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دحة ذم ادجؾد افثافث مـ كزاس افساري ذم رياض افبخاري
بؼؾؿ افػاضؾ األشتاذ يقشػ بـ ادػتل صبر أمحد
احلؿد هلل وحده ،وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده ،أما بعد :ؾؼد أرشؾ إيل حمبـا ادؽرم

افشقخ حمؿد أجقب افسقريت  -حػظف اهلل تعاػ  -مسقدة فؾؿجؾد افثافث مـ كزاس افساري ذم رياض
افبخاري فشقخـا افعالمة ادحدث افـاؿد احلاؾظ افػؼقف افزاهد حمؿد يقكس اجلقكػقري  -رمحف اهلل
تعاػ  ،-وضؾب مـل أن أـتب صقئا ظـ بعض آرائف ذم افػؼف وأشؾقبف ومـفجف بؿـاشبة أن هذا ادجؾد
حيتقي ظذ جؾ أبقاب افصالة ،ؾلردت أن أذـر كبذة مـ تػؼفف ،وتبحره ذم األصقل وافػروع،
واظتدافف ،ومتؾؽف ظذ االشتـباط ،ومـاؿشة افدالئؾ وافسجقح وافتطبقؼ ،وشعة كظره وبراظتف ومتفره
ذم ؾؼف اإلمام افبخاري وترامجف وؽرها مما يتعؾؼ باحلديث وظؾؾف وؽقامضف وروايتف ودرايتف ،وؿد
ؾصؾت افؽالم حقل هذا ادقضقع ذم جزء يزيد ظذ مائة ومخسغ صػحة شؿقتف :إرصاد افؼاري إػ
اختقارات صقخـا افعالمة ادحدث حمؿد يقكس اجلقكػقري.
وإن هذا ادجؾد  -ـادجؾديـ ادطبقظغ  -يدل ظذ أن صقخـا  -رمحف اهلل تعاػ  -ـان بارظا
ذم ظؾقم احلديث وافػؼف ،متصػا باإلكصاف وظدم افتعصب ،مل يؿـعف كشلتف واتباظف افػؼف احلـػل مـ
اختقار ما رجح ظـده ومـاؿشة دالئؾ اآلخريـ ،ـام أنف يدل ظذ اهتاممف بعزو األؿقال إػ ؿائؾقفا
واظتامده ظذ ادصادر األشاشقة ـؽتاب األصؾ دحؿد بـ احلسـ ،واددوكة حافؽ بـ أنس ،وـتاب
األم فؾشاؾعل ،ومسائؾ اإلمام أمحد بـ حـبؾ وؽرها مـ ـتب أصحامهؿ متؼدمقفؿ ومتلخرمهؿ.
واظتؿد صقخـا ـثرا ظذ ـتب ابـ ادـذر ذم اخلالؾقات فؽـ مل يؽتػ بذفؽ ـام أنف مل يؽتػ بؼوح
احلديث ،بؾ اشتػاد مباذة مـ ـتب األصحاب ادذاهب األربعة وافظاهرية وؽرهؿ ،ؾلصبح هذا
افؼح مـ افؽتب ادعتؿدة ذم بقان ادذاهب ،وهق ؾريد بديع يضقػ إفی افؼوح ادتداوفة ،ودمفػف
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أشؾقب خاص ذم افتعبرظـ ادذاهب وهتذيب األؿقال ،ال يـؼؾ افعبارات افطقيؾة وال يؽرر ،بؾ
يؾخص وخيتك ويقجز ويؼتك جامعا بغ ترتقب بديع وتعبر بسقط وـالم جامع مع االشتؼراء
وافتعؿؼ واإلحاضة بجقاكب افبحقث.
افتـبقف ظذ ادساحمات ذم افـؼؾ
ومما يدل ظذ مؼام هذا افؼح واهتامم رجقع ممفػف إػ ادصادر أنف كبف ظذ األخطاء ذم افعزو
ذم ـثر مـ ادسائؾ افػؼفقة واحلديثقة:
 )9ـام تعؼب ظذ ابـ بطال ذم "باب يؼقم ظـ يؿغ اإلمام بحذائف شقاء إذا ـاكا اثـغ" ذم كؼؾف ظـ
أيب حـقػة أن ادمتؿ يؼقم خؾػ اإلمام ال ظـ يؿقـف ،واشتـد بام حؽك حمؿد ذم ادقضل ظـ أيب حـقػة.
 )8وتعؼب ظذ ابـ حجر ذم "باب إذا رـع دون افصػ" ذم ظزوه إػ ابـ خزيؿة بعدم إجزاء
افرـعة إذا مل يدرك اإلمام ؿبؾ افرـقع ،ؿال :وؽؾط ابـ حجر ذم افػتح ( )999/8ؾحؽاه ظـ ابـ
خزيؿة :ؾنكف ترجؿ ذم صحقحف ( )٧7/3بخالؾف ،وؿد أؿر بذفؽ ابـ حجر ذم افتؾخقص احلبر
( ،)99/8اكتفك.
 )3وذـر ذم افباب كػسف ذم ذح احلديث "زادك اهلل حرصا وال تعد" أنف ضبطف بعضفؿ بػتح افتاء
وشؽقن افعغ مـ افعدو بؿعـك افسعل ،وظزاه افؼاري ( )989/3إػ افـقوي .ؿال :هق شفق ذم
افـؼؾ ،ؾام ضبطف افـقوي إال ـام كؼؾـاه ،اكتفك.
 )9وتعؼب ذم "باب اإلكصات يقم اجلؿعة واإلمام خيطب" ظذ ابـ ظبد افز ذم كؼؾ االتػاق ظذ
وجقب اإلكصات ،وكؼؾ ـالم افشاؾعل وافـقوي ما يعارضف.
 )٧وتعؼب تبعا البـ حجر ذم "باب االشتسؼاء وخروج افـبل ☺ ذم االشتسؼاء" ظذ افؼرضبل
ذم ظزوه إػ أيب حـقػة أن اخلروج ؽر مستحب ،ورده بام ورد مكحا ذم األصؾ.
