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 2 احللقة الرابعة –التجريد الصريح

 
، -والسالم الصالة عليه-إلى النبي  ايعني مرفوعً  ، مسنًدامتصاًل" كر من األحاديث إال ما كان مسنًدا"وال أذيقول: 

راده ومراده بذلك المنقطع وليس م ؛"ا"وأما ما كان مقطوعً متصاًل يعني متصل اإلسناد خاٍل عن االنقطاع، 
ض تعر  فال أ ًقاأو معل  " من التابعين فمن دونهم، عليه مما هو منسوب إلى من دون الصحابة المصطلحالمقطوع 

واقتصر على "، حذفها كلها، اقً معل   ا( حديثً 1340)قات في صحيح البخاري تزيد على والمعل   ،قاتفحذف المعل   "له
ي يعن "من أخبار الصحابة األحاديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من الصحيح، وكذلك ما كان

 "حديثق بالمما ليس له تعل  " يعني مما أضيف إلى التابعين فمن دونهم "فمن بعدهم" الموقوفات حذفها أيًضا
 غامض فإنه قد يذكره، هذا مفهوم كالمه. ر معًنىن له تعلق بالحديث مما يفس   يعني ما كا

ذه ه "-همارضي هللا عن-وعمر  كحكاية مشي أبي بكر ،فال أذكره -صلى هللا عليه وسلم-وال فيه ذكر النبي "
ي قال ال، يعنق، والمقاولة مفاعلة، من إلى سقيفة بني سعد، وما كان فيه من المقاولة بينهم""أمثلة لما ذكره 

ها من ، هذه كلووصيته لولده" -رضي هللا عنه-"وكقصة مقتل عمر بعضهم ورد عليه آخر بقول وما أشبه ذلك، 
في أن يستأذن عائشة ووصيته لولده " ،-صلى هللا عليه وسلم-ألنها حصلت بعد عصر النبي  ؛الموقوفات

 ي قضاءف، ووصية الزبير لولده -رضي هللا عنه-مه في أمر الشورى، وبيعة عثمان ليدفن مع صاحبيه، وكال
 ها.في -والسالمعليه الصالة -وال ذكر للنبي  ،ألنها من األخبار الموقوفة ، كل ذلكدينه، وما أشبه ذلك"

 "الذيويقتصر على اسم الصحابي  ،، يعني يحذف جميع اإلسناد"ثم إني أذكر اسم الصحابي"بعد ذلك يقول: 
و اد وه، يعني من الصحابة، يعني يذكر الراوي األعلى في اإلسنم من رواه"عل  روى الحديث في كل حديٍث لي  

 ل: عن ابنرًة يقومثل أن يقول: عن عائشة وتا"مام البخاري ألفاظ اإل "ألفاظه في الغالب "وألتزم كثيًراالصحابي، 
قول في "عن عبد هللا بن عباس :يقول ًناوحي" عن عائشة وعن ابن عباس :ر على قولهفيقتصر المختص   "عباس

 نسأوعن  :فيقتصر على قوله "يقول عن أنس وكذلك ابن عمر، وحيًنا ،وعن عبد هللا بن عباس" :رالمختص  
ن فالن ع :يقول وتارة". -رحمه هللا تعالى-لإلمام  ؛ تقليًدايقول: عن أنس بن مالك فأتبعه في جميع ذلك" وحيًنا"
 حيًناو  ،-سلمصلى هللا عليه و -وتارة يقول: قال رسول هللا  ،-صلى هللا عليه وسلم-الصحابي عن النبي  يعني

ن المعنعن نيد بيق في األسا، فيفر   فأتبعه في الجميع" ،كذا وكذا :قال -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :يقول
ء، عن سوان عند جمهور العلماء والمعنن  ؤ ن؛ ألن لكل منهما حكمه عند بعض أهل العلم، وإن كان حكم المن  ؤ والم

الح حكمه حكم السند المعنعن عند جماهير العلماء، وإن خالف في ذلك من خالف فيما نسبه ابن الص نن  ؤ المف
 :-رحمه هللا-كما قال الحافظ العراقي، ولذا يقول  ،ب صوبهولم يصو    ،مام أحمد ويعقوب بن شيبةلإل
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شك أن  ، وال""فأتبعه في جميع ذلك، فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختالف النسخيقول: 
 كثيرة، وهللا المستعان. الصحيح أيًضا تانسخ البخاري مختلفة، ورواي

ريد ينقطع، ال يد المبأنه ال ير  "وأما ما كان مقطوًعا"أحسن هللا إليكم، ما الذي جعلكم تقولون في قوله: المقدم: 
 ؟الحديث الموقوف على التابعي، وإنما يريد المنقطع

من ف"وكذلك ما كان من أخبار الصحابة ف عليه قوله: عط  يقول: وكذلك ما كان ألنه أشار إلى ذلك صراحًة، 
 للتابعي المقطوع الذي هو مضاف ""مقطوًعا :، فال يريد بقولهقطوعن بعدهم هو المفم، عطو ق، هذا هو المبعدهم"

د ج  و  المنقطع المقطوع والعكس،  المقطوع فمن دونه، لكن هو يريد المنقطع، وأطلق بعضهم كالشافعي وغيره على
 هذا في تعبيرهم.

