االختالف في التقدیم والتأخیر ، ذلك
. في النسخ

ـا فـي اإلسـناد : رة الثالثـةالصو  وهـي اختالفـات وقعـت إّم
و في المتن أو فـي ترجمـة البـاب أو فـي المتابعـات، ولهـاأ

: صور متعددة
ــرواة: أوالً  ــات وتــصحیفات وقعــت ل ــصحیحاختالف ــيال ف

: ولها صور متعددة منها: األحادیثأسانید
فـي نـسخة أبـي ذر إلـى) عمرو بـن خالـد(تصحیف اسم )١

. )٣٣()ُعمر بن خالد(
أنه سقط : ما ذكره الجیاني: حذف راو ما في السند)٢

ه ـوكان في كتاب) إبراهیم(من روایة أبي زید المروزي 
القابسي أبو الحسن األعمش عن األسود، ذكر ذلك 

َبةُ "في حدیث. )٣٤(وعبدوس، وهو وهم نُ اُقَتْی یدٍ ْب ِع َس
دَّثََناَقالَ  َیةَ َأُبوَح َعاوِ نْ ُم شِ َع َم َعْ ْ نْ األ یمَ َع رَاِه ِإْب
نْ  دِ َع وَ َْس ْ نْ األ ةَ َع اِئَش اللَّهِ رَُسولُ لَ ـثَقُ َلمَّاَقاَلتْ َع
 َاء لٌ َج ُنهُ ِبالَ ةِ ُیوِذ ."...ِبالصَّالَ

أو البخاريشیوخأسماءتعیینفيالروایاتاختالف)٣
: أحد الرواة في السند

لـــراوٍ اً مـــا جـــاء فـــي روایـــة ابـــن الـــسكن تقییـــد: ومثالـــه
فـــي ، زیـــد فنـــسبه وقـــال یزیـــد بـــن زریـــعمهمـــل وهـــو ی

ـري مـع . حین ورد مهمال في بقیة الروایات عن الَفرَْب
بــن امخالفــة ذلــك مــا رجحــه المحــدثون مــن أنــه یزیــد 

.)٣٥(هارون
: األحادیثمتونفيوقعتوتصحیفاتاختالفات: ثانیاً 

: ولها صور متعددة
وَاَیةما جاء : ومثالها: االختالف في ضبط كلمة)١ ِفي رِ

یَهِنّي الْ  ِم ْش ب(ُك سِ تُْك یَهِنيّ )وَ ِم ْش رِ اْلُك ِلَغْی له، وَ مِّ َأوَّ ِبضَ
ب" سِ َتْك له" وَ .)٣٦(ِبَفْتِح َأوَّ

ومثــال : وقــد یكــون حــذف جملــة مــا فــي المــتن أو زیادتهــا)٢
َ : الحــــذف ــــیمم، بــــاب  ُل مــــا جــــاء فــــي كتــــاب الت ــــوْ اللَّــــِه َق
ـــاَلى یدً : َتَع ـــِع ـــوا صَ ـــاًء َفَتَیمَُّم وا َم ـــُد ـــْم َتِج ـــا َفَل ا َطیًِّب

ْنهُ  ْم ِم یُك ِد ْم وََأْی ُك وِه ُج وا ِبوُ ُح َس .)٣٧(َفاْم
لـــه ـــاء: (َقوْ ـــى َم َل ـــُسوا َع َلْی ـــاء، وَ ـــْم َم ُه َع ـــْیسَ َم َل ا )وَ ـــَذ َك

نِ  ـَعْی ضِ وْ ـي اْلَم َثرِ ِف َْك ْ ـي ، ِلأل َلـة الثَّاِنَیـة ِف ْم ـَقَطتْ اْلُج َس وَ
رٍّ  وَاَیة َأِبي َذ نْ رِ ل ِم َوَّ ْ ع األ ضِ وْ .)٣٨(اْلَم

ومـن : االخـتالف باسـتبدال لفـظ مكـان آخـروقد یقـع )٣
مْ : (ذلك قوله َلمُك ّ )َأَنا َأعْ ر وَاَیة َأِبي َذ ا ِفي رِ َذ وَُهوَ ، َك

یــــع ُطرُقــــه ِم ــــي َج ُه ِف َد رَ ي َأوْ یث الَّــــِذ ــــِد َح ــــظ اْل ــــي . َلْف ِف وَ
ــــیِلّي  َصِ ْ ــــة األ وَاَی مْ "رِ فُك ــــرَ َنى " َأعْ ْع ــــاْلَم ور ِب ُك ــــْذ ــــُه َم َأنَّ َك وَ
ف َلى َترَاُد الً َع ْم ا ُهَناَح .)٣٩(هَم

مثـل أن یقـع : واألداءالتَّحمُّـلصـیغفياختالفات: ثالثاً 
: إبدال صیغة بصیغة ومثال ذلك

ُلُه -  امٌ (َقوْ ـَش ـدَّثََنا ِه رٍّ )َح ـرِ َأِبـي َذ ْی ـَد َغ ْن َقـَع ِع ـَشامٌ "وَ َبَأَنـا ِه "َأْن
دِ  ْب نُ َأِبي َع ْب . )٤٠(وَُهوَ ِا

وابـواألبتبالكعناوینفيالروایاتاختالف: رابعاً 
وهذا له صور متعددة منها : وتأخیراً وحذفًا، تقدیماً إثباتاً 

حذف لفظ باب من أحد الروایات، أو إیراد البسملة بعد أو 
الترجمة أو زیادتها قبل الترجمة، ومنها حذف عبارة من 

دـأحما تحت باب في راد أحادیثـومنها إیره، ـوغی
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. خرىفي روایات آوعدم إیرادها، الروایات
ـقمـا ذكـره ابـن حجـر مـن َ : ومن األمثلة على ذلك-  َط َلْفـظ وَ َس
ــــاب" ، " َب ــــي َذرٍّ ــــة َأِب وَاَی ــــنْ رِ وابــــن عــــساكر، وكــــذلك ســــقطت ِم

ان(الترجمة من روایة القابسي وغیره  ََذ ْ ء األ .)٤١()َباب َبْد
َبـاب ما جاء في نـسخة أبـي ذر مـن زیـادة فـي : وكذلك-

فْ  ــْم َی ًئا َفَل ــْی َع َش ــِم ــنْ َس ــهُ َم رَِف تَّــى َیْع ــِه َح ی ــَع ِف ــُه َفرَاَج ــهَهْم ل : َقوْ
ًئا( ــْی َع َش ــِم ــنْ َس ــاب َم ْفَهمــُه )َب ــْم َی رّ َفَل ــو َذ فــي ترجمــة زَاَد َأُب

.)٤٢(الباب
مـــا وقـــع للحمـــوي فـــي بـــاب : ومـــن األمثلـــة علـــى التفـــرد-

االستــسقاء حیــث انفــرد بترجمــة لــم یثبــت تحتهــا شــيء مــن 
انتقــام": بـابقولــه: قـال ابــن حجـر العـسقالني، األحادیـث

ــالقحطخلقــهمــنالــرب هكــذا، "محارمــهانتهكــتإذاب
مــنخالیــةوحــدهالحمــويروایــةفــيالترجمــةهــذهوقعــت
رقعــةفــيكانــتكأنهــا": رشــیدابــنقــال، أثــرومــنحــدیث
ــــردة ــــاقونفأهملهــــامف تحتهــــالیــــدخلوضــــعهاوكأنــــه، الب
يیعنـمـسعودبـناهللاعبـدحـدیثبهـاشـيءوألیـق. حدیثا

لـهلیقعذلكروأخّ ، االستسقاءمنبابثانيفيالمذكور
فعاقـهغالبـاعادتـهبـهجـرتكمـاسـندهبعضفيالتغییر

.)٤٣("أعلمواهللاعائقذلكعن
ــا : خامــساً  ــي یورده ــات الت ــي المتابع ــت ف ــات وقع اختالف
ومثــال ذلــك مــا :مــن زیــادة أو حــذف أو إبــدال، البخــاري

وردهــا البخــاري بعــد مــن حــذف فــي المتابعــة التــي أ: وقــع
حیــث جــاءت روایــة إبــراهیم بــن ، حــدیث فلــیح بــن ســلیمان
.)٤٤()وحدیث جابر أصح(معقل النسفي بدون لفظ 

 


باهتمـام لقد حظي موضـوع االختالفـات بـین النـسخ
مـــسعود الدمـــشقي وبعـــض العلمـــاء، وعلـــى رأســـهم اإلمـــام أبـــ

فــي كتابــه األطــراف علــى الــصحیحین، واإلمــام ( ه٤٠١ت (
األوهــــام (فــــي كتابــــه ( ه٤٩٨(علــــي الجیــــاني الغــــساني وأبــــ

مـا باإلضافة إلـى ، )الواقعة في الصحیحین من قبل الرواة
علـــى اســتدراكاته(وقــع مــن اســـتدراكات لإلمــام الــّدارقطني فـــي 

. )البخاري ومسلم

ـــا بعمـــل دراســـة ت ـــة لـــبعضوفـــي هـــذا المبحـــث قمن طبیقی
األحادیــث التــي تعرّضــت لالنتقــاد مــن قبــل اإلمــام الــدارقطني 
وأبــي مــسعود الدمــشقي، ذكرهــا الحــافظ بــن حجــر فــي هــدي 
ــه علیهــا أبــو علــي  الــساري، باإلضــافة إلــى األحادیــث التــي نّب
الغـــساني الجیـــاني فـــي كتابـــه تقییـــد المهمـــل فـــي الجـــزء الـــذي 

فیـه الـذي حـرصخصصه للتنبیه على أوهام رواة الـصحیح، و 
وغیـره ، على نقل انتقادات وتعلیقات أبي مسعود الّدمشقي

. من العلماء
ــا فــي هــذا المبحــث ســبعة أحادیــث منتقــدة أوردهــا وتناولن

) مقدمــة فــتح البــاري(اإلمــام ابــن حجــر فــي هــدي الــساري 
منهــا أحادیــث انتقــدها الــدارقطني وهــي أربعــة أحادیــث، وثالثــة

سعود الدمــشقي، وحــدیث واحــد انتقــده أحادیــث انتقــدها أبــو مــ
و كــــان لالختالفــــات . اإلمــــام عبــــد الغنــــي بــــن ســــعید األزدي
. عالقة بهاالتي وقعت بین نسخ صحیح البخاري 

وقــد هــدفنا مــن وراء هــذا المبحــث إلــى تقــدیم نمــاذج 
توضـــح للمتخصـــصین كیفیـــة التعامـــل مـــع هكـــذا نـــوع مـــن 

بــاختالف فــي فحتــى لــو كــان األمــر متعلــق ، االختالفــات
إال أنّ األمـــر مجالـــه واســـع ومفتـــوح أمـــام ، نــسخ الـــصحیح

ـــى  ـــل هـــذه االختالفـــات والتوصـــل إل أي باحـــث لدراســـة مث
. وجه الصواب فیها

: الحدیث األول من األحادیث المنتقدة
دَّثََنا: "قال البخاري مَّدُ حَ َح نُ ُم َنانٍ ْب دَّثََناَقالَ سِ حٌ َح ُفَلْی

دََّثَنالَ َقا رِ َأُبوَح نْ النَّضْ دِ َع َبْی نِ ُع َنْینٍ ْب نْ ُح رِ َع ْبنِ ُبْس
یدٍ  ِع نْ َس یدٍ َأِبيَع ِع رِيِّ َس ْد َطبَ َقالَ اْلُخ َفَقالَ النَِّبيُّ َخ

َ اللَّهَ ِإنَّ  یَّر اخَ ًد ْب َیاَبْینَ َع نَ الدُّْن َبْی اوَ ُه َم َد ْن . )٤٥(الحدیث..." عِ
ارقطني إخرا: موضع النقد اري لهذاـج البخانتقد الّد

الحدیث بهذا اإلسناد الذي جعل فیه محمد بن سنان بسر 
نما هو رفیقه في روایة ـبن سعیا ٕ د شیخًا لعبید بن حنین، وا

وظ، ـمحفرـغیالسیاقهذا: "قال الدارقطني. هذا الحدیث
هكذا، سنانبنمحمدفرواهفلیح؛علىفیهواختلف
بناسعیداهالحراني، ورو سلیمانبنالمعافيوتابعه

عنالطیالسيداودوأبوالمؤذنمحمدبنویونسمنصور
نـبوبسرحنینبنعبیدعنالنضر،أبيعنفلیح
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. )٤٦("سعیدأبيعن، جمیعاسعید
مـا ذكـره اإلمـام الجیـاني: األولویرد علـى هـذا النقـد بـأمور 

أنّ هـــذه الروایـــة هـــي مـــن طریـــق ابـــن الـــسكن وأبـــي أحمـــد 
ـــريالجرجـــاني وهمـــا مـــن رو  ، )٤٧(اة الـــصحیح عـــن اإلمـــام الَفرَْب

ـــا للبخـــاري ـــن الـــسكن تعلیق ـــد ذكـــر اب یوضـــح فیـــه مـــصدر وق
فــي زوائــده علــى الــصحیحین الــسكنابــننقــلالخلــل، حیــث

ــريعــن محمــدبــهحــّدثهكــذا": قــالأنــهالبخــاريعــنالَفرَْب
نمــــاســــنان، وهــــوبــــنا ٕ ــــنعبیــــدعــــنهــــوخطــــأ، وا ــــینب حن

ذا فانتقـاد ـوعلـى هـ".فـلعطابواویعنيسعیدبنبسرنـوع
الـــــدارقطني هـــــو انتقـــــاد لروایـــــة ابـــــن الـــــسكن وأبـــــي أحمـــــد 

. الجرجاني
یؤكـــــد البخــــاري فـــــي قولــــه أنّ الروایـــــة بهـــــذه : قلــــت

ونلحــظ أّنــه نــسب صــیغة التحــدیث إلــى ، الــصورة خاطئــة
محمــد بـــن ســلیمان فلـــم یقــل البخـــاري أنّ فلیحــا حـــّدث بـــه 

ن فلــــــیح بــــــصورته خاصــــــة وأنّ الحــــــدیث روي عــــــ، هكــــــذا
ــده ابــن حجــر فــي مقدمــة الفــتح ، )٤٨(الــصحیحة، و هــذا مــا أّك

ولكنـه لــم یــستبعد أن الخطــأ ربمــا وقــع مــن فلــیح عنــدما حــّدث 
محمـــد بـــن ســـنان، واعتبـــر روایـــة المعـــافى بـــن عمـــران دلـــیال 

ــم: ". . . مؤیــدا علــى ذلــك، حیــث قــال محمــدأنإالیبــقول
ـــا أنالـاحتمـــعمـــالعاطفـــةالـــواوحـــذففـــيأخطـــأســـناننـب

ــــیحمــــنالخطــــأیكــــون ــــهتحدیثــــهحــــالفل ــــدل هــــذابــــه، ویؤی
فلــــیحعــــنرواهالحرانــــيســـلیمانبــــنالمعــــافيأناالحتمـــال

. )٤٩(..."سنان بنمحمدكروایة
ــــــاني ــــــد : والث ــــــي زی ــــــة األصــــــیلي عــــــن شــــــیخه أب أنّ روای
وروایــــة أبــــي ذر الهــــروي عــــن شــــیوخه الثالثــــة ، المــــروزي

ـــري ْب نـــا " : محمـــد بـــن ســـنان قـــالعـــن ، جمعـــیهم عـــن الَفرَ
عــن عبیــد بــن حنــین عــن أبــي ، نــا أبــو النــضر: فلــیح قــال

فلـــم ، أي بحــذف بــسر بــن ســعید. )٥٠("...ســعید الخــدري
وهذا، یرو هؤالء الروایة المنتقدة في نسختهما
وفــي هــذا رّد . )٥١(مــا أشــار إلیــه الیــونیني وصــححه