 )6وتعؼب ظذ ابـ رصد ذم "باب ادق وافرـقب إػ افعقد بغر أذان وال إؿامة" ذم ظزوه إػ
معاوية ريض اهلل ظـف األذان واإلؿامة.
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 )7وتعؼب ظذ ابـ بطال ذم "باب افتبؽر فؾعقد" ذم كؼؾ اإلمجاع ظذ أن وؿت افعقديـ وؿت حؾ
افـاؾؾة إػ افزوال :ألن افشاؾعقة جقزوه مـ ابتداء افطؾقع إػ افزوال ـام ذم ادـفاج (ص .)88
 )8وتعؼب ظذ افـقوي ذم "باب االكػتال واالككاف ظـ افقؿغ وافشامل" ذم ظزوه إػ أيب حـقػة
أن ـقػقة االكػتال بعد افصالة أن يدخؾ يؿقـف ذم ادحراب ويساره إػ افـاس وجيؾس ظـ يؿغ
ادحراب .وذـر ظـ األصؾ ( )97/9ظـ أيب حـقػة ؿال :إن صاء اكحرف وإن صاء اشتؼبؾفؿ ،اكتفك.
ؾؾؿ يذـر جفة خاصة ،اكتفك .وفؾشقخ حتؼقؼ كػقس حمقط بجقاكب هذا ادقضقع ذم "باب يستؼبؾ
اإلمام افـاس إذا شؾؿ" و"باب مؽث اإلمام ذم مصاله بعد افسالم" و"باب االكػتال واالككاف ظـ
افقؿغ وافشامل".
 )9وتعؼب ظذ ابـ أيب صقبة ذم "باب افصالة ذم ـسقف افؼؿر" ذم كؼؾف ظـ أيب حـقػة أنف أنؽره،
ورده بام ذم األصؾ.
 )90وتعؼب ظذ ابـ ادـذر ذم "باب صالة افؽسقف مجاظة" ذم ظزوه إػ أيب حـقػة أهنؿ يصؾقن
وحداكا ،ورده بام ذم األصؾ.
افرجقع إػ ادصادر األشاشقة
وأوضح صقخـا حؽؿ حضقر افـساء ادسجد ذم "باب خروج افـساء إػ ادساجد بافؾقؾ
وافغؾس" ،واشتلنس بام ذم األصؾ ( )996/9أن أبا حـقػة رخص فؾعجقز افؽبرة ذم افعقديـ وافػجر
وافعشاء .ورصح ذم أبقاب اجلؿعة ذم "باب هؾ ظذ مـ مل يشفد اجلؿعة ؽسؾ مـ افـساء وافصبقان
وؽرهؿ" أن مذهب افبخاري هق مذهب أيب حـقػة حقث ـره هلـ ذم افصؾقات افـفارية( .وافػرق أن
افبخاري ظؿؿ فؾـساء ومل يرخص فؾعجائز ؾؼط ،ورخص فؾؽسقف أجضا) .وذم ادجؾد افثاين مـ
كزاس افساري ( )٧99/8ذم "باب وؿت افػجر" تعؼب ظذ افرسخيس ومـ شؾؽ مسؾؽف ذم دظقى
افـسخ ،ؿال :ؿال افرسخيس ( :)996/9ؾنن ثبت افتغؾقس ذم وؿت ؾؽان ذفؽ حغ حترض افـساء
اجلامظة ،ثؿ اكتسخ ذفؽ حغ أمرن بافؼرار ذم افبققت ،اكتفك .ؿؾت :وفؽـف بعقد ،ؾؼد أجاز أبق حـقػة
خروج افعجائز ذم افعقديـ وافػجر وافعشاء ـام ذم األصؾ ،وأبق يقشػ وحمؿد ذم مجقع افصؾقات،
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ؾؾؿ يـسخ خروجفـ ظذ مذهب احلـػقة ،وـذا مل يـسخ بافـظر إػ اآلثار :ألنف مل يلت كص بادـع،
وـاكت افصحابقات حيرضن اجلامظات ،وؿتؾ ظؿر وامرأتف ظاتؽة ذم ادسجد ،اكتفك .ورجح صقخـا
صالة افػجر بافغؾس ـام هق مذهب األئؿة افثالثة .ؿال ( )٧97/8بعد رسد افدالئؾ ومـاؿشتفا :وال
بد مـ تلويؾ افشاؾعل :ؾنن اخلؾػاء افراصديـ ـاكقا يصؾقهنا ذم افغؾس ،وؿتؾ ظع ذم ادسجد ذم
افغؾس ،وفق ـاكت صالتف ذم اإلشػار ألبك ظبد افرمحـ بـ مؾجؿ افذي ـان اختػك ذم مقضع ؿقامف
ذم افصالة ،وهؽذا وؿع مع ظؿر .وأجاب ابـ ادـذر ( )389/8بلن حديث افغؾس كص ال حيتؿؾ،
وحديث ا إلشػار حيتؿؾ ما ؿافف افشاؾعل وؽره ،وؽر ادحتؿؾ أوػ ،اكتفك .وباإلضاؾة إػ ادقاضع
افثالثة ذـر هذه ادسلخة ذم أبقاب افعقديـ ذم "باب خروج افـساء واحلقض إػ ادصذ" ،و"باب
اظتزال احلقض ادصذ" وأحال ؾقفام ظذ ـتاب األصؾ ،وذم أبقاب افؽسقف ذم "باب صالة افـساء
مع افرجال ذم افؽسقف" حقث رد افبخاري ظذ مـ مـعفـ أو اشتشـك افشابة أو بارظة اجلامل.
وبؿـاشبة حضقر افـساء ادسجد ؿال ذم "باب وضقء افصبقان ومتك جيب ظؾقفؿ افغسؾ
وافطفقر وحضقرهؿ اجلامظة وافعقديـ واجلـائز وصػقؾفؿ" :ؿقفف "ؿد كام افـساء وافصبقان" :أي
افذيـ مع أمفاهتؿ ذم ادسجد ،ؾثبت حضقرهؿ اجلامظة.
