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من أفطر یوما من رمضان من غیر عذر وال مرض لـم �قضـه صـیام «ما صحة حدیث:  :السؤال

 ؟ »الدهر و�ن صامه

ذف من مبادئ والمعلق ما ح ،لكنه �صیغة التمر�ض، البخاري معلًقا رواه هذا الحدیث  :الجواب
من «و�ذ�ر عن أبي هر�رة رفعه:  :-رحمه هللا- البخاري  قال فیه اإلمامو  ،إسناده راٍو أو أكثر

 البخاري [ »أفطر یوًما من رمضان من غیر عذر وال مرض، لم �قضه صیام الدهر و�ن صامه
تز�د على وهي –ومعلوم أن المعلقات في صحیح البخاري ، ]�اب إذا جامع في رمضان: تعلیًقا
ئة اأو م ،ئة وستینا�لها موصولة في الصحیح نفسه ما عدا م -ئة حدیث معلقاوأر�عمألف 

 ،فالموصول في الصحیح ال �حتاج إلى �حث ،وتسع وخمسین لم �صلها البخاري في موضع آخر
مائة وستین، أو مائة -أما �النسبة لهذه المواضع الیسیرة  ،العبرة �الموصول وال ینظر في المعلقف

فمنها ما یرو�ه  ،هذه هي التي تحتاج إلى �حثفلم توصل في موضع آخر التي  -وتسع وخمسین
-صلى هللا علیه وسلم– أو قال رسول هللا ،أو ذ�ر فالن ،قال فالن ،اإلمام البخاي �صیغة الجزم

نسبتها إلى من ُذكر ، فهذه صحیحة إلى من ُأبِرْز فأو ما أشبه ذلك �صیغة الجزم  ،أو قال عمر ،
هذا المحذوف �ضمنه البخاري إذا جزم ف�النسبة إلى من ُحِذف من رجال اإلسناد  وأما ،صحیحة

 في الحدیث الوارد في السؤالوأما إذا ذ�ره �صیغة التمر�ض �ما  ،بنسبته إلى من ُعلِّق عنه
و�ذ�ر عن أبي « ، فیقول مثًال:فإن �ان ضعفه شدیًدا بینه البخاري  "ُیذ�ر عن أبي هر�رة رفعه"

إذا �ان الضعف  أما ،]٨٤٨: البخاري [ »ولم �صح ،ال یتطوع اإلمام في مكانه :هر�رة رفعه
 ال یبینه.فمحتمًال 

ألن أهل  ؛وفي المعلقات التي تذ�ر �صیغة التمر�ض ما هو صحیح على شرط البخاري 
ذ�ر فیه أسانید  )تغلیق التعلیق(الحافظ ابن حجر له �تاب اسمه وصلوا أسانید المعلقات، ف العلم

فمنها ما هو صحیح على شرط البخاري مروي في �تب األئمة  ،األحادیث المعلقة �كاملها
صحیح على  ومنها ما هو ،صحیح على شرط مسلمومنها ما هو  ،�أسانید خرج لهم البخاري 

وعلى �ل حال  ،ومنها الضعیف إذا �ان �صیغة التمر�ض ،ومنها الحسن ،شرط غیرهما
 .ل �حث عند أهل العلممح فالمعلقات

هذا الحدیث الذي أخرجه البخاري معلًقا �صیغة التمر�ض وصله أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن خز�مة في صحیحه من طر�ق سفیان الثوري وشعبة �الهما عن حبیب بن أبي ثابت 

س عن أبیه عن أبي هر�رة قال اإلمام  ،-رضي هللا عنه– عن عمارة بن عمیر عن أبي المطوِّ



محمد بن  (�عنيوسمعت محمًدا  ،حدیث أبي هر�رة ال نعرفه إال من هذا الوجه :الترمذي
. وال أعرف له غیر هذا الحدیث ،أبو المطوس اسمه یز�د بن المطوس :�قولإسماعیل البخاري) 

وقال ابن  .إن صح الخبر فإني ال أعرف ابن المطوس وال أ�اهوقال ابن خز�مة في صحیحه: 
نقًال  )تهذیب السنن(ابن القیم في وقال  .هو حدیث ضعیف ال �حتج �مثله :البر في التمهید عبد

ألن  ؛لكن هذه العبارة ال تنفي أن �كون فیهم مجهول .لیس في رواته مجروح :عن الدارقطني
م ألنه إذا ل ؛فعدم العلم �حاله لیس جرًحا له ،الجهالة قد تطلق و�راد بها عدم العلم �حال الراوي 
 ،وقد تطلق الجهالة و�راد بها جرح الراوي  ،�علمه هذا الذي حكم علیه �الجهالة �علمه غیره

�ون أبو المطوس ال �عرف ال و  .لیس في رواته مجروح :-فیما نقله ابن القیم-�قول الدارقطني ف
 و�ذا ُفتِّش ،المطوس يلكن یبقى الخبر في دائرة التوقف حتى تعرف حال أب ،�عني أّنه مجروح

ألنه ال �قبل إال  ؛�طون �تب رجال الحدیث ولم یوقف له على تعدیل فإن حدیثه ال �قبلفي 
س :و�قال في هذا ثالثة أقوال ،ال �عرف �جرح وال عدالةفهو أحادیث الثقات.  وابن  ،أبو المطوِّ

س س ،المطوِّ من  ال �جوز االحتجاج �ما انفرد �ه :قال ابن ِحبَّان ،تفرد بهذا الحدیث ،والمطوِّ
 ):التار�خ(قال البخاري في  ):فتح الباري (وفي  )تغلیق التعلیق(وقال ابن حجر في  ،الروا�ات

كما -هذا الحدیث فیه ف .تفرد أبو المطوس بهذا الحدیث وال أدري سمع أبوه من أبي هر�رة أم ال
والشك في سماع أبیه  ،وجهالة حال أبي المطوس ،فیه االضطراب :ثالث علل -قال أهل العلم
أنَّ هذا  -�هللا أعلم-والذي �ظهر من مجموع �الم أهل العلم  ،-رضي هللا عنه– من أبي هر�رة

 الحدیث ضعیف.
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