ارقطني فـــي أنّ اإلمـــام البخـــاري مـــا كـــان علـــى اإلمـــام الـــّد
. یفوته مثل هذا الخطأ

ــسخ  ــي ن ــوع هــذا االخــتالف ف ــل وق وأمــا عــن تعلی
أنّ فأقول بأنه ال تعارض فیه فقد ذكر الجیاني : الصحیح

الروایــة المنتقــدة رواهــا ابــن الــسكن وأبــي أحمــد الجرجــاني عــن 
ــــري بــــصورتها المنتقــــدة، مــــع اإلشــــارة إلــــى وقــــوع الخطــــأ،  الَفرَْب

إیــراد كــالم البخــاري ونقــده لروایــة وذكــر التــصحیح مــن خــالل 
محمــد بــن ســنان، فــي حــین جــاءت روایــة أبــي زیــد المــروزي، 
ـري بـذكر وجـه مـن الوجـوه  وروایة شیوخ أبي ذر كلهم عـن الَفرَْب

وال تنــــاقض فــــي هــــذا التــــصرف، وقــــد ال . الــــصحیحة للروایــــة
نمــــا  ٕ ــــري وا یكــــون ســــبب وقــــوع هــــذا االخــــتالف أصــــحاب الَفرَْب

ـــري ن فـــسه، فقـــد یكـــون روى الحـــدیث مـــرة مـــع بیـــان اإلمـــام الَفرَْب
قــول شــیخه البخــاري وتحدیــد موضــع الخطــأ وبیــان التــصویب، 

. وتارة بذكر وجه الصواب دون اإلشارة إلى موضع الخطأ

: من األحادیث المنتقدة:الحدیث الثاني
دَّثََنا-٩٨٦ مَّدٌ َح َح اَقالَ ُم َن َبرَ َلةَ َأُبوَأخْ ْی َیىُتَم نُ َیحْ ْب
حٍ  نْ وَاضِ حِ َع نِ ُفَلْی انَ ْب َم َلْی نْ ُس یدِ َع ِع نِ َس ارِثِ ْب نْ اْلَح َع
 ٍ اِبر انَ َقالَ َج االنَِّبىُّ َك انَ ِإَذ مُ َك یدٍ َیوْ اَلفَ ِع ."الطَّرِیقَ َخ
مَّدٍ ْبنُ ُیوُنسُ تَاَبَعهُ  َح نْ ُم حٍ َع یثُ . ُفَلْی ِد ٍ وَحَ اِبر حُّ َج . )٥٢(َأصَ

منهــا ، ور المــشكلةفــي هــذا الحــدیث عــدد مــن األمــ
ـــــصحیح ـــــرواة عـــــن ال ـــــین ال ـــــة ، اختالفـــــات وقعـــــت ب والثانی

اشــكاالت وقعــت فــي روایــات الحــدیث نفــسه عــن فلــیح بــن 
وســأناقش هنــا انتقــاد أبــي مــسعود الدمــشقي لهــذا . ســلیمان

الحدیث واعتبار أّنه من روایة أبـي هریـرة ال جـابر رضـي 
. )٥٣(اهللا عنهما

هكــذا روي عــن أبــي فقــد ذكــر الجیــاني أن الحــدیث
.الحــسن القابــسي، وأبــي محمــد األصــیلي، وأبــي ذر الهــروي

ولكـــنّ ابـــن الـــّسكن زاد فـــي روایتـــه بعـــد حـــدیث أبـــي تمیلـــة 
ــهُ : "قولــه ــوُنسُ تَاَبَع ــنُ ُی ــدٍ ْب مَّ َح ــنْ ُم یثُ . ُفَلــْیٍح عــن ســعیدَع ــِد وََح
 ٍ اِبر . وبهذا فقد جعل لسعید بن الحارث شیخین" َأصَحُّ َج

نتقـــد أبـــو مـــسعود الدمـــشقي تـــصحیح البخـــاري وقــد ا
فقد اعتبـر أبـو مـسعود فـي أطرافـه أنّ روایـة ، لروایة جابر

إّنمــا ، یــونس بــن محمــد عــن فلــیح عــن ســعید بــن الحــارث
: فقـــال. ال مـــن مـــسند جـــابر، هـــي مـــن مـــسند أبـــي هریـــرة

نما رواه یونس بن محمد عن فلیح عـن سـعید عـن أبـي " ٕ وا
. "هریرة ال عن جابر
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روایة محمد بـن الـصلت عـن : بكالمه على اآلتيواستدل 
و روایـة الهیـثم بـن جمیـل ، فلیح عن سعید عن أبي هریـرة

. عن فلیح عن سعید عن أبي هریرة
: الرد على هذا االنتقاد

رد أبـــو علـــي الجیـــاني علـــى أبـــي مـــسعود الدمـــشقي 
: بأمور عدة

إخــراج أبــي بكــر بــن أبــي شــیبة الحــدیث فــي مــسنده .١
وكـذلك فعـل ، ن محمـد مـن مـسند جـابرعن یـونس بـ

ــــي مــــستخرجه ــــو نعــــیم ف ــــاني كــــذلك، أب وأبــــو ، والبرق
ـــر العقیلـــي فـــي مـــصنفه كلهـــم عـــن یـــونس مـــن  جعف

وبــــین أنّ فــــي هــــذا تأكیــــدًا علــــى . طریــــق جــــابر 
. وصححه، صحة ما رجحه البخاري

أن الترمـــذي صـــرح بـــأن أبـــو تمیلـــة وعیـــسى بـــن یـــونس .٢
وافــــق قــــد رویــــاه عــــن فلــــیح عــــن ســــعید عــــن جــــابر، و 

. )٥٤(البخاري في أن روایة جابر هي أصح
یقــصد مــا -كــذا وقــع عنــده": قــال أبــو علــي الجیــاني.٣

والظــــاهر أنّ هــــذا اإلصــــالح مــــن -رواه ابــــن الــــسكن
وقــــال . )٥٥("والتخلــــیط فیــــه مــــن دون البخــــاري، قبلــــه
ومتابعــة یــونس بــن ، وقــول البخــاري صــحیح": أیــضا

. "محمد ألبي تمیلة صحیحة
بــن حجــر أیــد أبــا علــي الجیــاني بمــا كمــا أنّ الحــافظ .٤

وقــــد رجـــــح هـــــو والجیــــاني وغیـــــره مـــــن . ذهــــب إلیـــــه
. العلماء أن الحدیث روي على صورتین

الحــدیث روي مــن طریــق جــابر وأبــي هریــرة : قلــت
وكــال الطــریقین صــحیح ولكــن یبــدو أن طریــق جــابر أصــح 
ـري فـي مثـل  وهذا ما أیـده البخـاري، إن وقـوع أصـحاب الَفرَْب

ــري، فأصــحابه هــم مــن هـذا ا الخــتالف قــد ســببه االمـام الَفرَْب
علــي بــن الــسكن وأبــي ذر ســاهم اختلفــوا علیــه، ومــا أورده 

. في التأكید على صحة ما أخرجه البخاري
كمــا أن ابــن حجــر رجــح أن یكــون مــصدر الــوهم هــو

ومـا ، ذلـك أن معظـم العلمـاء ضـعفوه)٥٦(فلیح بن سـلیمان
ــــه  ــــي عــــدة مواضــــع انتقاهــــا لــــه أراه أن البخــــاري روى ل ف

. ونبه بعد ذلك على روایات أخرى له، انتقاء

: الحدیث الثالث
دُ  ْب نُ اللَّهِ حدیث َع َنا": قالُیوُسفَ ْب َبرَ اِلكٌ َأخْ نْ َم َع

مَّدِ  َح نِ ُم دِ ْب ْب نِ َع َم نْ الرَّحْ وَةَ َع ْ ر نْ ُع نَ َع ْی نْ بَ ـزَ ُأمِّ َع
َلمَ  يَ ةَ ـَس هَ اللَّهُ رَضِ ْن تُ اَع وْ َك . اللَّهِ رَُسولِ ِإَلىَش

دََّثِني مَّدُ وَح َح نُ ُم رْبٍ ْب دَّثََناَح وَانَ َأُبوَح رْ َیىَم نُ َیحْ َأِبيْب
رِیَّاءَ  نْ يُّ ـاْلَغسَّانِ زََك امٍ َع َش نْ ِه وَةَ َع رْ نْ ُع ةَ ُأمِّ َع َلَم َس
يَ  االلَّهُ رَضِ َه ْن وْجِ َع َقالَ اللَّهِ رَُسولَ َأنَّ النَِّبيِّ زَ
كَّةَ وَُهوَ  وجَ وََأرَادَ ِبَم رُ َلمْ اْلُخ ةَ ُأمُّ َتُكنْ وَ َلَم )٥٧("...َطاَفتْ َس

. الحدیث
: موضع االنتقاد

انتقــد الــدارقطني إخــراج البخــاري للحــدیث مــن طریــق أبــي )١
. مروان عن هشام بن عروة منقطعًا، دون ذكر زینب

مروانأبيحدیثالبخاريأخرج: "الدارقطنيقال
يـالنبأن"سلمةأمعنأبیهعنعروةبنهشامعن
والناسبعیركعلىفطوفيالصبحصلیتإذالهاقال

غیاثبنحفصوصلهوقدمنقطعوهذاالحدیث" یصلون
مالكووصله. سلمةأمعنزینبعنأبیهعنهشامعن
. )٥٨("الموطأفيكذلكعروةعناألسودأبيعن
ـــان) ٢ ـــري وانتقـــد الجی ي روایـــة أبـــي محمـــد األصـــیلي عـــن الَفرَْب

للحــدیث، مــن طریــق عــروة عــن زینــب عــن أم ســلمة، متــصًال، 
وقــد خــالف بهــذا رواة الــصحیح فقــد رواه ابــن الــسكن وعبــدوس 
عـــن أبـــي زیـــد وغیـــرهم مرســـًال لـــم یـــذكر بـــین عـــروة وأم ســـلمة 

. )٥٩(وهو الصحیح والمحفوظ. زینب

: الرّد على االنتقادات
البخـاري الحـدیث متـصًال مـن روایـة مالـك، روى اإلمام −

ولكنـــه عطفـــه علـــى روایـــة هـــشام بـــن عـــروة ورواه دون 
مــع تقــدیم روایــة . ألنهــا الروایــة المحفوظــة؛ذكــر زینــب

. مالك المتصلة التي ال خالف علیها
أورد الجیـاني فـي التقییــد أربـع متابعــات ألبـي مــروان −

الغـساني بعــدم ذكـر زینــب بخــالف روایـة حفــص بــن 
. ثغیا

نقل ابـن حجـر فـي الفـتح كالمـًا لإلمـام أحمـد بـن حنبـل−
. نبــه فیــه علــى أنّ هنــاك تغــایرًا بــین روایــة البخــاري
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وبــین الروایــة التــي ســاقها الــدارقطني، فروایــة الــدارقطني 
ـــوم النحـــر، وروایـــة البخـــاري فـــي  فـــي صـــالة الـــصبح ی

.)٦٠(صالة الصبح یوم الرحیل من مكة
ع عــــروة مــــن زینــــب ذكــــر العلمــــاء أنّ إمكانیــــة ســــما−

واردة وبقوة ألنّ عروة أدرك من حیاتها نیفـا وثالثـین 
. سنة وهو معها في بلد واحد

ـــا اخـــتالف نـــسخة األصـــیلي ومـــا وقـــع فیهـــا فـــإنّ − أّم
ــري فــي روایتــه  ْب األصــیلي خــالف كــل الــرواة عــن الَفرَ

ویبدو أّنه وهم في ذلك لوجود ، حدیث هشام متصالً 
ن طریــق هــشام أصــل الخــالف فــي روایــة الحــدیث مــ

. بن عروة من قبل رواة الحدیث

: الحدیث الرابع
ٍ وهـــو حـــدیث ِثیـــر ـــنُ َك ـــُد ْب مَّ َح ـــا : ُم َن َبرَ ـــرَاِئیُل َأخْ ـــا ِإْس َبرََن َأخْ

ــٍد  اِه َج ــنْ ُم یــرَِة َع ِغ ــنُ اْلُم ــانُ ْب ْثَم ــهُ ُع ــَي اللَّ ــرَ رَضِ ــنِ ُعَم ــنْ اْب َع
ا َقالَ  ُهَم ْن یـَقاَل النَِّبـيُّ َع ـتُ ِع یَم َفَأمَّـا رََأْی َاِه ـر ِْٕب ـى وَا َسى وُموَس

یٌم  ـسِ ُم َج ـى َفـآَد رِ وََأمَّـا ُموَس ْد ـرِیضُ الـصَّ ٌد َع ْع رُ َج َم یَسى َفَأحْ ِع
الِ الزُّطِّ  نْ رَِج َأنَُّه ِم ٌط َك ْب : )٦١("َس

: موضع االنتقاد
هـذا الحـدیث مــن األحادیـث التـي انتقــدها أبـو مــسعود 

، فیهــا بخطــأ البخــاريالدمــشقي علــى اإلمــام البخــاري وحكــم 
الحـــدیث محفـــوظ عـــن ابـــن نّ إومخالفتـــه لبقیـــة الروایـــات إذ 
. عباس ولیس عن ابن عمر

كــذا رواه البخــاري عــن ": قــال أبــو مــسعود الدمــشقي
ابن كثیر عن إسرائیل عن عثمان بن المغیرة عـن مجاهـد 

ّنمـــا رواه ، واخطـــأ فـــي قولـــه ابـــن عمـــر، عـــن ابـــن عمـــر ٕ وا
سـح ٕ اق بـن منـصور الـسلولي وابـن زائـدة محمد بـن كثیـر وا

بــــن اویحیــــى بــــن آدم وغیــــرهم عــــن إســــرائیل عــــن عثمــــان 
وقـد نبـه أبـو ذر فـي ، المغیرة عن مجاهـد عـن ابـن عبـاس

. )٦٢("نسخته على ذلك
وذكــر اإلمــام الجیــاني هــذا االنتقــاد فــي كتابــه تقییــد 
المهمــــل وبینــــه ولــــم یــــرّد علیــــه وكأنــــه أیــــد مــــا انتقــــده أبــــو 

. دمشقيمسعود ال
هـذا الحـدیث فـي هـدينـاقش ابن حجـر ولكن اإلمام 

وذكــر عــددًا مــن طــرق الــساري، فنقــل قــول أبــي ذر الهــروي، 
ثـــّم توصـــل إلـــى نتیجـــة مفادهـــا أنّ هـــذا الخطـــأ هـــو الحـــدیث، 

. )٦٣(من سبق القلم، والوهم فیه من غیر البخاري

: الرد على االنتقاد
ث فـــي غیــــر خـــرج اإلمـــام البخـــاري هـــذا الحـــدیألقـــد -١

موضع االنتقاد فـي ثالثـة مواضـع أخـرى، فـي الحـج 
واللبــــــاس واألنبیــــــاء وكلهــــــا عــــــن مجاهــــــد عــــــن ابــــــن 

. )٦٤(عباس
والتــــي ، تعــــدد الطــــرق وكثرتهــــا عــــن ابــــن عبــــاسإن -٢

وذكرهـــا ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح؛ ، أشـــار لهـــا الجیـــاني
ال یمكــــن أن یخفــــى ، یجعــــل أمــــر هــــذه الروایــــة بــــّین

. على البخاري
خراج اإلسـماو - ٣ ٕ عیلي للحـدیث فـي مـستخرجه مـن طریـق ا

عـــن ابـــن "أبـــي أحمـــد الزبیـــري عـــن إســـرائیل وقـــال فیـــه 
وكـــأن اإلمـــام ابـــن حجـــر . ، ولـــم یتعقبـــه كعادتـــه"عبـــاس