دحة ذم بعض آراء ادمفػ وكبقؽف ؾقفا
ومما يسسظل كظر افباحث ذم هذا ادجؾد حتؼقؼاتف ذم بعض ادسائؾ ادشفقرة:
 )9ؿال صقخـا ذم "باب رؾع افقديـ إذا ـز وإذا رـع وإذا رؾع" بعد ذـر دالئؾ افػريؼغ :وهذا
اجلقاب مبـل ظذ أشاس ؽر ؿقي ،ؾنن افـسخ مل يدل ظؾقف دفقؾ ،وخمافػة افراوي روايتف ؿد يؽقن
بظـف افـسخ ،وؿد يؽقن فعدم اشتحضار افراوي ،وؿد يؽقن فتلويؾ أظؾف فف ،وؿد يؽقن ألن األمريـ
جائزان ،ؾفق مـ باب افتـقع ذم افعؿؾ ،وهذا إن صاء اهلل أحسـ وإن ـان افرؾع فؽثرة افرواة ؾقف
أرجح ،وهذا هق افصحقح وافؼقل ادـجل ،اكتفك ـالمف .وبرؾع افقديـ ؿال افشاؾعل وأمحد وافبخاري
(رؿؿ )736 :وويل اهلل افدهؾقي ذم حجة اهلل افبافغة ( )96/8وإشامظقؾ افشفقد ـام ذم ؾتاوى
رصقديف (ص  )869خالؾا أليب حـقػة ومافؽ ،وإن رواه ذم ادقضل ( .)89٧واختؾػ أصحابـا احلـػقة
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ذم حؽؿ رؾع افقديـ ذم افصالة ظذ ثالثة أؿقال :األول :افتحريؿ وؾساد افصالة ،افثاين :افؽراهة،
وافثافث :ظدم األوفقية ،وهق األصح ـام بسطتف ذم إرصاد افؼاري وؽره.
 )8وأضال صقخـا افؽالم ذم اجلفر بآمغ وجزم بلن اخلالف ذم افروايات فقس اختالؾا ذم احلؼقؼة،
ؿال ذم "باب جفر اإلمام بافتلمغ" :فؽـ ال خيػك أن اختالف افرواة ذم فػظ احلديث أهق رؾع صقتف
أو خػض فقس اختالؾا ذم احلؼقؼة :ؾنكف فق مل يؽـ هـاك صقت حا شؿعف افراوي .ؾؿـ ؿال "جفر"
أراد اجلفر ادتقشط ،ومـ ؿال "خػض صقتف" أراد صقتا ؾقف جفر ؿؾقؾ بافـسبة إػ افصالة اجلفرية.
 )3وؿال ذم "باب أمر افـبل ☺ افذي ال يتؿ رـقظف باإلظادة" :ؿد صح ظـ اإلمام أيب حـقػة
افرجقع ظـ دمقيز افؼراءة بغر افعريب ،وهق ادعتؿد.
 )9ورجح االـتػاء بؼقفف وأنا ذم إجابة افشفادتغ ،ؿال ذم "باب جيقب اإلمام ظذ ادـز إذا شؿع
افـداء" :ؿقفف :ؾؼال معاوية وأنا ،افظاهر أنف حيصؾ بف أصؾ شـة اجلقاب ،ومال إفقف ابـ حبان
( ،)99٧/3وظده افؼاري مـ اخلصائص ،وتعؼبف مقالكا ظبد احلل ـام ذم افسعاية ،وافبسط ذم افبذل
( ،)309/9اكتفك ـالمف .وممـ جقزه ابـ رجب وافعقـل وابـ حجر وابـ رشالن وافؼسطالين وظبد
اهلل بـ شامل افبكي وابـ حجر ادؽل وافزرهقين صارح افبخاري ،وؿد ثبت مرؾقظا أجضا ظـد أيب
داود ( )٧86وابـ حبان ( )9683واحلاـؿ ( ،)739وراجع تـشقط اآلذان (ص .)999
 )٧ورجح مؼوظقة حتقة ادسجد أثـاء اخلطبة يقم اجلؿعة ،وهق مذهب افشاؾعقة واحلـابؾة
وافبخاري ،ورجحف ويل اهلل افدهؾقي ذم حجة اهلل افبافغة ( )96/8وصبر أمحد افعثامين ذم ؾتح ادؾفؿ
( .)396/9ؿال صقخـا ذم "باب مـ جاء واإلمام خيطب صذ رـعتغ خػقػتغ" :وال خيػك أن هذه
افثالثة وأمثاهلا وؿائع أحقال ال تـػل افسـقة ،إكام تـػل افقجقب ،ومل يؼؾ بف افشاؾعل وأمحد ،وأجضا
فعؾف ؿبؾ مؼوظقة افتحقة .وؿال :وافدفقؾ افسادس حديث ظع ؿال :ؿال رشقل اهلل ☺ :ال تصؾقا
واإلمام خيطب ،رواه أبق شعقد احافقـل وإشـاده ضعقػ ،راجع كصب افراية ( ،)809/8وإن صح
ؾادراد ؽر افتحقة مجعا بغ افروايات.
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 )6واشتحب ذم "أبقاب االشتسؼاء" صالة االشتسؼاء ،ـام ؿال بف حمؿد وـذا أبق يقشػ ذم
افراجح ـام ذم افبدائع ( )888/9وافطحاوي ذم معاين اآلثار ( ،)389/9وإفقف مقؾ ابـ ظابديـ
( )983/8واجلـجقهل ذم افؽقـب افدري ( .)993/9وكاؿش ما ورد ذم األصؾ ( :)997/9ومل
يبؾغـا ذم ذفؽ صالة إال حديثا واحدا صاذا ال يمخذ بف ،اكتفك ،بذـر مخسة أحاديث ذم صالة
االشتسؼاء ،وحؽك ـالم اجلصاص وافرسخيس وافؽاشاين ما يدل ظذ اإلباحة ؾرادى .وؿال ذم "باب
مـ اـتػك بصالة اجلؿعة ذم االشتسؼاء" :ؿال اجلؿفقر بصالة االشتسؼاء ،وأنؽرها أبق حـقػة ورآها
صاذة ومل يؾتػت أصحابف .وؿد ورد ؾقفا أحاديث صحقحة وحسـة بؾغ ظددها إػ مخسة ـام ذـرت ؿبؾ
ذفؽ ،ؾال معـك فدظقى صذوذه ،ـقػ ؾؾق اكػرد صحايب برواية افسـة ـان األخذ مها أخزم :ألن افـبل
☺ أمر باألخذ بسـتف.