النـــــسخة التـــــي فـــــي أنّ یـــــشیر إلـــــى أن هنـــــاك احتمـــــاالً 
الروایــــة عــــن ابــــن فیهــــا اعتمــــدها اإلســــماعیلي لــــم تــــرد 

ال كان اإلسماعیلي علق علیها ٕ . عمر، وا
ي ذر الــذي یــشیر إلــى أن الخطــأ مــصدره روایــة قــول أبــ-٤

ــري، ومــن ثــمّ  فــي نــسخته روایــة أبــي ذر للحــدیث الَفرَْب
. من طریق ابن عباس 

كــــل هـــــذه المؤشـــــرات والقــــرائن اســـــتدل بهـــــا بعـــــض 
ـــاظ علـــى أنّ  ّنمـــا یبقـــى ، الـــوهم لـــیس مـــن البخـــاريالحف ٕ وا

. أو أّنه من الَفرَْبري، االحتمال أنه من سبق القلم
ــــت ــــین : قل ــــذي وقــــع ب ــــا أنّ االخــــتالف ال یالحــــظ هن

الروایــــات ســــاهم فــــي إظهــــار وجــــه الحــــق، وبیــــان مــــصدر 
ـــسكن وأبـــي أحمـــد المـــروزي ســـاعدت  ـــة ابـــن ال الـــوهم؛ فروای
علـــى تجلیـــة موقـــف البخـــاري مـــن روایـــة شـــیخه محمـــد بـــن 
ســنان، ثــّم جــاءت روایــة أبــي زیــد المــروزي وشــیوخ أبــي ذر 

تجاج البخـاري بروایـة محمـد بـن الهروي لتؤكد على عدم اح
وفي هذا فائدة هامة تشیر إلى أهمیـة هـذه . سنان بصورتها

. االطالع على االختالفات لما فیها من فوائد
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: الحدیث الخامس
یلٍ ْبنُ َأزَْهرُ : حدیثوـوه ِم دَّثََناَج ْبدُ َح اْلوَهَّابِ َع

دََّثَناالثََّقِفىُّ  اِلدٌ َح نْ َخ ةَ َع رَِم ْك نِ عِ نِ َع بَّاسٍ اْب . َع
رََأةَ َأنَّ  نِ َثاِبتِ اْم اَفَقاَلتْ النَِّبىَّ َأَتتِ َقْیسٍ ْب َی

نُ َثاِبتُ اللَّهِ رَُسولَ  اَقْیسٍ ْب ُتبُ َم هِ َأعْ َلْی ُلقٍ ِفىَع وَالَ ُخ
ینٍ  .الحدیث)٦٥(»...ِد

: موضع النقد
ـــدارقطني اإلمـــام البخـــاري فـــي هـــذا الحـــدیث )١ انتقـــد ال

ب إخراجــه الحــدیث مــن طریــق أزهــر بــن جمیــل بــسب
وقـد خـالف أزهـر بـن جمیـل أصـحاب عبـد ، موصوالً 

وقـد رواه ، الوهاب الثقفي في روایة الحدیث موصوالً 
ــــي مرســــالً  ــــه ، أصــــحاب الثقف ــــى مخالفت باإلضــــافة إل
ــــاد بــــن ســــلمة ــــد الحــــذاء، روایــــة حّم ، وأصــــحاب خال

. جمیعهم رووه مرسالً 
عــن شــیخیه المــستملي زاد أبــو ذر الهــروي فــي نــسخته) ٢

بعــد حــدیث أزهــر بــن جمیــل عــن ابــن )٦٦(والكــشمیهني
ــوَقــالَ : "عبــاس قــول للبخــاري ذكــر فیــه ــدَأُب ْب الَ اللَّــهِ َع

نْ ِفیهِ ُیتَاَبعُ  بَّاسٍ اْبنِ َع ". َع
بـن اأزهـرنَّ أوقد فّسر ابن حجر كالم البخاري ب: قلت

فقــد حـدیثجمیـل ال یتـابع علــى ذكـر ابــن عبـاس، فـي هــذا ال
. أرسله البقیة

یلْبنَأزَْهرُیتَاَبعالَ َأيْ : "ال ابن حجرـق ِم علىجَ
ر ْك ْبنِذ بَّاسِا اِفيَع یثَهَذ ِد لْ اْلَح َلهُ َب َس ْ ْیرهَأر ُمرَاده، َغ ِلكَ وَ ِبَذ

صُوص اِلدَطرِیقُخ ذَّاءَخ نْ اْلَح ةَع رَِم ْك ا، عِ ِلَهَذ هُ وَ قََّب َع
وَاَیةِ  اِلدِبرِ دِاْبنوَُهوَ َخ ْب اناللَّهَع نْ الطَّحَّ اِلدَع وَُهوَ َخ
ذَّاء نْ اْلَح ةَع رَِم ْك الً عِ َس ْ ر وَاَیةِ ُثمَّ ، ُم یمِبرِ رَاِه نِإْب انْب َطْهَم

نْ  اِلدَع ذَّاءَخ الً اْلَح َس ْ ر نْ ، ُم والً َأیُّوبوََع صُ وْ وَایَ ، َم رِ ةـوَ
یم رَاِه نِإْب انْب نْ َطْهَم صُ َأیُّوبَع وْ َلَهاةـولَ اْلَم صَ وَ

یِليّ  اِع َم ْس ِْ .)٦٧("اإل
: مناقشة االنتقاد

ـــا أخـــرج البخـــاري حـــدیث أزهـــر بـــن جمیـــل موصـــوالً  لّم
أعقبــه بخمــسة طـــرق ذكرهــا متوالیـــة فــي نفـــس الموضــع مـــن 

. )٦٨(الكتاب والباب مباشرة بعد ذكر حدیث أزهر بن جمیل

خـــتالفوعلیـــه فقـــد بـــّین اإلمـــام البخـــاري رحمـــه اهللا اال
واختـــار أن یبتـــدئ فـــي البدایـــة ، علـــى روایـــة هـــذا الحـــدیث
الموصــول، وهــذا هــو الموضــع )٦٩(بحــدیث أزهــر بــن جمیــل

الوحیـد الـذي أخـرج البخـاري فیـه ألزهـر بـن جمیـل، ویبـدو أنّ 
اإلمام البخـاري یـصحح روایتـه حتـى لـو خـالف بهـا أصـحاب 
الثقفـــي، مـــع بیانـــه كمـــا ذكـــر فـــي نـــسخة أبـــي ذر الهـــروي أن 

هـر بـن جمیـل ال یتـابع عـن ابـن عبـاس، و معتمـد البخـاري أز 
أخــرىطریــقوصــح مــنجــاء موصــوالفــي ذلــك أن الحــدیث

. أیضاالبابفيذكرهكما
االختالفالبخاريحكىقد...": قال ابن حجر

، مرسالالحذاءخالدعنطهمانبنإلبراهیموعلقهفیه
بنیرجر روایةیقويلماوذلكموصوال؛أیوبوعن
قالالزیادةمنالمستمليعنذرأبيروایةوفيحازم
نـابعنفیهیتابعالأزهرحدیثعقباريـالبخ

.)٧٠("عباس

: الحدیث السادس
دَّدٌ ثـوهو حدی َس وَصِ قالَأُبيعنُم َحْ ْ دَّثََنا: األ َح

یدُ  ِع نُ َس وقٍ ْب رُ ْس نْ َم َباَیةَ َع ةَ ْبنِ َع نْ رَِفاَع یهِ َع نْ عَ َأِب
دِّهِ  نِ رَاِفعِ َج یجٍ ْب ِد ْلَقىِإنََّناِللنَِّبيِّ ُقْلتُ َقالَ َخ وَّ َن اْلَعُد
ا ًد َلْیسَ َغ َناوَ َع ىَم ًد .)٧٢(")٧١(...ُم

: موضع االختالف في النسخ
خــالف ابــن الــسكن بقیــة رواة الــصحیح فــروى حــدیث 

. "عن أبیه"أبي األحوص وأسقط منه
هكــذا جــاء هــذا اإلســناد مــن طریــق ": قــال الجیــاني

عـن أبیـه عـن جـده ، عن عبایة بن رفاعة": أبي األحوص
ألبــي زیــد المــروزي، وأبــي أحمــد الجرجــاني، " رافــع بــن خــدیج

ـــري، وكـــذلك  ْب ـــة كلهـــم عـــن الَفرَ وألبـــي ذر عـــن شـــیوخه الثالث
فــي نــسخة " عــن أبیــه"وســقط قولــه . جــاء فــي نــسخة النــسفي

" ن عبایـة بـن رفاعـة عـن جـدهابن السكن وحده، إّنما عنده عـ
.)٧٣("وأظنه من إصالح ابن السكن

: مواضع االنتقاد
واألولــى ": وقــد انتقــد الجیــاني فعــل ابــن الــسكن قــائالً )١

عبایــة عــن " فــي روایــة أبــي األحــوص أن یكــون فیــه
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ألن ُتــنصّ الروایــة كمــا حفظــت عــن " أبیــه عــن جــده
."راویها على ما فیها

ایــةرو : األزديافظ عبــد الغنــي بــن ســعید الحــوانتقــد )٢
عـن سـعید ، عـن أبـي األحـوص، البخاري عن مسدد

عــن أبیــه عــن ، عــن عبابــة بــن رفاعــة، بــن مــسروقا
وأخطأ أبو األحـوص فـي ": قالفجده رافع بن خدیج 

وقــــد حــــذف ، "هــــذا حیــــث قــــال عــــن أبیــــه عــــن جــــده
البخـــاري فـــي الـــصحیح قولـــه عـــن أبیـــه فـــصار عـــن 

ا أصـل قـال وهـذ. عبایة عن جده رافع وهو الصواب
یعمــل علیــه مــن بعــد البخــاري إذا وقــع لــه خطــأ فــي 

. )٧٤("حدیث أن یسقطه
إخــــراج البخــــاري لروایــــة أبــــي األحــــوص التــــي فیهــــا )٣

فــــأبو األحــــوص خــــالف ســــائر رواة الحــــدیث ، زیــــادة
كـــالثوري وشـــعبة وزائـــدة وعمـــر بـــن عبیـــد الطنافـــسي 

. وغیرهم
: مناقشة االنتقاد

بــه بقیــة روایــة ابــن الــسكن تعــد تــصرف منــه خــالف -١
رواة الـــصحیح، واألصـــل الـــصحیح هـــو مـــا رواه بقیـــة

. الرواة بإثبات الزیادة
عبــد الغنــي بــن ســـعید روایــة أبــي األحــوص انتقـــدها -٢

األزدي علـــــى اعتبـــــار أن اإلســـــناد متـــــصل الحـــــافظ 
ولكنــه اعتقــد أنّ اإلمــام البخــاري ، )أبیــه(دون زیــادة 

ـــة أبـــي األحـــوص ذكـــر أبیـــه وهـــذا . حـــذف مـــن روای
فمـا وقـع لعبـد ، اإلمـام الجیـاني فـي التقییـدخطأ بّینـه

) أبیــه(الغنــي هــو روایــة ابــن الــسكن التــي أســقط منــه
مخالفـــا جمیـــع الّنـــسخ للـــصحیح والتـــي روي الحـــدیث 

. )أبیه(فیها بزیادة 
إخــــراج البخــــاري لروایــــة أبــــي األحــــوص ُیفــــسر بــــأمرین - ٣

األول أنّ عبایــــة ســــمع الحــــدیث مــــن أبیــــه عــــن جــــده، 
. المزید في متصل األسانیدوالثاني أن هذا من

وهذا ما ذكره ابن حجر في هدي الساري حیث 
عبایةیكونأنفيبعدوالالوجهینالبخاريأخرج: "قال

علىیجريوالذي. فیهأباهفذكرأبیهمعجدهمنسمعه

فيدـالمزیمناألحوصأبيحدیثأنالنقادقواعد
. "األسانیدمتصل

: الحدیث السابع
دَّثََنا ِليُّ َح نُ َع دِ ْب ْب االلَّهِ َع دَّثََن ْفَیانُ َح نْ ُس وَع رٍ ْم َع

نْ  َعبَّاسِ َأِبيَع ِ اْل ر ىالشَّاِع َم نْ اَألعْ دِ َع ْب نِ اللَّهِ َع َ ْب ر َم ُع
َ َلمَّا": الَ ـقَ  ر اصَ لْ َفَلمْ الطَّاِئفَ اللَّهِ رَُسولُ َح ُهمْ َیَن ْن ِم

ا ًئ ْی اءَ ِإنْ ُلونَ َقافِ ِإنَّا": َقالَ َش مْ َفَثُقلَ اللَّهُ َش ِه َلْی . )٧٥("...َع
.الحدیث

: موضع النقد
عنالشاعرالعباسأبيعندیناربنعمروحدیث

نـابعلىفیهاختلفالطائفحصارقصةفياهللاعبد
أو، الخطاببنعمرهوهلاهللاعبدوالداسمفيعیینة
صحیحمنالنسخأكثرفيفوقع، العاصبنعمرو

الخطاب وهي ابنیعنيعمربناهللاعن عبدالبخاري
و في ، وأبي زید المروزي، نسخة أبي علي بن السكن

وأبي ، نسخة أبي ذر عن شیخیه أبي اسحاق المستملي
وعلى هذا یكون معظم . )٧٦(محمد الحموي السرخسي

ري اثبتوها بالضم أي  ْب عن عبداهللا بن (الرواة عن الَفرَ
وذلك) عمروابن(، وفي بعضها عن )عمر بن الخطاب

في نسخة األصیلي عن شیخه أبي أحمد الجرجاني، وفي
. )٧٧(وفي نسخة الكشمیهني، نسخة الّنسفي عن البخاري

: تحریر الخالف
ــح أكثــر العلمــاء روایــة ابــن عیینــة عــن  مــر (رّج ابــن ُع

مــستندین علــى أدلــة متعــددة ومــن هــؤالء اإلمــام ) بــن الخطــابا
ـــدارقط ـــاني والمـــزي ال ـــو علـــي الجی وفیمـــا ، والقـــسطالنيني وأب

: من األدلة التي استندوا علیهایأتي بعضٌ 
كــــذا فــــي أصــــل الـــــشیخ ": قــــول أبــــي زیــــد المـــــروزي)١

ــري– ْب یعنــي عــن ، عــن عبــداهللا بــن عمــر-یعنــي الَفرَ
وهــذا مــا أكــده األصــیلي فــي روایتــه . "ابــن الخطــاب
ابـــن "حیـــث قـــال قرأتـــه علـــى أبـــي زیـــد": عـــن شـــیخه

مــــرو بفــــتح العــــین وبــــسكون المــــیم ــــي"َع ان ": ورد عل
. "ُعمر بضم العین

:ليـمعلقا على كالم األصیالغسانيقول أبي علي)٢
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وقــد غلــط فــي هــذا كثیــر مــن النــاس ، وهــو الــصواب"
فقـــال عبـــداهللا بـــن عمــــرو ، مـــنهم علـــي بـــن المــــدیني

ورجـع إلیـه ، وخّطأه في ذلك حامد بن یحیى البلخـي
. "ابن المدیني

و الحسن الـدارقطني القـولین فـي هـذا اإلسـناد ذكر أب)٣
والــصواب مــن قــال ابــن : ثــم قــال، فــي كتــاب العلــل
. "عمر بن الخطاب

إخــــراج أبــــي مــــسعود الدمــــشقي الحــــدیث فــــي مــــسند )٤
. عـــــن البخـــــاري فـــــي األطـــــراف، عبـــــداهللا بـــــن عمـــــر

ــــــو خیثمــــــة فــــــي ، )٧٨(وكــــــذلك أخرجــــــه الحمیــــــدي وأب
ر مسندیهما حیث أخرجا الحـدیث فـي مـسند ابـن عمـ

. بن الخطابا
االختالف مصدره اضطراب ابن عیینة في روایته )٥

ه ـث، فقد اختلف أصحاب ابن عیینة علیـللحدی
رون رووه ـفأصحابه األقدمون رووه بالضم، والمتأخ

بناهللاعبدعن: قالمنمنهم: "قال المزي. بالفتح
عمرو، نـباهللاعبدعن: قالمنومنهمعمر؛
عبدعن: فیان یقولونسأصحابمنالقدماءوكان

عامةفيالبخاريعندوقععمر، كمابناهللا
اهللاعبدعن: یقولونمنهمالمتأخرونوكان. النسخ

أحدفيوالّنسائيمسلمعندوقععمرو، كمابن
عندوقعكماینسبهلممنومنهم. الموضعین

عنفیهواالضطراب. اآلخرالموضعفيالّنسائي
عوانةأبو: المزي بقولاستشهد وقد. )٧٩("سفیان
إسحاقأنبلغني": اإلسفرائینيإسحاقبنیعقوب

بناهللاعبد: قالواوغیرهاألنصاريموسىبن
أصحابهمنسفیانعنیعنيعنهورواه. عمرو

". عمربناهللاعبد: ویضبط، فقالوایفهممن
وقــد ذكــر العلمــاء أنّ هــذا االخــتالف ال یعــد قادحــًا 

یث یــدور حــول صــحابي، وهــم كلهــم عــدولوذلــك ألن الحــد
وأرضاهم .

یظهــر هنــا أنّ ســبب االخــتالف الــذي وقــع و : قلــت
عنـــد بعـــض رواة نـــسخ الـــصحیح هـــو بـــسبب اضـــطراب روایـــة

األمـــر الـــذي أوقـــع بعـــض رواة الـــصحیح فـــي ، ابـــن عیینـــة

ولكـــن األكثریـــة مـــن رواة ، ُلـــبس و اضـــطراب فـــي الروایـــة
عمـر بـن الخطـاب ولـیس الصحیح رووا الحدیث عـن ابـن

وهــذا أمــر اســتند إلیــه العلمــاء فــي بیــان وجــه ، عــن عمــرو
. الصواب في الروایة

: خالصة المبحث الثاني
مـــــن خـــــالل مناقـــــشة األحادیـــــث الـــــسبعة التـــــي ذكرهـــــا 
الحـافظ ابــن حجــر فـي مقدمتــه علــى الفـتح، نالحــظ أنّ أربعــة 

ح حادیـــث منهـــا وقـــع االخـــتالف فیهـــا مـــن قبـــل رواة صــــحیأ
البخاري بـسبب وجـود اخـتالف فـي أصـل الحـدیث علـى أحـد 

ــــث. رواة الحــــدیث ــــاني، والثالــــث، : وهــــي األحادی األول و الث
وأمـــــا الحـــــدیث الرابـــــع فـــــسبب انتقـــــاد أبـــــي مـــــسعود . والـــــسابع

نمــا هــو مــن ســبق القلــم أو  ٕ الدمــشقي لــیس اإلمــام البخــاري وا
ـريأ أبـو وأمـا الخـامس فقـد زاد. نه وقع مـن قبـل اإلمـام الَفرَْب

ذر قـــوًال للبخـــاري یـــرد فیـــه علـــى انتقـــاد الـــدارقطني إخـــراج 
وقـع االنتقـاد : والـسادس. البخاري لحدیث أزهـر بـن جمیـل

بــن ســعید اعلــى الحــدیث بــشكل عــام مــن قبــل عبــد الغنــي 
ــًا ، بــسبب استــشهاده بتــصرف ابــن الــسكن وحذفــه راویــاً  ظّن

. أّنه من تصرّف البخاريمنه

 
 



علــي الحــسین بــن محمــد وف اإلمــام الحــافظ أبــصــنّ 
ــــاني  ــــه (ه٤٩٨ت(الغــــسَّاني المعــــروف بالجی ــــد "كتاب تقیی

فــي خدمــة الــصحیحین فــاعتنى " المهمــل وتمییــز المــشكل
، الـصحیحینالـرواة فـي فیه بما یـشتبه ویـشكل مـن أسـماء 

والتنبیـــه علـــى األوهـــام ، بس مـــنهم بـــبعضوتمییـــز مـــن یلتـــ
حیث خصص الجـزء الثـاني ، الواقعة فیهما من قبل الرواة

دراســـة األوهـــام التـــي وقعـــت للـــرواة فـــي نـــسخ لكتابـــه مـــن
واهـتم فـي كتابـه باالختالفـات بـین نـسخ صـحیح ، البخاري
وبـــــین أســـــباب االختالفـــــات التـــــي وقعـــــت بـــــین ، البخـــــاري

وأزال اللــــبس والغمـــوض عنــــد كــــل مــــن ، أصـــحاب النــــسخ
رحمـه اعتقد أن هذه االختالفات مصدرها اإلمـام البخـاري 

وثالثـین اهللا، وقد استوعب في هذا الجزء مـن كتابـه خمـسة
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علیهــا وبیــان قــام بتحریرهــا والتعلیــق ، ومائــة اخــتالف وقــع
معظمهـا علـى وقـد ارتكـزت. الراجح فیها فـي أغلـب األحیـان

.االختالفات في السند
وقــد وقــع مــن هــذه المواضــع التــي نبــه علیهــا ثالثــة 

ألبـي مـسعود عشر موضعًا اختـصت بتنبیهـات وانتقـادات
ــــث أخرجهــــا  ــــى أحادی ــــره مــــن المحــــدثین عل مــــشقي وغی الّد
البخــاري فـــي صــحیحه وال عالقـــة لهــا بـــاختالف نـــسخ رواة 

وعلیـه فـإنّ عـدد االختالفـات التـي نبـه علیهـا أبـو . الصحیح
فــــي كتابـــه والمتعلقـــة باختالفــــات بـــین نــــسخ علـــي الجیـــاني

الصحیح هـي اثنـان وعـشرون ومائـة موضـع نبـه فیهـا علـى 
البخــــاري نقــــل فیهــــا أوهــــام وأخطــــاء وقعــــت لــــرواة صــــحیح 

. )٨٠(أقوال العلماء
وفــــــي هــــــذا المبحــــــث ســــــأقوم بتحلیــــــل ودراســــــة هــــــذه 
األحادیـــث للخــــروج بنتـــائج حــــول األوهــــام التـــي نّبــــه علیهــــا 

ن خـالل بیـان و رصـد الّنـسخ التـي تكـرر علیهـا الجیاني، م
التنبیـــه، وأســـباب هــــذه االختالفـــات التــــي وقعـــت وأنواعهــــا؛ 
وذلك إلعطاء تصوّر واضح عن طبیعـة هـذه األوهـام التـي 
وقــع فیهــا رواة صــحیح البخــاري، وقــد عرضــتها مــن خــالل 

. جداول بینت فیه النتائج التي توصلت لها
یــل األحادیــث التــي عّلــق فمــن خــالل اســتقراء و تحل

علیهــا اإلمــام الجیــاني فــي جــزء التنبیــه علــى األوهــام مــن 
قمـــت بالتوصـــل إلـــى تحدیـــد صـــور ، كتابـــه تقییـــد المهمـــل

وقـد وضــحتها . االخـتالف التـي وقعــت بـین رواة الــصحیح
حیــث توصــلت إلــى مــا یزیــد علــى عــشرین ) أ(فــي الجــدول 

ـز صورة من صور االختالف وقع فیها رواة الـصحیح، ت رّك
، حیـث تكـرر وقـوع )إبـدال راوٍ مكـان راوٍ (أكثرها وقوعا فـي 

التحریــف أو ذلــك فــي ثالثــین حــدیثًا تعــددت أســبابها كوقــوع 
التـــصحیف فـــي اإلســـناد، أو بـــسبب وجـــود اخـــتالف علـــى راوٍ 
فـــي الـــسند، وبعـــضها بـــسبب ســـلوك الجـــادة، وبعـــضها بـــسبب 

وغیرهــــــا مــــــن . التبــــــاس اســــــم شــــــیخ البخــــــاري علــــــى الــــــراوي
. باباألس

راوٍ ویلي هذه الصورة من حیـث الوقـوع مـا كـان بزیـادة
ومــــن صــــور. أو حذفــــه فــــي اإلســــناد وأســــباب ذلــــك متعــــددة

: االختالف ما وقع مرة واحدة ومن ذلك

وهـذا الخطـأ وقـع ألبـي : حذف راویـان مـن اإلسـناد وهمـاً - 
مــن أول زیــد المــروزي عنــدما وقــع فــي نــسخته حــذف راویــین 

سحاق بن نصرعب(اإلسناد  ٕ .)٨١()داهللا بن محمد وا
: ومن صور االختالف ما وقع مرتین كقلب اإلسناد- 

كمـا وقـع فـي نـسخة أبـي الحـسن القابـسي : قلب اسـم راوٍ •
محمـــد بــــن (عنـــدما قلـــب اســــم راوٍ فجعـــل الحـــدیث عــــن 

. )٨٢()إسحاق بن محمد(، والصواب )إسحاق الفروي
یـد حیـث وقـع هـذا فـي نـسخة أبـي ز : قلب في الـسند•

بــن اوقــال ســعید (عنــدما روى الــسند بقولـه، المـروزي
عــن قــال أبـو سـلمة،(والـصواب ) سـلمة عـن أبــي سـلمة

. )٨٣()سعید بن سلمة
ـــا عـــن أســـباب وقـــوع مثـــل هـــذه االختالفـــات :وأّم

ـــین فیمـــا یـــأتي أهـــم أســـباب وقـــوع االختالفـــات فـــاعرض  ب
ُنسخ صـحیح البخـاري بحـسب األحادیـث التـي انتقـدها ونّبـه 

: الّدمشقيلیها اإلمام الجیاني وأبو مسعود ع
أن یكون فـي إسـناد الحـدیث راٍو مختلـف : السبب األول

: علیه في روایة الحدیث
إنّ وجـــود اختالفـــات فـــي أصـــل الحـــدیث كوجـــود راوٍ 
مختلــف علیــه ســبب مــن أســباب وقــوع رواة الــصحیح فــي 

األمر الذي كان یوقع بعض الرواة في التباس, اختالفات
أو ,أو یجعــــل بعــــضهم یجتهــــد فــــي نــــسبة راوٍ مــــا، معــــین

اعتمـــاد وجـــه مـــن وجـــوه روایـــة الحـــدیث بحـــسب مـــا ذهـــب 
وذلك ألن رواة الـصحیحین لـم یكونـوا ؛لیه بعض العلماءإ

مجــرد نقلــة للحــدیث ال یعــون مــا ینقلــون؛ بــل كــان الواحــد 
مــنهم إذا رأى خطــًأ مــا نقــل الروایــة كمــا ســمعها ثــم یعّلــق 

, أو یــضرب علــى الخطــأ ویــصحح,صوابویبــین وجــه الــ
أو یختــــار وجــــه الــــصواب فــــي المــــسألة بحــــسب مــــا یــــراه 

: وأمثلة هذا كثیرة أذكر منها، مناسبًا فیرویه
، الحــدیث الثالــث الــذي وقــع فــي اخــتالف فــي النــسخ−

ونبــه علیــه الجیــاني فــي تقییــد المهمــل بــسبب حــذف 
وقـــد كـــان هـــذا بـــسبب االخــــتالف ، راوٍ فـــي اإلســـناد

. )٨٤(ب السختیانيعلى أیو 
د بنـابن السكن یزیالسادس الذي قید فیهالحدیث−
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، وقــد روي فــي جمیــع نــسخ الــصحیح مهمــال، زریــع
ـــع ـــده بـــابن زری ـــسكن فـــي تقیی ولكـــن ، فاجتهـــد ابـــن ال

وبــین العلمــاء اختالفــا فــي ، األرجــح أنــه ابــن هــارون
.)٨٥(تحدید یزید هذا

حیــــــــث وقــــــــع االخــــــــتالف بــــــــین رواة ) ٦٤(حــــــــدیث −
ابــــن (تــــسمیة مــــبهم فــــي الــــسند وهــــو الــــصحیح فــــي

أنّ هنــــــاك اختالفــــــًا وقــــــع ": وقــــــال الجیــــــاني، )أســــــید
. )٨٦()ألصحاب الزهري في اسمه

والـــسابع، والرابـــع، والثالـــث، وانظـــر الحـــدیث الثـــاني−
. في هذه الدراسة، من المبحث الثاني

: التصحیف والتحریف: السبب الثاني
مــاهــو: والمحــرف، الــّنقطفیــهغیــرمــاهــو: والتــصحیف

. )٨٧(الحروفبقاءمعالشكلفیهغیر
وقــد كــان هــذا ســببا مــن األســباب الرئیــسة التــي أّدت 
إلــى وقــوع األوهــام واألخطــاء مــن قبــل الــرواة، ومــن صــور 

: االختالف التي وقعت بسبب التصحیف أو التحریف
عمـر، (مـن مثـلوقوع تـصحیف أو تحریـف باألسـماء، )  أ

اهللا وعبیــد اهللا، ســلمان وســلیمان، وعمــرو، ســعد وســعید، عبــد
عبـد، و أبي مـسعود، ابن مسعود، ابن جعفر وأبي جعفر
زیـــد ، أبـــي ذبیـــان إلـــى أبـــي ظبیـــان، الـــرحمن وعبـــد الـــرحیم

وهــذا أمــر لــه تــأثیر إذ انــه یــؤدي إلــى . )الــخ... إلـى یزیــد
: واألمثلة على ذلك، إبدال راوٍ براوٍ 

تـصحیفاتكما وقع في نـسخة أبـي الحـسن القابـسي مـن -١
والـــصواب)ثـــّم ســـألت الحـــضین(قولـــه: اذكـــر منهـــا

وكــذلك وقــع . )٨٨(بالــصاد ولــیس بالــضاد) الحــصین(
عمــر بــن (والــصواب ) عمــر بــن ســعد(فــي تحریــف

وصـــوابه) قـــال ســـلیمان أبـــو رجـــاء(وقولـــه . )٨٩()ســـعید
. )٩٠(مكبرًا ال مصغراً ) سلمان(

: حیــث قــال: وكمــا وقــع فــي نــسخة أبــي ذر الهــروي-٢
مـا والـصواب " مة واألعـرج عـن أبـي هریـرةعن أبي سـل"

ـــــه الجماعـــــة عـــــن البخـــــاري ـــــي ســـــلمة ": روت عـــــن أب
بـــالجیم والـــرا قــــال )أبــــي جمـــرة(: وبـــدل قولـــه"واألغـــر

. )٩١(بالحاء والزاي وهو وهم) أبي حمزة(

ممــا یــؤدي إلــى الــوهم : )عــن(إلــى ) ابــن(تحریــف)ب
مــا وقــع : و مــن األمثلــة علــى ذلــك، بزیــادة راوٍ فــي الــسند

قــال عــن : نــسخة األصــیلي عــن أبــي أحمــد الجرجــانيفــي 
عبـداهللا عـن ، عبیداهللا بـن عبـداهللاأخبرني : ابن شهاب قال

: وهـــو خطـــأ والـــصواب" ، أنّ عائـــشة، وابـــن عبــاسبــن عتبـــةا
وهــو الــراوي عــن عائــشة" عــن عبیــداهللا بــن عبــداهللا بــن عتبــة"

. )٩٢(وابن عباس ال أبوه
لــى حــذف راوٍ ممــا یــؤدي إ: )ابــن(إلــى ) عــن(تحریــف ) ج