 )7ومال إػ ؿقل افشاؾعقة واحلـابؾة بسك افؼوع ذم شـة افػجر بعد إؿامة افصالة ،ومذهب
احلـػقة أن يصع ظذ باب ادسجد ما مل خيػ ؾقت افرـعتغ ،ـام ذم األصؾ ( ،)966/9ومذهب
احافؽقة أن يشتغؾ خارج ادسجد ما مل خيػ ؾقت افرـعة األوػ ،ـام ذم اددوكة ( .)998/9ؿال ذم
"باب إذا أؿقؿت افصالة ؾال صالة إال ادؽتقبة" :وذم افتلويؾغ كظر طاهر :ؾنن تلـد رـعتل افػجر
يؼتيض االهتامم مهام ،وأما وؿت االهتامم ؾؾؿ يذـر ذم أحاديث تلـدمها ،وظؾؿ مـ حديث "إذا أؿقؿت
افصالة ؾال صالة إال ادؽتقبة" أن وؿتفام ؿبؾ أن تؼام افػرض .واختؾػت افصحابة ذم أداءمها ظـد ما
يؽقن اإلمام ذم صالة افػجر ،ؾؽام ـان مجع يرـعقهنام ـان آخرون ال يرـعقهنام ،واحلجة ظـد
االختالف حديث افـبل ☺  ،وهق ؿاض بادـع ،ؾافسك أحقط .ؾنن صاء ؾبعد صالة افػجر ـام دل
ظؾقف حديث ؿقس بـ ؾفد افذي أخرجف أبق داود وافسمذي ،وهق وإن ـان مـؼطعا ؾفق حجة ظـد
احلـػقة .ؿال ابـ اهلامم :وادـؼطع ظـدكا حجة بعد ثؼة رجافف.
 )8ومال إػ ظدم صحة صالة ادـػرد خؾػ افصػ وحده ،ـام هق مذهب احلـابؾة وابـ حزم وابـ
ادـذر واحلؽؿ وابـ أيب فقذ وإشحاق ووـقع وافبخاري ،ؿال ذم "باب إذا رـع دون افصػ" :فؽـ
احلؼ أن ما احتج بف اجلؿفقر وإن ـان أؿقى مما خافػف ،وفؽـ فقس رصحيا ذم إثبات اجلقاز بخالف ما
ظارضف ،ؾنكف رصيح ذم كػل افصحة وتؼقم بف احلجة ؾفق أحؼ بافتؼديؿ ،اكتفك .وظزاه إػ افبخاري
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واشتلنس بؽالمف ذم جزء افؼراءة ،وأصار إػ مذهب أمحد وافبخاري ذم "باب ادرأة وحدها تؽقن
صػا" .وذـر ظـ ابـ تقؿقة صحتف ظـد افعذر ،ذـره ذم افباب ؿبؾف وـذا ذم "باب إذا رـع دون
افصػ".
 )9وذم أبقاب افؽسقف رجح أربع رـقظات ـام هق مذهب اجلؿفقر وافؽشؿري وأيب احلسـ
افسـدي ،وكاؿش دالئؾ احلـػقة ،ؿال :هذه األجقبة يردها شقاق أحاديث افؽسقف ،وال معـك فتغؾقط
افراوي وال إخراج ؾعؾ افـبل ☺ ظـ حؽؿ افعبادة ،اكتفك .وهؽذا رجح افصالة ذم ادسجد اجلامع
دون ادصذ ،وـذا اجلامظة ذم خسقف افؼؿر ألن افـبل ☺ جعؾ صاليت افؽسقف واخلسقف ذم
درجة واحدة.
 )90وذم أبقاب تؼصر افصالة رجح ترجقح افؼك ال إجيابف ،ورجح أربعة برد دساؾة افسػر ـام
هق مذهب اجلؿفقر ،ورجح حتريؿ افسػر ظذ افـساء بدون ادحرم مطؾؼا ،واحتج فف بلصقل احلـػقة
وهق حتؼقؼ كػقس ،ورجح مذهب أـثر احلـػقة ذم أؾضؾقة افتطقع فؾؿساؾر افـازل وترـف فؾسائر ،ؿال:
بذفؽ جيؿع بغ األحاديث.
وأما بافـسبة إػ أصقل افػؼف ؾجزم افشقخ ذم مقضعغ بافتػريؼ بغ افؽراهة وخالف األوػ.
ؿال ذم "باب أذان األظؿك إذا ـان فف مـ خيزه" :واحلاصؾ أن أذان األظؿك خالف األوػ ،وذـر ذم
افدر ادختار :جيقز بال ـراهة ،وفؽـ ؿال ابـ ظابديـ :ادراد افؽراهة افتحريؿقة ،ألن افتـزمهقة ثابتة
فؼقهلؿ أن ؽرهؿ أوػ .ؿؾت :ـؾ ما ـان خالف أوػ ال يؾزم أن يؽقن مؽروها تـزمهقا ،ؾنن ترك
األوػ ؿد يقجد ـؿـ ترك صالة اإلذاق ،وال يؼال :إكف ارتؽب مؽروها ،ؾنن ادؽروه حؽؿ مستؼؾ
حيتاج إػ دفقؾ خاص ،اكتفك .وهؽذا كاؿش اب َـ ظابديـ ذم ـتاب افعقديـ ذم "باب اخلروج إػ ادصذ
بغر مـز".