ومثالــه مــا وقــع . فــي الــسند بــسبب وهــم أو خطــأ وقــع للــراوي
عــن صــلة بــن : "فــي نــسخة أبــي الحــسن القابــسي حیــث قــال

، ووقـــع لـــه )٩٣("عـــن صـــلة عـــن حذیفـــة: "، والـــصواب"حذیفـــة
ــد (أیــضًا فــي حــدیث آخــر  ) بــن عبــداهللا بــن طوالــةعــن خال

.)٩٤("عن أبي طوالة، خالد بن عبداهللا"بدًال من 
خالف أبـو الحـسن : ومثاله: )ابن(إلى ) أبو(یف تحر ) د

أبــو ": فقــال، القابــسي فــي روایتــه عــن أبــي زیــد بقیــة الــرواة
ممــا أوقعــه فــي صــورة ، "ابــن المبــارك"بــدل قولــه " المبــارك

ـــا أبــي المبـــارك إبــدال راوٍ بــراو فـــابن المبــارك هـــو عبــداهللا، أّم
.)٩٥(فهو محمد بن سنان

ثاله مـا وقـع فـي نـسخة وم: )أبي(إلى ) ابن(تحریف (  ه
األصیلي والقابسي عن أبي زید المروزي وفي نـسخة أبـي 

أبــــي : قــــال(حیــــث جعــــل المتابعــــة ، ذر عــــن الكــــشمیهني
.)٩٦()ابن جعفر: قال(والصواب ، مكنى) جعفر

كمـا وقـع فـي نـسخة أبـي : )ابـن(إلـى )ابـي(تحریف ) و
والــصواب ، وهــو وهــم"عــن ابــن مــسعود"الحــسن القابــسي

.)٩٧(واسمه عقبة بن عمرو البدري)سعودأبي م: (عن

: سلوك الجادة: السبب الثالث
وســلوك الـــراوي للجــادة فـــي روایتـــه یــؤدي إلـــى إبـــدال 

ــــسند، راوٍ مكــــان راوٍ  ــــي ال ــــادة راوٍ ف أو حــــذف فــــي ، أو زی
ومـــن األمثلـــة علـــى مـــا وقـــع مـــن اخـــتالف بـــسبب ، الـــسند

: سلوك الجادة
دُ ": ثـفي حدی- ْب نُ اللَّهِ َع اِلكٌ عنُیوُسفَ ْب نْ َم ـدِ َع ْب َع

نِ اللَّهِ  یَنارٍ ْب نْ ِد دِ َع ْب َ اللَِّه بنِ َع ر َم : "...ُع
:الـفي روایته عن الَفرَْبري فقابن السكنخالف
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"عن ابن عمـر، عن نافع، عن مالك، عبداهللا بن یوسف"
وقـد خـالف . وهـو وهـم. جعل نافعا بـدل عبـداهللا بـن دینـار

ـريبذلك أصـحاب الفَ  ْب وهـذا سـلوك جـادة؛ لـشهرة طریـق . رَ
.)٩٨(عن ابن عمر، عن نافع، مالك

اجتهـاد راوي الـصحیح فـي تعـدیل أمـر مــا: الـسبب الرابـع
: في نسخته

وقــد ظهــر هــذا األمــر بــصورة واضــحة فــي نــسخة علــي
.وأبي ذر الهروي، وأبي محمد األصیلي، بن السكنا

حح فــــابن الــــسكن كــــان فــــي كثیــــر مــــن المواضــــع یــــص−
بعـــض األمـــور، وقـــد كـــان اإلمـــام الجیـــاني یعلـــق علـــى 

ولعلــه مــن (االختالفــات التــي وقعــت فــي نــسخته، بقولــه 
، وهــــذا یعــــد مأخــــذًا علیــــه ألن راوي الكتــــاب )إصــــالحه

ینبغـــي أن یـــروي الروایـــة كمـــا ســـمعها، إال إذا وقـــع فـــي 
. شك في كتابه أو سماعه فیقابله على أصول موثوقة

البــن الــسكن فــي ذلــك حــدیثومــن األمثلــة التــي وقعــت
.)٩٩(أبي األحوص الذي حذف منه رجل في اإلسناد

ا األصیلي فكان یـورد األحادیـث كمـا یـسمعها مـن − أّم
شـــیوخه كـــأبي زیـــد المـــروزي أو أبـــي أحمـــد الجرجـــاني، 

یـــصحح أو یـــضرب ویـــورد فـــي حاشـــیة نـــسخته تعلیقـــا 
ولكنـــه كــان یقــع فــي بعـــض . )١٠٠(عــن روایــة معینــة

تصحیح فیأتي تـصحیحه خـالف األحیان في خطأ ال
وقــد وقــع ذلــك فــي موضــعین نبــه علیهمــا . الــصواب
. الجیاني

الذي صحح فیـه األصـیلي نـسخة :األول في الحدیث
شـــیخه أبــــي أحمـــد الجرجــــاني، حیـــث جــــاءت الروایــــة 

) عـــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن یزیــــــد عــــــن ابــــــن مــــــسعود(
والــصواب عــن أبــي مــسعود، ومــا فعلــه األصــیلي هــو 

نـسخته عـن أبـي أحمـد فجعلهـا أنه صحح الروایـة فـي
. )١٠١(و قد أخطأ فیما صوّب) ابن مسعود(عن 

قـــــال ، فـــــي حـــــدیث التـــــصید علـــــى الجبـــــالوالثـــــاني
: إال أنّ أبــا محمــد كتــب فــي حاشــیة كتابــه": الجیــاني

هــذا خطــأ یعنــي الــصواب عنــده عــن نــافع وصــالح "
والحـــدیث محفـــوظ ، ولـــیس كمـــا ظـــنّ . مـــولى التوأمـــة

وروایــــة مــــن ، بنــــه صــــالحال إل، لنبهــــان أبــــي صــــالح
عــن نــافع : "ابــن الــسكن، وأبــو زیــد، وأبــو أحمــد(ذكرنــا

ـــوهمصـــواب كمـــا رووه، ") وأبـــي صـــالح مكنـــى مـــن وال
. )١٠٢("أبي محمد األصیلي

ــسخ فــي : الــسبب الخــامس وقــوع شــك بــین أصــحاب الّن
وقـد یكــون سـبب الــشك هـو اخــتالف ، تحدیـد اســم راٍو مــا

د وقــع هــذا فــي أكثــر لــدى العلمــاء فــي تــسمیة هــذا الــراوي وقــ
ذكـر منهـا مـا وقـع أ). أ(من حدیث نبهـت علیهـا فـي الجـدول 

: مــن شــك فــي نــسخة ابــن الــسكن وأبــي زیــد وأبــي أحمــد فقــالوا
ـــداني" . ، علـــى الـــشك"حـــدثنا أحمـــد أو محمـــد بـــن عبیـــداهللا الُغ

وقد علل الجیاني سبب ذلـك وجـود اخـتالف بـین العلمـاء فـي 
.)١٠٣(ریخهتسمیته كما وقع عند البخاري في تا

ــــسادس ــــسبب ال ــــوهم أو الخطــــأ مــــن راوي : ال وقــــوع ال
: ومن صور ذلك: الصحیح دون وجود تعلیل لهذا الخطأ

ي وأبــي زیــد المــروزي مــا وقــع فــي نــسخة عــن النــسف.١
ــري ْب مــن تعلیــق حــدیث بــدل وصــله بــسبب ، عــن الَفرَ

ـــن محمـــد  حـــذف ســـماع البخـــاري مـــن ثابـــت وهـــو اب
. )١٠٤(العابد

إذ التـبس علیـه اسـم شـیخ وهم في نسخة ابن الـسكن .٢
ولــــیس فـــــي ، فجعلـــــه إســــماعیل بـــــن زرارة: البخــــاري

ــــراجح إســــماعیل بــــن زرارة ، شــــیوخ البخــــاري علــــى ال
نما هو عمرو بن زرارة ٕ .)١٠٥(وا

تفرد أبو الحسن القابـسي فـي إضـافة صـیغة تحـدیث .٣
قبـــل " حـــدثنا محمـــد بـــن فلـــیح": فقـــال: قبـــل المتابعـــة

درك محمــد والبخــاري لــم یــ، فــأوهم وصــلها، المتابعــة
. )١٠٦(بـــن فلـــیح، والـــصواب كمـــا روت الجماعـــة معلقـــاً ا

ــــى صــــور االخــــتالف  ــــي وقــــد أشــــرت إل ومواضــــعها ف
، وجعلــت )أ(كتــاب الجیــاني مــن خــالل الجــدول اآلتــي 

لكــل فــي بیــان عــدد التنبیهــات) ب(الجــدول الــذي یلیــه 
نــــسخة مـــــن نــــسخ الـــــصحیح ألعطــــاء تـــــصور عـــــن 

. مسالة االختالفات
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االختالفات التي نبه علیهـا أبـو علـي الجیـاني فـي كتابـه ووقعـت لـرواة صـحیح البخـاري، مـع بیـان ترتیـب یوضح صور ) أ(جدول 
:الحدیث الذي نبه على وقوع االختالف فیه بحسب تسلسله في كتابه

صورة االختالف التي نبه الرقم
علیها أبو علي الجیاني

قسم البخاري التبیه (األحادیث التي ورد فیها االختالف في كتاب تقیید المهمل
)على األوهام الواقعة في الصحیحین

/ ٩/١٠/٢٠/٢١/٣٦/٣٨/٣٩/٤٦/٤٨: وقـــــع هـــــذا النـــــوع مـــــن االخـــــتالف فـــــي ثالثـــــین حـــــدیثًا وهـــــيإبدال راوٍ براوٍ ١
١١٣/ ١٠٧/ ١٠١/ ١٠٠/ ٥١/٥٢/٥٣/٥٤/٥٨/٦٨/٦٩/٧٤/٧٨/٨٠/٨٢/٩١/٩٤/٩٥/٩٦/٩٧/٩٨ /

٤٩/٧٣/٨٥/٨٧/٩٩/١٠٢/١٢٤/١٢٩/ ٣/٨/١٤/١٨/٣٠/٤٤/٤٥: في أربعة عشر موضعاً حذف راوٍ من السند٢
.من نسخةأبي زید المروزي حذف روایان من بدایة االسناد٧٦: حدیث واحدحذف روایان من اإلسناد٢
١٧/٢٢/٣٣/٣٤/٦١/٩٢/١٢٣/١٢٧/١٣٤/١٠٥: في عشرة احادیثزیادة راوٍ في السند٣
حدثني معبد بن سیرین، والصواب حدثنا محمد بـن سـیرین، وثنا محمد بن سیرین حد: ٩٠: في حدیثزیادة واو العطف في السند٤

.حدثنا معبد بن سیرین
٦/٥٩: في حدیثیناالختالف في تقیید مهمل٥
في تسمیة راوٍ ) خطأ(وهم ٦

السند
١/١٥/٢٣/٢٥/٦٥/٨٨/١١٢/١١٨: في سبعة أحادیث

في نسبة راوٍ في ) خطأ(وهم ٧
السند

١٩/٢٧/٢٨/٣١/٣٢/٥٥/٥٧/١١٨: ثفي ثمانیة أحادی

اختالف في ضبط اسم راوٍ في ٨
السند

٢٩/٣٣/٧٢/١٢٥/١٣٣: في خمسة أحادیث

٦٤: في حدیثتسمیة راوٍ مبهم في الّسند٩
في وصل الحدیث ) خطأ(وهم١٠

بدل إرساله
٢٦/٤٧: في حدیثین

٤٣/٩٣: في حدیثینقلب إسناد١١
١٦:في حدیثوقوع سقط في المتابعة١٢
.، حذف صبغة التحدیث بین البخاري وشیخه٣٥: في حدیثتعلیق حدیث بدل وصله١٣
.زاد صیغة تحدیث فأوهم االتصال وال یصح٣٧: في حدیثوصل حدیث بدل تعلیقه١٤
٤٣/٨٩: في حدیثینقلب اسم راوٍ ١٥
٦٠/٦٣/١٣٥: في ثالثة أحادیثشك في تحدید راو في السند١٦
، وموضـع نبـه فیـه ٧٥/١٠٩/١١٩: ثالثة منها نبه فیها ابن السكن على نـسبة راوٍ : في أربعة أحادیثسبة راوٍ في السندتنبیه على ن١٧

.٧٩: األصیلي على نسبة راوٍ 
اختالف في تقیید اسم راو أو ١٨

في نسبته
٥٩/١١٠/١٢٢: في ثالثة أحادیث

عن بواو (إبدال حرف بحرف١٩
.والعكس) العطف

٩٠/١١٦: في حدیث

إبدال في صیغة المتابعة ٢٠
).في(بدل ) عن(

من التنبیهات) ١٣: (في حدیث

٧/١١/٤٩/٥٦/٧٠/٨١/١٠٦/١١٥/١٢٠/١٢١: في تسعة أحادیثتصحیف في اسم راوٍ ٢١
٦٦: حذف حرف العطف فتغیر المعنى في حدیث واحدحذف في المتن٢٢
٨٤/١٠٣/١١١: في ثالثة أحادیث نبه علیهاتصحیف في المتن٢٣
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: یبین أهم نسخ صحیح البخاري وعدد الروایات التي انتقدها اإلمام الجیاني لكل منها) ب(جدول 

اسم رواي النسخةالرقم
عدد الروایات المنتقدة التي وقعت فیها بعض األوهام ونبه علیها الجیاني، وأصاب في ذلك، مع ذكر 

:سلسل في الكتابموضع كل منها من كتاب الجیاني بحسب ترتیبها المت
ري١ ْب الثالــث والرابـع منــه نــسبها الجیـاني للبخــاري، و لكــن اسـتدرك علیــه ابــن حجــر : خمـس روایــات نبــه علیهـا الجیــانينسخة الَفرَ

ري ْب . وبین أنها من الَفرَ
ري في المتابعة التي ساقها البخاري بعد الحدیث− )١٦. (حذفت عبارة من روایة الَفرَْب
)٤٩). (أبو جمرة(ْبري رجل في االسناد وهو سقط من نسخة الَفرَ −
)٥١. (والصواب عن ابن عباس) روى الحدیث عن ابن عمر(إبدال راوٍ براوي −
). نبه على ذلك ابن حجر في الفتح(−

، لــم یــسمه البخــاري، وهوأبــو جعفــر المنــادى نبــه علــى ذلــك بــن حجــر فــي الفــتح، واســتدل )٨٨. (تــسمیة راوٍ
. بروایة النسفي

). ١١٠)(الفضل بن زهیر(وهو معروف بنسه إلى جده، إلى والده فقال) ضل بن دكینالف(نسب −
٣٥/٤٢/٧٤: ثالث روایاتإبراهیم بن معقل النسفي٢
١٠٧/١٠٨/١١٣/ /٦/١٠/١٢/١٧/٢١/٢٩/٣٦/٥٢/٥٣/٥٤/٦٤/٦٨/٦٩/٨٠/١٠١/١٠٢: عـــــــــشرون روایـــــــــةأبي علي بن السكن٣

/١٣٤/
١٢٧/١٢١/١٣٥/ ١/٥/١٥/١٨/٣٠/٣٤/٣٥/٣٩/٤٢/٤٥/٥٢/٧٦/٧٧/٨٧/١٠٣/١٢٥: تسع عشرة روایةأبو زید المروزي٤
أبو الحسن القابسي عن ٥

أبي زید المروزي
وفي نسختي القابسي وعبدوس عـن أبـي زیـد نبـه الجیـاني علـى وهـم وقـع فـي ٧/٢٠/٥٨/٩٨: خمس روایات

)٩٢(نسختهما 
أبو محمد األصیلي عن ٦

أبي زید المروزي
٢٢/٩٨: موضعان

١٢/٣٤/٤٢/٤٧/٥٢/٦٥/٨٢/٩٢/٩٣/٩٤/١٠٣: إحدى عشرة روایةأبي أحمد الجرجاني٧
األصیلي عن أبي أحمد ٨

الجرجاني
٩/٤٦/٦٦/٧٤/٧٨/٧٩/٨٤/٨٩/٩٥/٩٦/١٠٦/١٢٤/١١١/١١٧: خمس عشرة روایة

١٣٣/١١٤/١١٨/١٢٠/ ٢٥/٢٦/٢٧/٢٨/٣٢/٤٨/٦٠/٦١/٧٣/١٠٠/١٠٩/١٢٣: ست عشرة روایةأبو محمد األصیلي٩
١١/٣١/٣٧/٣٨/٤٣/٤٤/٥٦/٥٧/٨١/٩٠/٩٧/٩٩/١٣٣/١١٩/١٢٠: خمس عشرة روایةأبو الحسن القابسي١٠
وفــي نــسخته عــن الكــشمیهني خمــسة ) ٣٣/٧٠/١٠٤(نبــه الجیــاني علــى ثالثــة أوهــام وقعــت فــي روایــة أبــي ذرأبو ذر الهروي١١

)٥٥/١١٦(المستملي اثنان، وعن)٣/٨/١٩/٨٤(وعن أبي محمد الحموي أربعة) ١/٣/١٣/٤٩/٩٨(أوهام

:
...الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات وبعد

فـــإن المتتبـــع لكتـــاب اإلمـــام الجیـــاني وانتقـــادات العلمـــاء
علــى أحادیـــث صـــحیح البخـــاري یلمــس حرصـــًا كبیـــرا مـــن 

، علمائنـا فـي الـذب عـن صـحیح البخـاري وضـبط مرویاتـه
وقــع غیــر مــؤثر وصــورته حتــى لــو كــان االخــتالف الــذي

إال أنّ األمانـــــة العلمیـــــة ودقـــــة مـــــنهج المحـــــدثین ، بـــــسیطة
جعلتهم یتتبعون كل روایة للصحیح ومقابلتهـا وتحریـر أي 

. اختالف وقع بینها

: وبعد هذه الدراسة فقد خلصنا إلى ما یأتي
تعــددت صــور االخــتالف التــي وقــع فیهــا رواة الــصحیح : أوالً 

وقعـت وجـود زیـادة فـي األسـانید، فكان من هذه الصور التـي
أو حـــذف حـــدیث مـــا مـــن موضـــع معـــین وذكـــره فـــي موضـــع 

باإلضـافة إلـى ، حـرفآخر، أو حـذف راوٍ مـا أو صـیغٍة أو 
أو ، وقوع التصحیف أو التحریف في أسماء بعـض الـرواة

و , فــي أســماء الــرواةأو وقــوع إبــدال ، فــي صــیغة التحــدیث
ا مـــن الـــصور وغیرهـــ. فـــي بعـــض األحیـــان قلـــب اســـم الـــراوي

بـكتالتي یتكرر وقوعها عند رواة
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. األحادیث بشكل عام
ــاً  إنّ وقــوع هــذه االختالفــات بــین رواة الجــامع الــصحیح :ثانی

لــــــیس أمــــــرًا مقتــــــصرًا علــــــى رواة الجــــــامع الــــــصحیح لإلمــــــام 
نمـــا شـــابهت االختالفـــات التـــي وقعـــت بـــین رواة , البخـــاري ٕ وا

دة؛ عــــــدد مــــــن كتــــــب الـــــــسنة ومــــــصادرها اختالفــــــات متعـــــــد
كاالختالفــــات التــــي وقعـــــت بــــین رواة موطـــــأ اإلمــــام مالـــــك، 
ــــین رواة مــــسند اإلمــــام أحمــــد،  وواالختالفــــات التــــي وقعــــت ب

ـــة ـــذي یعـــد ظـــاهرة , وغیرهـــا مـــن المـــصّنفات الحدیثی األمـــر ال
. علمیة طبیعیة ال تنقص من قدر أي مصّنف حدیثي

االختالفــات التــي وقعــت بــین الــرواة اســتطاع العلمــاء : ثالثــاً 
دها وتحریرها في أغلب المواضع من خـالل بیـان وجـه رص

الــصواب فیهــا وذلــك بتتبــع بقیــة الّنــسخ األخــرى للــصحیح، 
وســـبر طـــرق الحـــدیث الـــذي وقـــع االخـــتالف فیـــه، ومعرفـــة 
تــراجم الــرواة لمعرفــة اللقــاء والمعاصــرة، األمــر الــذي ســاعد 

ــــى ضــــبط الروایــــات  ــــرجیح وجــــه الــــصواب فــــي كــــل عل وت
فــي كتابــه یقــوم بــه االمــام الجیــانيوهــذا مــا كــان ، مــسألة

. والحافظ ابن حجر العسقالني في الفتح
نــسبة االنتقــادات والتنبیهــات تفاوتــت مــن راوٍ آلخــر :رابعــاً 

مــن أصــحاب النــسخ، وقــد كانــت االختالفــات التــي وقعــت 
ــري والّنـــسفي قلیلــة جــدًا، فـــي حــین وقــع البـــن  ْب بــسبب الَفرَ

ـــــسي، واألصـــــیل ـــــي الحـــــسن القاب ـــــد . يالـــــسكن وأب ـــــو زی وأب
المــروزي العــدد األكبــر مــن هــذه التنبیهــات، وكانــت قلیلــة 
جدًا في نسخة أبي ذر الهروي عـن شـیوخه الثالثـة، وهـذا 
بالنــسبة لألحادیــث التــي أوردهــا الجیــاني فــي كتابــه تقییــد 

. المهمل
إدعـاء الـبعض بوجـود أحادیـث زادهـا أو أنقـصها : خامساً 

ــــه ال یو ، رواة الــــصحیح جــــد حــــدیث زیــــد أو یــــرد علیــــه بأّن
نمـــا المـــسالة ، انقـــص إال وأصـــله موجـــود فـــي الـــصحیح ٕ وا

ــــي موضــــع معــــین دون  ــــق بمــــسألة تكــــرار الحــــدیث ف تتعل
بعــــضا مــــن وتقطیعــــه قــــد كــــان هــــذا ســــببًا دفــــع، موضــــع

أصــحاب الّنــسخ كــأبي ذر الهــروي والنــسفي إلــى االجتهــاد 
فـــي مـــسألة ترتیـــب األحادیـــث مـــن حیـــث التقـــدیم والتـــأخیر 

دودة جـــدًا یــدل علـــى ذلــك إشـــارات الیـــویننيوهــي مواضـــع محــ
. وتنبیهات ابن حجر العسقالني في الفتح، في نسخته

وبالنــسبة ألســباب هــذه االنتقــادات فهنــاك أســباب : سادســاً 
تعــود إلــى ظــروف الحــدیث الــذي وقــع فیــه االخــتالف مــن 
قبل رواة الصحیح، فقد كـان أحـد األسـباب الرئیـسة والهامـة 

هـو وجـود ات بین أصـحاب النـسخ في وقوع بعض االختالف
أكثــر مــن االخــتالف علــى راوٍ مــا فــي ســند الحــدیث، ووجــود 

وهنــاك أسـباب تعـود إلـى الــرواة . صـورة روي فیهـا الحـدیث
، أنفـسهم مــن مثــل وقــوعهم فـي خطــأ أو وهــم أو تــصحیف

. وقد بینتها في موضعها، أو سلوك جادة
قعـت وقعت فوائـد كثیـرة بـسبب االختالفـات التـي و : سابعاً 

: بین الّنسخ ومن هذه الفوائد
الــرّد علــى انتقــادات وجهــت لــبعض األحادیــث التــي −

. أخرجها اإلمام البخاري
والتنبیــه علــى األخطــاء أو األوهــام التــي وقعــت للــرواة، −

الروایـــة ویخـــالف فعنـــدما یتفـــرد راوٍ بـــصورة معینـــة فـــي 
بذلك بقیة رواة الصحیح فإنّ هذا مؤشر علـى وجـود 

. حد الرواةوهم ما وقع أل
ومـــن الفوائـــد األخـــرى لالختالفـــات تقییـــد راو مهمـــل 

وتحدیــد نــسبة راوٍ ، وبیــان أســماء بعــض الــرواة، فــي الــسند
: وأمثلة ذلك. ما لم ینسب

عبــاس (مـا وقـع فــي نـسخة ابـن الــسكن عنـدما نـسب .١
فــــي حــــین جــــاء غیــــر ، منــــسوبا) بــــن الولیــــد النرســــي

. )١٠٧(منسوب في الّنسخ األخرى
فــي نــسخة األصــیلي عنــدما نــسب راویــا فــي مــا وقــع .٢

فبــین نــسبته ) حــدثنا النفیلــي(الــسند وهــو محمــد فقــال 
ـــم ینـــسب فـــي بقیـــة ، وهـــي صـــحیحة فـــي حـــین أنـــه ل
.)١٠٨(الّنسخ األخرى

وختامــــــًا فــــــإن موضــــــوع نــــــسخ البخــــــاري هــــــو مــــــن 
الموضــــوعات الهامـــــة التــــي یحتـــــاج أن یفهمهــــا ویدرســـــها 

لیتم التعامـل مـع اصالباحثون من أهل الحدیث واالختص
ولــذا فإّننــا نوصــي . الــصحیح وفــق منهجیــة علمیــة ســلیمة

العلمـاء علـى بدراسة مستقصیة لالنتقادات التي وقعت من 
ــــة  ــــد حجمهــــا ومعرف ــــسخ الــــصحیح، لتحدی ــــسخة مــــن ن كــــل ن

ــّم تبنــي . أســبابها والــراجح منهــا المؤســسات التعلیمیــة ومــن ث
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ـــات والبحثیـــة إخـــراج طبعـــة منقحـــة لـــصحیح البخـــاري ب إثب
. الراجح من ُنسخ الصحیح

:

أحمـد بـن عثمـان الـذهبي بـن الذهبي، شـمس الـدین محمـد ) ١(
شــــعیب : ، تحقیــــقســــیر أعــــالم النــــبالء، )ه٧٤٨ت(

م، ١٩٩٣مؤســـسة الرســـالة، : األرنـــؤوط وآخـــرون، بیـــروت
. ٥، ص١٥ج

وبعدهاالموحـدةالباءوسكونوالراءالفاءبفتح: الَفرَْبري)٢(
، السمعاني، أبو سعد عبد الكریم ابن محمد "أخرىراء

: ، تقدیماألنساب،)ه٥٦٢ت (بن منصور التمیمي 
، ١٩٨٨عبداهللا عمر البارودي، بیروت، دار الحنان، 

. ٣٥٩، ص٤ج
ــري )٣( ، (ه٦٧٦ت (النــووي، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف بــن ُم

: ، تحقیــقمــا تمــس إلیــه حاجــة القــاري لــصحیح البخــاري
بیــــــروت، دار الكتــــــب علــــــي حــــــسن علــــــي عبــــــد الحمیــــــد، 

. ٢١العلمیة، ص
، (ه٨٥٢ت (ني، أحمـــد بـــن علـــي الحـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقال)٤(

. ٨، ص١، جفتح الباري بشرح صحیح البخاري
. ٢٧٩، ص١٥، جسیر أعالم النبالءالذهبي، )٥(
. ٣٩٨، ص١٢، جالمرجع السابق)٦(
ابـــن رشـــید الـــسبتي، محمـــد بـــن عمـــر الفهـــري األندلـــسي، ) ٧(

إفــــادة الّنــــصیح بــــالتعریف بــــسند الجــــامع ، (ه٧٢١ت(
. ١٦لحبیب بن خوجه، صمحمد ا: ، تحقیقالصحیح

، وخــرج لنفــسه معجمــا، ســمع الكثیــرأبــو اســحاق المــستملي، )٨(
ــــري، وكــــان ثقــــة  ْب وحــــدث بــــصحیح البخــــاري مــــرات عــــن الَفرَ

. ٣/٨٦، شذرات الذهب: انظر. صاحب حدیث
، (ه١٠٨٩ت (ابــن العمــاد، أبــو الفــالح عبــد الحــي بــن أحمــد ) ٩(

القــادر عبــد : ، تحقیــقشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب
ــــــــة، بیــــــــروت،  ــــــــب العلمی ، ٣م، ج١٩٩٨عطــــــــا، دار الكت

. ١٠٠ص
یَهني. وكــــان ثقــــة. ١٢٣، ص٣المرجــــع الــــسابق، ج)١٠( ــــشِم :والُك

المـــــیموكـــــسرالمعجمـــــةالـــــشینوســـــكونالكـــــافبـــــضم
الهــاءوفــتحبــاثنتینتحتهــامــنالمنقوطــةالیــاءوســكون

.٧٥، ص٥ج، األنسابالسمعاني، . النونآخرهاوفي
. ١٢، ص١٥، جسیر أعالم النبالءهبي، الذ)١١(

ت (عثمـــان بـــنأحمـــدبـــنالـــذهبي، أبـــو عبـــداهللا محمـــد) ١٢(
. ٩٣٧ص ، ٣ج ، تــــذكرة الحفــــاظ للــــذهبي، (ه٧٤٨
إفـــادة النـــصیح بـــالتعریف ابـــن رشـــید الـــسبتي، : انظـــر

. ٢٢، صبسند الجامع الصحیح
. ٧٦، ص٣، جشذرات الذهبابن العماد، )١٣(
. ٢٢٢، ص٣ج، بغدادتاریخي، الخطیب البغداد)١٤(
. ٤٢٣، ص١٦، جسیر أعالم النبالءالذهبي، )١٥(
منــصوربــنمحمــدبــنالكــریمعبــدســعدالــسمعاني، أبــو)١٦(

اهللاعبـد:، تعلیـق١، طاألنـساب، (ه٥٦٢ت(التمیمي
، ٥م، ج١٩٨٨البــــارودي، دار الجنــــان بیــــروت، عمــــر
. ٥١١ص

. ٤٨١ص،١٦، جسیر أعالم النبالءالذهبي، )١٧(
. ٨، ص١، جفتح الباريابن حجر )١٨(
، (ه٣٨٨ت (الخطــابي، أبـــي ســـلیمان بــن حمـــد أعـــالم، ) ١٩(

ــسنن فــي شــرح صــحیح البخــاري م، ٢، ١، طأعــالم ال
، دار الكتــب )اعتنـى بــه محمــد سـمك، وعلــي مــصطفى(

. ١٨، ص١م، ج٢٠٠٧العلمیة، بیروت، 
سي، ابــن رشــید الــسبتي، محمــد بــن عمــر الفهــري األندلـــ)٢٠(

ــادة الّنــصیح بــالتعریف بــسند الجــامع ، )ه٧٢١ت ( إف
. ١٦محمد الحبیب بن خوجه، ص: ، تحقیقالصحیح

ــري )٢١( ، )ه٦٧٦(النــووي، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف بــن ُم
، بیــــــروت، دار الفكـــــــر، تهــــــذیب األســـــــماء واللغـــــــات

. ٨٨، ص١م، ج١٩٩٦
، )ه٤٦٣(بكــر أبــوعلــيبــنالخطیــب البغــدادي، أحمــد)٢٢(

.١٤، ص٢، بیروت، دار الكتب العلمیة، جبغدادتاریخ 
) ه٤٧٤ت (خلف بنانظرالباجي، أبو الولید سلیمان)٢٣(