هؾ واؾؼ ادمفػ اإلما َم افبخاري ذم افػؼف؟
ـان صقخـا يتبع مذهب اإلمام أيب حـقػة ريض اهلل ظـف ،فؽـف رجح أحد ادذاهب األخری ذم
ـثر مـ ادسائؾ ظؾی أشاس األدفة ،ومـ ذفؽ أنف رجح وجقب افؼراءة خؾػ اإلمام ذم افرسية ـام
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شؿعتف يؼقل ،وأصار إفقف ذم "باب وجقب افؼراءة فإلمام واحلمقم ذم افصؾقات ـؾفا ذم احلرض
ْ َ
َ ُ َ ُۡ َۡ ُ
ان فَ ۡ
ٱستَ ِه ُعوا َُلۥ
وافسػر وما جيفر ؾقفا وما خياؾت" ،ؿال ذم خامتة افبحث :وأما آية ▬ ِإَوذا قرِئ ٱلقرء
َ
ْ
ىص ُتوا ♂ وحديث أيب مقشك ظـد مسؾؿ وحديث أيب هريرة ظـد أيب داود "إذا ؿرأ ؾلنصتقا "،
َوأ ِ
ؾقحؿؾ ظذ اجلفرية ،وحديث ظبادة ظذ افرسية ،ؾقخرج مـف أن افػاحتة واجبة ذم افرسية ؽر واجبة ذم
اجلفرية ،وهق ؿقل افشاؾعل ذم اختالف ظع وابـ مسعقد ،وهق افظاهر مـ ـتاب األم ،أو حيؿؾ األمر
باإلكصات ظذ ترك اجلفر ال ظذ ترك افؼراءة ،اكتفك ـالمف .وافؼراءة خؾػ اإلمام ذم افرسية جقزها
مـ مشاخيـا افؽشؿري ذم افػقض ( )399/8وافعرف ( )308/9وؾصؾ اخلطاب (ص  )897وطػر
أمحد افعثامين ذم إظالء افســ ( .)909/9واشتحبفا ظع افؼاري ذم ادرؿاة ( )700/8وذح ادقضل
رواية حمؿد ( )398/9وافسـدي ذم حاصقة افـسائل ( )990/8وافؾؽـقي ذم افسعاية ()303/8
وجمؿقظة رشائؾف ( ٧0/3و  )867وافتعؾقؼ ادؿجد ( ،)908/9وحؽاه ادرؽقـاين ذم اهلداية ()٧6/9
رواية ظـ حمؿد ،فؽـ جزم ذم ادقضل (ص  )60وـتاب اآلثار ( )963/9بـػل افؼراءة ذم اجلفرية
وافرسية.
وما اختاره افشقخ دفقؾ رصيح بلنف مل يقاؾؼ اإلمام افبخاري ذم مجقع ادسائؾ :ألن افبخاري
يؼقل بقجقب افؼراءة ؾقفام ،ومهذا يتضح أن ادؼقفة افتل ـان يذـرها افشقخ بلنف ظذ مذهب افبخاري
أو أنف بخاري ذم األصقل وافػروع ،ؾفذه بافـسبة إػ بعض ادسائؾ افتل واؾؼف ؾقفا .وؿد رسدت
بعض األمثؾة ادزيدة ذم جزءي ادذـقر ،مـفا :أنف مل يقاؾؼف ذم جقاز دخقل ادؼك ادسجد مطؾؼا ـام
هق مذهب افبخاري (رؿؿ )969 :واحلـػقة ـام ذم اجلامع افصغر (ص  )988وظامة ادتقن ،بؾ رجح
ذم كزاس افساري ( )379/8ؿقل افشاؾعقة واحلـابؾة وابـ حزم وحمؿد ذم افسر افؽبر ()939/9
باشتثـاء ادسجد احلرام فـص افؼرآن ،وبف ؿال افؼكباليل ذم ذح افقهباكقة واحلصؽػل ()808/9
وافؽشؿري ذم افػقض ( )87/8ومشؽالت افؼرآن (ص  .)997وهؽذا مل يقاؾؼف ذم مدة اإلؿامة ذم
افسػر ،ؾقبدو أن اإلمام افبخاري (رؿؿ )9080 :مال إػ ـقهنا تسعة ظؼ يقما ـام ذـره افعقـل
افبخاري وابـ حزم وأبا
( ،)999/7وصقخـا مال إػ ؿقل اجلؿفقر بؽقهنا أربعة أجام .وهؽذا مل يقاؾؼ
َ
بؽر افصبغل افشاؾعل ذم تػردهؿ بعدم إجزاء افرـعة إذا مل يدرك اإلمام ؿبؾ افرـقع ،وبسط ؾقف ذم
"باب إذا رـع دون افصػ" ،وكؼؾ ؾقف اإلمجاع ظـ أمحد وابـ ادـذر وافطحاوي.
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ومـ مزايا هذا ادجؾد  -ـادجؾديـ ؿبؾف  -أنف أمعـ افـظر ذم تراجؿ افصحقح ،ؾساه يـاؿش
ابـ حجر ذم ؿقفف بلن افبخاري مل جيزم باحلؽؿ ذم افسمجة فالحتامل أو اخلالف أو ؽره ،ويؿقؾ صقخـا
بلن افبخاري جيزم باحلؽؿ ويؽتػل باحلديث ،ـام ؿال ذم "باب إذا مل يـق اإلمام أن يمم ثؿ جاء ؿقم
ؾلمفؿ" :أي إن ذفؽ جائز ـام ؾعؾ افـبل ☺ بابـ ظباس ،وؿال :وأما ؿقل ابـ حجر وافعقـل :إن
ادصـػ مل جيزم باحلؽؿ فالحتامل :ألنف فقس ذم احلديث أنف كقى أو مل يـق ،ؾبعقد ،اكتفك.
وهؽذا مل يقاؾؼ افعقـل ذم "باب خروج افـساء إػ ادساجد بافؾقؾ وافغؾس" بلن ادصـػ مل
جيزم باحلؽؿ فالختالف ،ؿال :جـح ادصـػ إػ اجلقاز بؼط افؼقد افذي ذـره ،وهق ـقكف ذم افؾقؾ
وافغؾس ،اكتفك .وأصار ذم أبقاب اجلؿعة ذم "باب هؾ ظذ مـ اليشفد اجلؿعة ؽسؾ مـ افـساء
وافصبقان وؽرهؿ" أن ـالم اإلشامظقع يػصح بف .وهؽذا مل يقاؾؼ ابـ حجر ذم "باب إذا اشتشػع
ادؼـقن بادسؾؿغ ظـد افؼحط" بلنف مل يذـر اجلقاب :ألن ادؼام حمتؿؾ ،وواؾؼ افعقـل بلنف اـتػك بام
وؿع ذم احلديث.