الجامعفياريـالبخعنهخرجلمنوالتجریحلـالتعدی
. ٨، ص١البزار، جأحمد: تحقیق، الصحیح

. د: ، ترجمــةتـاریخ التـراث العربـيانظـر سـیزكین، فـؤاد، )٢٤(
. عرفــة مــصطفى، ود. د: جعــهمحمــود فهمــي حجــازي، ورا

ســعید عبــد الــرحیم، الــسعودیة، إدارة الثقافــة والنــشر بجامعــة 
م، ١٩٨٣/ ه١٤٠٣، اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمیة

. ٢٢٧-٢٢٦، ص١ج
. ١٣، ص٢ج، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٢٥(
. ١٤، ص٢، جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٢٦(
:رـوانظ،٧، ص١جباري، فتح الابن حجر، :انظر)٢٧(
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إفــــادة النــــصیح بــــالتعریف بــــسند ابـــن رشــــید الــــسبتي، 
أعــالم الخطــابي، : وانظــر. ٢١، صالجــامع الــصحیح

. ١٨، ص١، جالسنن في شرح صحیح البخاري
ابن رشید السبتي، إفادة النصیح بـالتعریف بـسند الجـامع ) ٢٨(

. ٢١الصحیح، ص 
. ٣٧٦٧، حــــدیث رقــــم ٢٩، ص٥، جصــــحیح البخــــاري)٢٩(

. ١٠٥، ص٧، جفتح الباري: وانظر
. ٣٧٦٧، حدیث رقم ٢٩، ص٥، جصحیح البخاري)٣٠(
. ٣٧٦٨، حدیث رقم ٢٩، ص٥، جصحیح البخاري)٣١(
١٠٥، ص٧، جفتح الباري: انظر)٣٢(
، كتــاب اإلیمــان، بــاب الــصالة مــن فــتح البــاري: انظــر)٣٣(

. ٤٠، رقم٩٦، ص١اإلیمان، ج
لــي الحـسین بــن محمــد الغــساني الحــافظ أبــي عالجیـاني، )٣٤(

: ، تحقیــقتقییــد المهمــل وتمییــز المــشكل، (ه٤٩٨ت (
علــي بــن محمــد العمــران ومحمــد عزیــز شــمس، الــسعودیة، 

الرابـع عـشر ، الحـدیثم٢٠٠٩/ه١٤٢١دار عالم الفوائد، 
. ٥٩٠، ص٢ج. في التنبیهات

الحـدیث التاسـع فـي . ، ٥٧٩، ص٢، جالمرجع الـسابق)٣٥(
. التنبیهات

: وانظـر). ٣(، حـدیث رقـم ٧، ص١جصحیح البخاري، )٣٦(
. ٢٤، ص١، جفتح الباريابن حجر، 

. ٣٣٤، حدیث رقم ٧٤، ص١، جصحیح البخاري)٣٧(
هذا مقطع من حـدیث عائـشة الـذي أخرجـه البخـاري فـي )٣٨(

: وانظـــر. ٣٣٤الكتـــاب والبـــاب المـــذكورین، حـــدیث رقـــم 
. ٤٣٣، ص١، جكالم الحافظ في الفتح

جـــه البخـــاري فــــي صـــحیحه، كتــــاب اإلیمـــان، بــــاب، أخر ) ٣٩(
ُل النَِّبــــيِّ  ــــاب َقــــوْ ــــْم ِباللَّــــهِ َب ُك َلُم ــــا َأعْ ، ١٣، ص١، جَأَن

، ١، جفــتح البــاريابــن حجــر، : وانظــر. ٢٠حــدیث رقــم
. ٧٠ص

، كتــاب مواقیـــت الــصالة، بــاب مـــن فــتح البـــاري: انظــر)٤٠(
. ٥٥٣، حدیث رقم ٣١، ص٢ترك العصر، ج

وانظـــر . ٢٤، ص١، كتـــاب األذان، جصـــحیح البخـــاري)٤١(
. ٧٧، ص٢فتح الباري، ج

، كتـــاب العلـــم، بـــاب مـــن ســـمع شــــیئا صـــحیح البخـــاري)٤٢(
فــــتح : وانظــــر. ٣٢، ص١فراجـــع فیــــه حتــــى یفهمــــه، ج

. ١٩٦، ص١، جالباري

، ٢، كتـاب االستـسقاء، جفـتح البـاريابن حجر، : انظر)٤٣(
. ٥٠١ص

مـن خـالف الطریـق إذا بـاب " كتـاب العیـدینالمرجع السابق، )٤٤(
).٩٨٦(، رقم ٤٧٢، ص٢ج"رجع یوم عید

الجــــامع ، )ه٢٥٦ت (البخــــاري، محمــــد بــــن إســــماعیل )٤٥(
محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، : ، تحقیـــقالـــصحیح

، والحــدیث )١ط(، ه١٤٢٩بیــروت، دار طــوق النجــاة، 
أخرجــه البخــاري، كتــاب الــصالة، بــاب الخوخــة والممــر 

هــو وطرفـاه ). ٤٦٦(، رقــم ١٠٠، ص١فـي المـسجد، ج
الحــــدیث الرابــــع مــــن األحادیــــث التــــي انتقــــدها الــــدارقطني،

. ٣٧٠-٣٦٩، صهدي الساري: انظر
، ١، جالبـــاريفـــتحمقدمـــةالـــساريهـــديحجـــر، ابـــن)٤٦(

. ٣٤٩ص
التنبیــه علــى األوهــام الواقعــة فــي أبــو علــي الجیــاني، )٤٧(

ــسم البخــاري ــل الــرواة، ق ــصحیحین مــن قب : ، تحقیــقال
آیــــدن الحامــــدي، الریــــاض، دار اللــــواء، محمــــد صــــادق 

. ١٠٢، ص)١ط(م، ١٩٨٧
. ٣٦٩، صهدي الساري: انظر)٤٨(
. ٦٦٥، ص ١، جفــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري)٤٩(

وهــذا الحـــدیث روي بثالثــة طـــرق مختلفــة عـــن فلــیح بـــن 
ولعل فلیحـًا كـان یحـدث : " سلیمان، قال اإلمام الجیاني

بــسر بــن ســعید بــه مــرة عــن عبیــد بــن حنــین ومــرة عــن 
والحـــدیث محفـــوظ لـــسالم . ومـــرة یجمعهمـــا وكـــل صـــواب

أبي النضر عن عبید بـن حنـین وبـسر بـن سـعید جمیعـا 
"عن أبي سعید الخدري

الجــــامع ، )ه٢٥٦ت (البخــــاري، محمــــد بــــن إســــماعیل )٥٠(
، بروایــة أبــي ذر الهــروي عــن شــیوخه الثالثــة، الــصحیح

جـــــزاء، أ٥فـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمیة، المدینـــــة المنـــــورة، 
). وجه(، ٦٠، ورقة١ج

. ١٠٠، ص١، جالجامع الصحیحالبخاري، )٥١(
ـــنْ ، كتـــاب العیــدین، بـــابالجـــامع الـــصحیحالبخــاري، )٥٢( َم

ــــــاَلفَ  االطَّرِیــــــقَ َخ ــــــعَ ِإَذ مَ رََج ــــــوْ ، جَی یــــــِد ِع ، ٢٣، ص ٢اْل
). ٩٨٦(حدیث رقم 

، حــدیث ٤٧٢، ص٢جفــتح البــاريابــن حجــر، : انظــر)٥٣(
ة كــالم ابــن حجــر أن فــي العبــارة ، وخالصــ)٩٨٦(رقــم 

بهــام أزالــه أبــو نعـــیم فــي المــستخرج حیــث بـــین  ٕ حــذف وا
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ــــه أن عبــــارة  هــــي مــــن قــــول ) وحــــدیث جــــابر أصــــح(فی
ـــــد )محمـــــد بـــــن الـــــصلت عـــــن فلـــــیح( ، وقـــــد ســـــقطت عن

ــري، وبقــي مــا عــدا ذلــك، قــال أبــو نعــیم ْب : أصــحاب الَفرَ
هُ " رََج ارِيّ َأخْ ُبَخ نْ اْل مَّدَع َح نْ ُم َلـةَ ُتمَ َأِبيَع َقـالَ ْی ـهُ : وَ َتاَبَع

ــوُنس ــنُی مَّــدْب َح ــنْ ُم حٍ َع ــالَ ، ُفَلــْی َق مَّــدوَ َح ــنُم ْلتْب : الــصَّ
ـــنْ  حٍ َع ـــْی ـــنْ ُفَل یدَع ـــِع ـــنْ َس ـــيَع ـــرَةَأِب ْی یث، ُهرَ ـــِد َح ـــاِبروَ َج

حّ  ". َأصَ
ا: قال ابن حجر في الفتح ِبَهَذ مَ وَ زَ ُعودَأُبوَج ْس ِفيَم

َْطرَاف ْ ا، األ َذ َك َ وَ ار هِ إِ َأَش َقاِنيُّ َلْی ْ ُبر َقالَ ، اْل َهِقيُّ وَ َبْی ِإنَّهُ : اْل
َقعَ  ِلكَ وَ َذ خَبْعضِفيَك َأنََّهاالنَُّس َك وَاَیةوَ مَّادرِ نَح ْب

ر اِك نْ َش ارِيّ َع ُبَخ ْعتثُمَّ . اْل وَاَیةرَاَج ِفيِّ رِ لهالنََّس َقوْ
یث" ِد اِبروََح حّ َج ِلمَ " َأصَ نْ َفَس الِم َك ْش ِْ قْ وَُهوَ اإل ىُم َتضَ

ل يّ َقوْ ِذ ِم ْ وَاهُ "التِّر َلةَ َأُبورَ ْی ُیوُنسُتَم نوَ مَّدْب َح نْ ُم َع
حٍ  نْ ُفَلْی یدَع ِع نْ َس اِبرَع َلى" َج اَفَع َذ َقطَ َیُكونَه نْ َس ِم
وَاَیة لهالَفرَْبريرِ َقالَ "َقوْ مَّدوَ َح نُم ْلتْب نْ الصَّ حٍ َع " ُفَلْی
َبِقيَ َفَقطْ  اوَ اَم َد ِلكَ َع اهَ ، َذ َلىَذ وَاَیةَع ِليّ َأِبيرِ نَع ْب

ن َقدْ ، السََّك َقعَ وَ ِلكَ وَ َذ ِتيِفيَك َخ نْ ُنْس ةِم وَاَی ّ َأِبيرِ ر َذ
نْ  اِیخهَع َش َلىوََأمَّا، َم وَاَیةَع َباِقینَ رِ وناْل َقطَ َفَیُك َس

َناد مَّدِإْس َح نُم ْلتْب ّلهالصَّ . ُك
روایــة قلــت مــا أشــار إلیــه ابــن حجــر فیمــا یتعلــق بوجــود

ألبــــي ذر تــــشابه لفــــظ ابــــن الــــسكن صــــحیح وذلــــك أنــــي 
رجعت إلى النسخة الیونینیة ووجدت أّنه صـح عـن أبـي 
ذر مــــن طریــــق أحــــد مــــشایخه روایتــــه بعــــد حــــدیث أبــــي 

تابعه یونس بن محمد عن فلـیح عـن سـعید : "تمیلة قوله
صــــــحیح ". (عـــــن أبــــــي هریــــــرة، وحــــــدیث جــــــابر أصــــــح

). ٢٣، ص٢، النسخة الیونینیة، جالبخاري
أخرج الترمذي حدیث أبو تمیلة عن أبي هریرة، كتاب )٥٤(

االصالة، باب اءَ َم وجِ ِفىَج رُ یدِ ِإَلىالنَِّبىِّ ُخ اْلِع
هِ َطرِیقٍ ِفى وعِ نْ وَرُُج ، حیث قالَطرِیقٍ ِم رَ ا: آَخ دَّثََن َح
دُ  ْب َلىَع نُ اَألعْ لِ ْب نِ وَاصِ دِ ْب ْب َلىَع وِفىُّ اَألعْ وََأُبواْلُك

ةَ زُ  اَقاالَ رَْع دَّثََن مَّدُ َح َح نُ ُم ِ ْب ْلت نْ الصَّ نِ حِ ـُفَلیْ َع ْب
انَ  َم َلْی نْ ُس یدِ َع ِع نِ َس ِ ْب ارِث نْ اْلَح رَةَ َأِبىَع ْی انَ َقالَ ُهرَ َك

االنَِّبىُّ  رَجَ ِإَذ مَ َخ یدِ َیوْ عَ َطرِیقٍ ِفىاْلِع رِهِ ِفىرََج ْی . َغ
ِفىَقالَ  ِ وَ نْ اْلَباب دِ َع ْب نِ الَّهِ الَع َ ْب ر َم عٍ وََأِبىُع َقالَ . رَاِف
ىَأُبو یَس یثُ عِ ِد رَةَ َأِبىوََح ْی یثٌ ُهرَ ِد نٌ َح َس رِیبٌ َح . َغ

وَى ـــووَرَ ـــةَ َأُب َل ْی ـــوُنسُ ُتَم ُی ـــنُ وَ ـــدٍ ْب مَّ َح اُم ـــَذ یثَ َه ـــِد َح ـــنْ اْل َع
حِ  ــنِ ُفَلــْی انَ ْب َم ــَلْی ــنْ ُس یدِ َع ــِع ــنِ َس ِ ْب ــارِث ــنْ اْلَح ِ َع ــاِبر ــنِ َج ْب
بْ  َقـدِ َقالَ . اللَّهِ دِ َع بَّ وَ ـَتَح ـضُ اْس ـلِ َبْع ْلـمِ َأْه ِع ـامِ اْل َم اِلِإل ِإَذ

رَجَ  ـعَ َأنْ َطرِیقٍ ِفىَخ ِج ـىَیرْ ـرِهِ ِف ْی ـاَغ ااتَِّباًع ِ ِلهَـَذ یث ـِد َح اْل
ــوَ  لُ وَُه ــوْ ىِّ َق یثُ . الــشَّاِفِع ــِد ٍ وََح ــاِبر َأنَّــهُ َج ، َك ــحُّ : انظــرَأصَ

ســـنن ،)ه٢٧٩(محمـــد بـــن عیـــسى أبـــو عیـــسى الترمـــذي، 
أحمد محمد شاكر وآخـرون، بیـروت، : ، تحقیقالترمذي

، حـــــدیث ٤٢٠، ص٢دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، ج
). ٤٩٦(رقم 

. ١١٥، صالتنبیه على األوهامالحامدي، : انظر)٥٥(
رب إلى ـقال عنه یحیى بن معین بأنه ضعیف، وهو أق")٥٦(

وقال. بالقويلیس: حاتمأبواسماعیل بن أویس، وقال
عنیرويصالحةأحادیثولفلیح: عديبنأحمدأبو

عليبنهاللعننسخة، ویرويعمرابنعننافع
ویرويهریرة، أبيعنعمرةأبيبنالرحمانعبدعن
النضر، أبيمثلالمدینةأهلمنالشیوخسائرعن

یوسف بن المزي، ". مستقیمة، وغرائبأحادیثوغیره
، تهذیب)ه٧٤٢ت (، جالزكي عبدالرحمن أبو الحجا

مؤسسة بشار عواد معروف، بیروت، . د: الكمال، تحقیق
ر في ـوقال ابن حج. ٣٢١، ص٢٣الرسالة، ج

أحمد . الخطأكثیرصدوقسلیمانبنفلیح: التقریب
تقریب، بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني

محمد عوامة، سوریا، دار الرشید، : ، تحقیقالتهذیب
.٤٤٨، ص)١ط(م، ١٩٨٦

ــــابُ الجــــامع الــــصحیحالبخــــاري، )٥٧( ــــنْ ، كتــــاب الحــــج، َب َم
لَّــــــ َتــــــيْ ىـصَ َع ْك ــــــاالطَّــــــوَافِ رَ ارًِج ــــــنْ َخ جِ ِم ــــــْس َم ، جـاْل ، ٢ِد
. ١٦٢٦، رقم١٥٤ص

، الحــدیث الرابــع والعــشرون مــن ٣٧٧هــدي الــساري، ص)٥٨(
. األحادیث المنتقدة

. ٦٠٨، ص٢، جتقیید المهملالجیاني، )٥٩(
. ٥٦٩، ص٣، جالباريفتحابن حجر، )٦٠(
لِ اللَّـــهِ كتـــاب أحادیـــث األنبیـــاء، بـــاب ) ٦١( ـــوْ ـــي : َق ـــرْ ِف ُك وَاْذ

ــا ِلَه ــنْ َأْه تْ ِم ــَذ تََب َیَم ِإْذ اْن ــرْ َتــابِ َم ، ١٦٦، ص٤، جاْلِك
ـــساري: وانظـــر. ٣٤٣٨رقـــم  ، الحـــدیث ٣٨٤، صهـــدي ال

فــتح :وانظـر. الثـاني والخمــسون مـن األحادیــث المنتقــدة
مـرق، حدیث٢٣٨ص ، ١٠حجر، ج البنالباري
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)٣١٨٣ .(
. ٦٥٨، ص٢، جتقیید المهملالجیاني، )٦٢(
. ٢٤١، ص١٠ج، فتح الباريابن حجر، )٦٣(
أكثـر مـن صـحیحهوالحدیث أخرجه اإلمـام البخـاري فـي )٦٤(

: موضع منها
كتـــاب الحــــج، بـــاب التلبیــــة إذا انحـــدر فــــي الــــوادي، )١
كــر ، وفیــه زیــادة ذ)١٥٥٥(، حــدیث رقــم ١٣٩، ص٢ج

. الدجال
قـول اهللا تعـالى واتخـذ اهللا : ، بابءكتاب أحادیث األنبیا) ٢

ـدَّثََنا : قـال البخـاري: إبراهیم خلیال و َح ـرٍ ْم ـنُ َع ـدَّثَِني َبَیـانُ ْب َح
بَّــاسٍ  ـنَ َع َع اْب ـِم ـٍد َأنَّـُه َس اِه َج ـنْ ُم نٍ َع ـوْ ـنُ َع َبرََنـا اْب رُ َأخْ النَّـضْ

ـــا ُهَم ْن ـــَي اللَّـــُه َع وا َلـــرَضِ ـــرُ َك َذ تُـــوبٌ وَ ْك ـــِه َم َنْی ْی ـــْینَ َع اَل َب ُه الـــدَّجَّ
یُم  ـــرَاِه ـــا ِإْب نَّـــُه َقـــاَل َأمَّ َلِك ُه وَ ْع ـــَم ـــاِفرٌ َأوْ ك ف ر َقـــاَل َلـــْم َأْس َك
ـــلٍ  َم َلـــى َج ُم َع ـــٌد آَد ْع ـــى َفَج ـــا ُموَس ْم وََأمَّ ِبُك ـــاِح وا ِإَلـــى صَ َفــاْنُظرُ

ــِه انْ  ــَأنِّي َأْنُظــرُ ِإَلْی ــٍة َك ْلَب ُطــومٍ ِبُخ خْ ــرَ َم َم يَأحْ ــوَاِد ــي اْل رَ ِف ــَد ". َح
. ٣٣٥٥، رقم ١٤٠، ص٤ج
، ١٦٢، ص٧وفـــي كتـــاب اللبــــاس، بـــاب الجعــــد، ج) ٣

من طریـق محمـد بـن المثنـى عـن ). ٥٩١٣(حدیث رقم 
. ابن أبي عدي، عن أبي عون

، كتـاب الطـالق، بـاب الخلـع الجامع الـصحیحالبخـاري، )٦٥(
).٥٢٧٣(، حدیث رقم ٤٦، ص٧وكیف الطالق فیه، ج

، النـــسخة الیوینیـــة، فقـــد أشـــار صـــحیح البخـــاري: انظـــر)٦٦(
بــي ذر عــن اثنــین الیــونیني إلــى انّ هــذه الزیــادة ثبتــت أل

مــن شــیوخه، لكــن ابــن حجــر ذكــر أّنهــا عــن المــستملي 
). ٥٢٧٣(، حدیث رقم ٤٦، ص٧ج. فقط

. ٤٠١، ص ٩، جفتح الباريابن حجر، )٦٧(
: وهي كاآلتي) ٦٨(

اء، حدیث إسحاق الواسطي بإسنا-١ ده عـن خالـد الحـّذ
). ٥٢٧٤(، حدیث رقم ٤٦، ص٧ج. رواه مرسالً 

یمُ وقال-٢ رَاِه نُ ِإْب انَ ْب نْ َطْهَم اِلدٍ َع نْ َخ ةَ َع رَِم ْك ـنْ عِ َع
.٤٧، ص٧رواه مرسًال ج. النَِّبيِّ 

وعن أیوب بن تمیمة عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس، -٣
). ٥٢٧٥(، حدیث رقم ٤٧، ص٧ج. مرسال

ن عبــداهللا بــن المبــارك بإســناده عــن حــدیث محمــد بــ-٤
، حـــدیث٤٧، ص٧ج. عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس موصـــوال

). ٥٢٧٦(رقم 

حــدیث ســلیمان عــن حمــاد عــن أیــوب عــن عكرمــة -٥
). ٥٢٧٧(، حدیث رقم ٤٧، ص٧ج. مرسالً 

البــــصريمــــوالهمالهاشــــميجنــــاحبــــن: أزهــــر بــــن جمیــــل") ٦٩(
ابـن: انظـر". صـدوقالطـاءوتـشدیدالشطي، بالمعجمـة

. ٩٧، صالتهذیبتقریبحجر، 
، الحــدیث الثمــانون ٣٩٤، صهــدي الــساريابـن حجــر، )٧٠(

. من األحادیث المنتقدة
جمع-مقصورمخفف-أولهبضم" مدىمعناولیست")٧١(

السكین، سمیتوهيتحتانیةبعدهاالدالبسكونمدیة
ابن حجر، ". عمرهأيالحیوانمدىتقطعألنهابذلك

. ٦٢٨ص،٩، جفتح الباري
االجــامع الــصحیحالبخـاري، )٧٢( ، كتـاب األضــاحي، بــاب ِإَذ

ـــابَ  مٌ َأصَ ـــوْ ـــةً َق ِنیَم َبحَ َغ ـــَذ ُهمْ َف ـــضُ ـــاَبْع َنًم ِ ِإِبـــالً َأوْ َغ ـــر ْی ِبَغ
 ِ ر ْم جَأْم اِبِه َح ). ٥٥٤٣(، حدیث رقم ٩٨، ص٧َأصْ

تقیید المهمل، باب إذا أصاب قـوم غنیمـة فـذبح بعـضهم )٧٣(
رقــم. ٧٢٢، ص٢إذن أصــحابه، جغنمــًا أو إبــًال بغیــر

١٠٢ .
، الحـــدیث الخـــامس والثمـــانون ٣٩٦، صهـــدي الـــساري)٧٤(

. من األحادیث المنتقدة
، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة الطــائف صــحیح البخــاري)٧٥(

. ٤٣٢٥، رقـــــم ١٥٦، ص٥فـــــي شـــــوال ســـــنة ثمـــــان، ج
وأخرجــه أیــضًا فــي صــحیحه كتــاب األدب، بــاب التبــسم 

ــــــي . ٦٠٨٦، رقــــــم ٢٣، ص٨والــــــضحك، ج وأخرجــــــه ف
، ١٣٨، ص٩كتـــاب التوحیـــد، بـــاب فـــي المـــشیئة واإلرادة، ج

كــــامال معلقــــا ، وقــــد أورده بعــــد إخــــراج الحــــدیث ٧٤٨٠رقــــم
). ابن عمر(بإثبات بالروایة عن 

وبــــالعودة للنــــسخة الونینیــــة اثبــــت الیــــونیني فــــي نــــسخته )٧٦(
ونبــه علــى اخــتالف روایــة أبــي ذر ) عبــداهللا بــن عمــرو(

. عن شیخیه
. ٢٥٤أبـــــو علـــــي الجیـــــاني، التنبیـــــه علـــــى األوهـــــام، ص)٧٧(

. ٤٠١، صهدي الساريابن حجر، : وانظر
. ٧٠٦، رقم ٣٠٩، ص٢، جمسند الحمیدي)٧٨(
. ٣٣٨، ص٧، جتحفة األشرافالمزي، )٧٩(
والمواضع اإلثنـي عـشر التـي فیهـا تنبیهـات وانتقـادات ال )٨٠(

ي تتعلــق بـــاختالف النـــسخ هـــي بحـــسب ترتیـــب ذكرهـــا فـــ
قــــــسم / التنبیــــــه علــــــى األوهــــــام/ تقییــــــد المهمــــــل(كتــــــاب
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 ٥٨

، ٥٠، ٤١، ٤٠، ٢٤، ٢٣، ٤، ٢: (كــاآلتي) البخــاري
١٢٨، ١٢٦، ٨٦، ٨٣، ٧١، ٦٧ .(

، بــاب قــدوم األشــعریین تقییــد المهمــلالجیــاني، : انظــر)٨١(
، موضــــع االخــــتالف رقــــم ٦٩٢، ص٢وأهــــل الــــیمن، ج

)٧٦ .(
اب فــــرض ، كتــــاب فـــرض الخمـــس، بـــالمرجـــع الـــسابق)٨٢(

). ٤٣(موضع االختالف رقم. ٦٣٦الخمس، ص
، ٧١٠، ص٢، حـــــــدیث أم زرع، جالمرجـــــــع الـــــــسابق)٨٣(

).٩٣(الموضع رقم 
ــد المهمــل)٨٤( ، ٢، بــاب رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع، جتقیی

ولمزید من األمثلة انظر الحدیث الـسابع مـن . ٥٦٩ص
. من تقیید المهمل) ٦٣(البحث، وانظر حدیث 

.٥٧٦، ص"غسل المني وفركه" ، باببقالمرجع السا)٨٥(
. ٦٧٠، ص٢، من كتاب المغازي، جالمرجع السابق)٨٦(
ـــوم الحـــدیثعتـــر، نـــور الـــدین، )٨٧( ـــي عل ـــد ف ـــنهج النق ، م

. ٤٤٥ص
. انظر الحدیث الحادي عشر من تنبیهات الجیاني)٨٨(
، فــــي بــــاب تنبیهــــات الجیــــانيمــــن ) ٥٦(الحـــدیث رقــــم )٨٩(

. ٦٦٣مناقب عمر بن الخطاب، ص
، فـــي تفـــسیر تنبیـــات الجیـــانيمـــن ) ٨١(الحـــدیث رقـــم )٩٠(

ا: سورة المائدة، قوله تعالى َاءِإنََّم ـز ینَ َج ـارُِبونَ الَّـِذ ُیَح
رَُسوَلهُ الّلهَ  . ٦٩٦، صوَ

، مــن كتــاب بــدء تنبیهــات الجیــانيمــن ) ٤٩(الحــدیث رقــم )٩١(
مـــن التنبیهـــات، ) ٧٠(، واآلخـــر الحـــدیث ٦٤٥الخلـــق، ص

. حدیث في باب غزوة الحدیبیة، وال٦٧٧ص
. ٧٢٦، صتنبیهات الجیانيمن ) ١٠٥(الحدیث رقم )٩٢(
ـــانيمـــن ) ٥٧(الحـــدیث رقـــم )٩٣( ، ٦٦٤، صتنبیهـــات الجی

وأخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه كتــــاب المناقــــب، بــــاب 
. ٣٧٤٥مناقب أبي عبیدة، رقم

. ٢٩٨، صتنبیهات الجیانيمن ) ٩٩(الحدیث رقم )٩٤(
.ثانظر الحدی)٩٥(
، مـن كتـاب األطعمـة، التنبیهـاتمـن ) ٩٨(الحدیث رقم )٩٦(

.٧١٧ص. باب تعرق العضد
، مـن كتـاب الطـالق، بـاب التنبیهـاتمـن ) ٩٧(الحدیث )٩٧(

. ٧١٦اللعان، ص
باب، منتنبیهات الجیانيفي العاشرالحدیث:انظر)٩٨(

. ٥٧٩، ص"الجنب یتوضأ ثّم ینام"
أصـــاب قـــوم غنیمـــة فـــذبح ، فـــي بـــاب إذا تقییـــد المهمـــل)٩٩(

، ص ٢بعــــضهم غنمــــًا أو إبــــًال بغیــــر إذن أصــــحابه، ج
ووقــــع . مــــن البحــــث٣٣ص: ، وانظــــر١٠٢رقــــم. ٧٢٢

هــذا أیــضا فــي الموضــع الــسادس مــن تنبیهــات الجیــاني 
). ج(انظر الجدول المرفق 

المواضـــــع التــــي نّبـــــه علیهـــــا (تقییـــــد المهمـــــل : انظــــر) ١٠٠(
). ١٠٠/٩٥/٩١/٨٢/٨٤: الجیاني في كتابه

، كتـــاب التفـــسیر، الفـــتحهـــذا مـــا ذكـــره ابـــن حجـــر فـــي )١٠١(
فــضل ســورة البقــرة، حــدیث مــن قــرأ بــاآلیتین مــن آخــر 

قال ابـن . ٥٠٠٨، رقم ٥٦-٥٥، ص٩سورة البقرة، ج
" مـــسعودابـــن" بدلـــهعبـــدوسروایـــةفـــيووقـــع: "حجـــر
ــــدوكــــذا ــــدأبــــيعــــناألصــــیليعن وفــــي (المــــروزي زی

األصـــیليبهوصـــو )نـــسخة عـــن أبـــي أحمـــد الجرجـــاني
علــــيأبــــوتــــصحیف، قــــالهــــوبــــلذلــــكفــــيفأخطــــأ
بــن اعقبــةوهــو" مــسعودأبــيعــن" الــصواب: الجیــاني
. من كتاب الجیاني) ٩١(الحدیث . عمرو

). ١٠٠(الحـدیث رقـم . ٧١٩، ص٢، جتقیید المهمـل)١٠٢(
ـــــاب  وأخـــــرج البخـــــاري الحـــــدیث فـــــي صـــــحیحه فـــــي كت

. ٥٤٩٢الصید، باب التصید على الجبال، رقم 
إتیـان "، بـاب تنبیهات الجیانيمن ، )٦٣(الحدیث رقم )١٠٣(

. ٦٦٩، ص٢، ج"الیهود إلى النبي 
، مـــن بـــاب تنبیهـــات الجیـــانيمـــن ) ٣٥(الحــدیث رقـــم )١٠٤(

. ٦٢٣، ص ٢ج. الهبة المقبوضة وغیر المقبوضة
، ومـن كتـاب تنبیهـات الجیـانيمـن ) ٣٦(الحدیث رقم )١٠٥(

. ٦٢٥الوصایا، ص
، مــن كتــاب تنبیهــات الجیــانيمــن ) ٣٧(رقــم الحــدیث)١٠٦(

. ٦٢٧، ص٢الجهاد، في باب درجات المجاهدین، ج
، وفــي بــاب بعــث أبــي موســى ومعــاذ المرجــع الــسابق)١٠٧(

)٧٥(الموضع رقم . ٦٩١، ص٢إلى الیمن، ج
ـــسابق)١٠٨( ، ٦٩٤، ص٢، ج"وفـــي ســـورة البقـــرة"، المرجـــع ال

ن مـــ) ١٠٩/١١٩(األحادیـــث : وانظـــر). ٧٩(الموضـــع 
. تنبیهات الجیاني
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