وهؽذا مل يقاؾؼ ابـ حجر ذم "باب افصالة ؿبؾ افعقد وبعدها" بلنف مل جيزم باحلؽؿ حا ؾقف مـ
احتامل ختصقص األجام أو ادؽان ،بؾ واؾؼ ابـ افؼقؿ بلن افبخاري مل يؼؾ بف ؿبؾفا وال بعدها ،وذـر أن
ؿقد افبقت افقارد ذم ـالم احلـػقة مل يذـره حمؿد ذم األصؾ ( .)9٧6/9وهؽذا رجح ذم"باب افصالة
بعد اجلؿعة وؿبؾفا" تقجقف ابـ افؼقؿ بلن افبخاري مل يؼؾ بافصالة ؿبؾ اجلؿعة ،وهذا خمافػ حا ذهب
إفقف ابـ افتغ وافزيـ بـ ادـر وابـ حجر وؽرهؿ ،ؿال :وما ذـره ابـ افؼقؿ أنسب وهق ماش ظذ
افطريؼ ادتعارف ظـد افبخاري وؽره اآلخذيـ باحلديث أن ما ثبت باحلديث كؼقل بف وما شؽت ظـف
احلديث كسؽت ظـف وال كثبتف ،اكتفك.
وهذا ـؾف يدل ظذ أن هذا افؼح يؿتاز ظـ ـثر مـ افؼوح مـ كاحقة افقصقل إفی ؽرض
اإلمام افبخاري وـشػ ؽقامض ترامجف مـ ؽر تؽؾػ وال تعسػ ،وشببف أن ادمفػ ـان مقؾؼا مـ
اهلل شبحاكف فؼراءة افصحقح بـظر افبخاري ال مـ كظر أي صارح أو مقؿػ ؾؼفل.
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ذفؽ ما ذـركا يتعؾؼ بافػؼف ،وأما احلديث ؾػقف بحر ال شاحؾ فف ،وــز ال مـتفك فف ،دوكؽ
بعض األمثؾة باالختصار:
 )9ؿال ذم "باب افؼراءة ذم ادغرب" :وافصقاب أن مجاظة ـاكقا يلخذون ظـ مروان ،واظتؿد ظؾقف
افبخاري ؾلخرج أحاديث مـ ضريؼ مروان ذم افؼوط (ص  )387واجلفاد (ص  )3٧8وافتػسر
(ص .)660
 )8وؿال ذم "باب جفر اإلمام بافتلمغ" بعد ذـر حديث أيب هريرة وـالم األئؿة ذم بؼ بـ راؾع:
ومع ذفؽ ذـر احلاؾظ ابـ حجر حديثف هذا ذم افػتح وشؽت ظـف ،وؿد ض ّعػف ذم افتؼريب بـػسف وكؼؾ
تضعقػف ذم هتذيبف ظـ مجاظة ،وـذا ذم افتؾخقص (ص .)996
 )3وأصار ذم "باب جفر اإلمام بافتلمغ" إػ أن افـسخة ادطبقظة مـ مسـد احلؿقدي كاؿصة ،ؿال:
وهذا احلديث فقس ذم افـسخة ادطبقظة مـ مسـد احلؿقدي وال ذم ضبع حبقب افرمحـ وال ضبع حسغ
شؾقؿ أشد ،إكام ذـره افـقؿقي ظـ بعض افـسخ اخلطقة.
 )9وؿال ذم "باب إذا رـع دون افصػ" :وجاء افـفل ظـ افرـقع خؾػ افصػ ذم حديث رصيح
روي ظـ أيب هريرة ؿال :ؿال افـبل ☺ :إذا أتك أحدـؿ افصالة ؾال يرـع دون افصػ ،أخرجف
افطحاوي مـ ضريؼ ظؿر بـ ظع ادؼدمل ظـ ابـ ظجالن ظـ األظرج ظـف ،ؿال ابـ حجر :هذا إشـاد
حسـ .ؿؾت :وفؽـ افرؾع صاذ تػرد بف ادؼدمل ،وذـر افؽالم.
 )٧وؿال ذم "باب ؾضؾ مهللا ربـا وفؽ احلؿد" :ذم فػظ افتحؿقد أربعة وجقه ذم احلديث :مهللا
ربـا وفؽ احلؿد ،وبحذف مهللا وافقاو ،وبحذف مهللا وذـر افقاو ،وبافعؽس .وأنؽر ابـ افؼقؿ
األول وهق مردود باحلديث احايض ذم افباب ؿبؾف ،اكتفك.
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 )6وؿال ذم افباب بعده وهق بال ترمجة :ؿقفف "ؾؽان أبق هريرة يؼـت ذم افرـعة اآلخرة مـ صالة
افظفر" :ؾقف رد ظذ افطحاوي حقث ؿال (ص  :)996إكا مل كعؾؿ ظـ أحد مـفؿ  -أي مـ افصحابة -
أنّف ؿـت ذم طفر وال ظك ذم حال حرب وؽره ،اكتفك.
 )7وذـر ذم "باب افذـر بعد افصالة" بحثا كػقسا ذم إكؽار افراوي حديثف.
 )8وذـر ذم "باب اخلطبة ظذ ادـز" أن جملء جزيؾ وشمافف ظـ اإلشالم واإليامن واإلحسان وؿع
ؿبؾ حجة افقداع ـام اختاره ابـ حبان ،بدفقؾ ذـر مـز مـ ضغ ذم بعض افطرق.
 )9وؿال ذم "باب مـ ؿال ذم اخلطبة بعد افثـاء :أما بعد" :ؿقفف "وأما ادـاؾؼ أو ادرتاب" :ؿال ابـ
ظبد افز :افسمال خمتص بؿـ ـان مـ أهؾ افؼبؾة حمؼا أو مبطال .وؿال احلؽقؿ افسمذي وافؼرضبل:
ُيسلل افؽاؾر أجضا ،ورجحف ابـ افؼقؿ واحلاؾظ ابـ حجر .وأما افسققضل ؾامل ذم ذح افصدور إػ
ؿقل ابـ ظبد افز وادظك أنف مل يرو ذم حديث اجلؿع بغ افؽاؾر وادـاؾؼ ،وؽػؾ ظام أخرجف افبخاري
ذم باب ظذاب افؼز (ص .)989
 )90وذـر كؽتة مفؿة بلن ترجقح اإلرشال ال يستؾزم افتصحقح ،ؿال ذم "باب مـ جاء واإلمام
خيطب صذ رـعتغ خػقػتغ" :وادحدثقن يرجحقن اإلرشال أو افقؿػ أو افؼطع ،وفقس مرادهؿ أنف
صحقح بؾ مرادهؿ أنف أرجح مما خافػف ،أوضح ذفؽ ابـ افؼطان (.)979/٧
َ ۡ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ َ
 )99وؿال ذم "باب ؿقل اهلل ظز وجؾ ▬ َوَت َعلون رِ ۡزقك ۡم أىك ۡم تكذِبُون ♂ :ؾنن ؿقؾ :حا
َ ۡ
ۡ ُ
ـان احلديث افؼدد ـالم اهلل شبحاكف وؿد ؿال اهلل تعاػ ذم كبقفَ ▬ :و َنا يَي ِط ُق ع ِو ٱل َه َوى  إِن ه َو
إ ِ ََّّل َو ۡ ٞ
ۡح يُ َ ٰ
وۡح ♂ ؾؾؿ ُؾ ِّرق بغ افؼرآن واحلديث افؼدد؟ ؾجقابف أن افؼرآن متقاتر متؾق واحلديث

افؼدد ذم ظامة أحقافف ؽر متقاتر ،وإن ـان متقاترا ؾؾؿ يـزل ظذ وجف افؼرآكقة ؾال جيقز ؿراءتف ذم

افصالة.
 )98وكؼؾ ذم "باب افؼـقت ؿبؾ افرـقع وبعده" ـالم ابـ معغ وأيب حاتؿ وأيب داود وأمحد وابـ
حبان ذم هشام بـ ظؿرو افػزاري مـ هتذيب افتفذيب ،ثؿ ؿال :وبعد تقثقؼ هذه األئؿة هشاما
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افػزاري يعؾؿ ما ذم ؿقل ابـ حجر ذم تؼريب افتفذيب ذم هشام "مؼبقل" مـ ضعػ افؼقل ذم افرجؾ:
ؾنن معـك ادؼبقل أنف يعتز بف ذم ادتابعات ،وأجـ يؾتؼل هذا مـ اتػاق األئؿة اخلؿسة حيقك ومـ بعده
ظذ تقثقؼ افرجؾ مـ ؽر ـالم معف.
 )93وذـر ذم "باب إذا اشتشػع ادؼـقن بادسؾؿغ ظـد افؼحط" ظـ احلاؾظ ابـ حجر أن زيادة
أشباط بـ حمؿد مـؽر ،وأن ويل اهلل افدهؾقي مال إػ ظدم ثبقتف ،ومل جيزم بف افشقخ ،ؿال :وما زاده
أشباط ؾؿحؾ كظر ،حيتؿؾ أن يؽقن ومها مـف ،وحيتؿؾ أن يؽقن حمػقطا ،وؿد ذـره إمام افصـعة
حمؿد بـ إشامظقؾ افبخاري ذم ـتابف افصحقح تعؾقؼا هد ،وأخرجف افبقفؼل ذم افســ ()3٧8/3
ودالئؾ افـبقة ( )386/8ومل يـؼده بقء وهق إمام ذم احلديث وافػؼف ،ؾال كؼطع بقهؿ أشباط.
 )99وذـر بحث افعـعـة ذم ذح حديث (رؿؿ )9099 :ورد ؾقف تكيح شامع ؿقس بـ أيب حازم
ظـ أيب مسعقد افبدري ،وتعؼب بف ظذ مسؾؿ ورجح مسؾؽ افبخاري ،وذـر ذم تعؾقؼاتف ظذ مؼدمة
مسؾؿ ادطبقظة ذم افققاؿقت افغافقة ( )397/3دالئؾ تكيح افسامع ألـثر ما أورده مسؾؿ ،وأصار
إفقفا ذم ادجؾد األول مـ افـزاس ( ،303/9جديد) ،ؿال :ومل يقجد تكيح افسامع ذم بعض األمثؾة،
وذفؽ فؼؾة افتػتقش مـا ،اكتفك .وراجع افـزاس ( .)9٧7/8وما ذـره هـا وذم ادجؾد األول يػصح
بلن افبخاري يشسط افؾؼاء فؾصحة مطؾؼا ،ال فصحقحف ؾؼط ـام هق خمتار ابـ ـثر ومجاظة ،وراجع
تعؾقؼايت ظذ مؼدمة مسؾؿ.
 )9٧وذـر ذم "باب مـ ؿرأ افسجدة ومل يسجد" ظادة افبخاري أنف حيذف بعض احلديث إذا خيافػ
ادـؼقل ظـده ،ـام ؾعؾ ذم هذا افباب حا ذم احلديث ظدم افؼراءة خؾػ اإلمام ،وذـر مثافغ ؽره.
ظدم ثبقت "حتت افرسة" ذم حديث ابـ أيب صقبة
ومـ افتحؼقؼات افـػقسة ذم هذا ادجؾد ؿقفف ذم "باب وضع افقؿـك ظذ افقرسى ذم افصالة"
ذم ذـر دالئؾ احلـػقة واحلـابؾة :روى ابـ أيب صقبة :حدثـا وـقع ظـ مقشك بـ ظؿر ظـ ظؾؼؿة ظـ
أبقف وائؾ ؿال :رأجت افـبل ☺ يضع يؿقـف ظذ صامفف ذم افصالة حتت افرسة ،وؿال افعالمة ؿاشؿ ذم
افتعريػ واالختبار فتخريج أحاديث االختقار :شـده جقد ،وؿال أبق افطقب اددين :حديث ؿقي،
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وؿال ظابد افسـدي ذم ضقافع األنقار :رجافف ثؼات ،وؿال حقاة افسـدي ذم ؾتح افغػقر :ذم ثبقت حتت
افرسة كظر :ؾنهنا مل تقجد ذم كسخة صحقحة مـ ادصـػ ،وتعؼبف ؿائؿ افسـدي ذم ؾقز افؽرام بلين
رأجتفا ذم كسخة ظؾقفا أمارات افصحة ،وؿد ذـرها افعالمة ؿاشؿ ،وذـرها حمؿد ظقامة ذم ادصـػ
افذي ضبعف بتحؼقؼف وذـر ذم احلاصقة ما حاصؾف أهنا وؿعت ذم كسخ مـ ادصـػ ؾال وجف فؾشؽ ذم
ثبقتف .ؿؾت :وإين مسدد ذم ثبقهتا ،ؾؾام أن اختؾػت كسخ ادصـػ راجعت ادسـد فإلمام أمحد ؾرأجتف ؿد
روى هذا احلديث ( )396/9ظـ وـقع صقخ ابـ أيب صقبة بدون هذه افزيادة ،ؾذـرها ذم كسخ
ادصـَّػ خمدوش ال يعتؿد ظؾقفا ،واهلل ادقؾؼ.
ِ
احلؽؿ

وؿد يذـر ادمفػ ِحؽؿ افعبادات بعبارة جامعة:
 )9ـام ذـر ذم "باب ؾضؾ اجلامظة" ثامين ِحؽؿ ألداء افصالة باجلامظة.
 )8وذـر ذم "باب ذم افتشفد ذم اآلخرة" حؽؿة صقغة اخلطاب ذم افتحقات.
 )3وذـر ذم "باب يستؼبؾ اإلمام افـاس إذا شؾؿ" حؽؿ االشتؼبال واالكحراف بعد افصالة.
 )9وذـر ذم "باب مـ خافػ افطريؼ إذا رجع يقم افعقد" اثـتل ظؼة حؽؿة.
 )٧وذـر ذم " باب رؾع افقديـ ذم افتؽبرة األوػ مع االؾتتاح شقاء" ظؼ حؽؿ.
 )6وذـر ذم "باب يبدي ضبعقف وجياذم ذم افسجقد" ثالث حؽؿ.
 )7وؿال ذم "باب ما يؼرأ ذم صالة افػجر يقم اجلؿعة" :ـان يؼرأ افسقرتغ فذـر افساظة وما يتعؾؼ
مها ؾقفام.
 )8وؿال ذم "باب ؿقل افـبل ☺ خيقف اهلل ظباده بافؽسقف" :ـقكف أمرا ظاديا ال يـاذم
افت خقيػ ،ؾاهلل ؿادر ظذ إبؼاء هذه افظؾؿة ،وأن ال يعطقفا افـقر ثاكقا ،ؾافريح افشديدة وافسقؾ
وافطقؾان أمقر ظادية وفؽـ يقرثـ اخلقف وافرضر.
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افزاظة ذم كسخ افؽتب

ومما يؾقؼ بافذـر أن فؾؿمفػ كظرا ظؿقؼا ذم كسخ افؽتب ،ؾعذ شبقؾ ادثال كبف ذم "باب
اظتزال احلقض ادصذ" ظذ اخلطل افقاؿع ذم كسخة ذح معاين اآلثار ادطبقظة باإلمدادية بؿؾتان
( .)863/9وهؽذا كبف ذم "باب افتعقذ مـ ظذاب افؼز ذم افؽسقف" ظذ احتامل افتحريػ ذم كسخة
افزهد هلـاد .وهؽذا ذـر ذم "باب شجقد ادسؾؿغ مع ادؼـغ وادؼك كجس فقس فف وضقء" أن
فػظ افسمجة افذي حؽاه ابـ افؼقؿ ذم هتذيب افســ (" )98/9باب مـ ؿال يسجد ظذ ؽر وضقء"
ؾال أصؾ فف ذم كسخ افبخاري .وهؽذا كبف ذم "باب مـ تطقع ذم افسػر ذم ؽر دبر افصؾقات وؿبؾفا"
ظذ أن زيادة "وؿبؾفا" ؾقف وذم افباب ؿبؾف ذم افـسخة اهلـدية ؽؾط.
واحلؼقؼة أنف يصدق ظذ صقخـا  -رمحف اهلل  -ما ؿال افؾؽـقي ذم طػر األماين (ص )988
ظـ كػسف :وإين أمحد اهلل محدا متقافقا وأصؽره صؽرا متتافقا ظذ أن وؾؼـل فؾتقشط ذم مجقع ادباحث
افػؼفقة واحلديثقة ،ورزؿـل كظرا وشقعا وؾفام رؾقعا ،أؿتدر بف ظذ افسجقح ؾقام بغ أؿقاهلؿ ادتػرؿة،
وكجاين مـ بؾقة تؼؾقد ادشدديـ وادتساهؾغ تؼؾقدا جامدا ،واختقار ؿقل إحدى افطائػتغ مـ دون
تبك وتػؽر اختقارا ـاشدا .ال أؿقل هذا تؽزا وؾخرا ،بؾ حتدّ ثا بـعؿة افرب وصؽرا  ،وفريب ظع مــ
خمتصة ال أؿدر ظذ ظدها ،وكعؿ متؽثرة ال يؿؽـ مـل حكها ،ؾشؽري هق افعجز ظـ أداء صؽرها،
وأرجق مـ ريب دوامفا وذخرها ،اكتفك.
ويـاشب اخلتام بام روى افتاج افسبؽل ذم افطبؼات ( )897/9ظـ اإلمام افشاؾعل ؿال:
ـ ـ ـؾ افعؾقم شقى افؼرآن مشغؾة

إال احلديث وإال افػؼف ذم افدي ـ ـ ـ ـ ـ ــ

افعؾـ ـ ـ ـ ـ ـؿ ما ـان ؾقف :ؿال حدثــ ـ ـا

وما شقى ذاك وشقاس افشقاضغ
حرره يقشػ صبر أمحد ظػا اهلل ظـف
خادم احلديث وافسـة افـبقية بؿديـة بؾقؽزن برضاكقا
 9رمضان ادبارك9939 ،