في  -عالىته هللا رحم-البخاري  ذكرتم من كالم العلماء في اعتذارهم لإلمام هللا، أثابكم، فضيلة الشيخالمقدم: 
، -مه هللارح-على شرط اإلمام البخاري  االباب ليس ذكرتم أن حديثيو  كتابه الصحيحفي  عدم إيراده الخطبة

 أم يعني غير ذلك؟  عندهالحديثين  ينفهل يعني هذا عدم ثبوت هذ
يه يبدأ ف كل أمٍر ذي بال ال» وعدم احتجاجه بحديث: ،اإلمام البخاري في عدم إيراده الخطبة للكتاب االعتذار عن

رطه، نعم، الحديثان ليسا على ش «بة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماءكل خط» وحديث: « فهو أقطعهللابحمد 
 حديثانللعمل بالحديث وقبوله، فال اللتخريج في كتابه، وبين أن يكون شرطً  اوشرطه هنا أوسع من أن يكون شرطً 
يث حد ،جاج وال من حيث القبول، وال من حيث اإليراد في الكتاب، فالحديثانليسا على شرطه ال من حيث االحت

من  محكوم عليه بجميع طرقه وألفاظه بالضعف عند جمٍع من أهل العلم ممن هم أشد تساهالً  «كل أمٍر ذي بال»
 بدأ فيهيكل أمٍر ذي بال ال » :فقط "الحمدنووي وبعض أهل العلم لفظ "ال ن، وإن حس  اإلمام البخاري فضاًل عنه

حسنه النووي وبعض العلماء، لكن األكثر على عدم ثبوت هذا الحديث بجميع طرقه  « فهو أقطعهللابحمد 
 ل.التساهألنه معروف ب ؛جه ابن حبان في صحيحهفه جملًة وتفصياًل األلباني وغيره، وإن خر  وألفاظه، وممن ضع  

مضى  أناه فيمايما قر بيدي في مقدمته فزين الدين أحمد بن عبد اللطيف الز   مقال اإلما أحسن هللا إليكم،المقدم: 
 من ذلكفولي بحمد هلل في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة،  نستكمل فيقول:

راءًة ق، -الىرحمه هللا تع-روايتي له عن شيخي العالمة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي 
 ."(هـ823)ألكثره، وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة  ي عليه لبعضه، وسماًعان   م  

 ،ااتفاقً  جائزة ض، والرواية بهااجتمع في هذه الرواية عن هذا الشيخ القراءة على الشيخ التي يسميها أهل العلم العر  
كان  درجات وطرق التحمل الذي هو السماع من لفظ الشيخ، وإن إن كان من الشيخ فهو أعلى "ألكثره اوسماعً "

ع أنوا من ة ية ثالثفاجتمع في هذه الروا "في الباقي وإجازةً "، ٌض أيًضاءة غيره على الشيخ فهو عر  ألكثره بقرا اسماعً 
 ض واإلجازة.طرق التحمل، السماع والقراءة التي هي العر  

الدمشقي  ى بن موسى بن علي ٍ ثين موساإلمام الكبير شرف المحد   أخبرنا به والدي وشيخنا "قال: المقدم: 
ر أبو العباس أحمد بن أبي د المعم  ي عليه لجميعه، قال: أخبرنا به الشيخ المسن  ن   المشهور بالغزولي، قراءًة م  
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 4 عةباحللقة الرا –التجريد الصريح

للثاني، ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح اإلمام ولي هللا تعالى أبي  اار، إجازة لألول وسماعً ج  طالب الح  
 ."الفتح

منها "و هذه طريق أخرى يروي بها صحيح اإلمام البخاري بعد أن ذكر الطريق األول ذكر الطريق الثاني، ثم قال: 
 إلى آخره. روايتي له عن الشيخ الصالح..."

ين الدين إلمام ز صالح اإلمام ولي هللا تعالى أبي الفتح محمد بن اومنها رواتي له عن الشيخ ال"قال: المقدم: 
فاظ شمس مة الحعليه ألكثره، وإجازة لجميعه، والشيخ اإلمام خات بن الحسين المدني العثماني سماًعاأبي بكر 

 نمحمد ب ري الدمشقي، والقاضي العالمة الحافظ تقي الدينالجز  بن محمد الدين أبي الخير محمد بن محمد 
 هم هللارحم- لجميعهأحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة إجازة معينة منهم 

 ".-تعالى
ب الطال اًض ين أيجاز، وتعينة هي المراد بها تعيين الكتاب الم  المقصود بها اإلذن بالرواية، واإلجازة المعي   اإلجازة

ني عيروي  لفالن بن فالن أن أو أذنت   جيز: أجزت  جاز به، فيقول الم  جاز، تعيين الطالب وتعيين الكتاب الم  الم  
 إلجازةكتاب كذا صحيح البخاري مثاًل، بخالف اإلجازة العامة التي ليس فيها تعيين ال للطالب وال للكتاب، وا

طالبين، رة الوكث الرواية بها سائغة وجائزة عند أهل العلم، السيما عند تعذر قراءة الكتب على الشيوخ لضيق أوقاتهم
ل جيز أهيتوسعوا في قبول الرواية باإلجازة، لكن التوسع الذي هو في الحقيقة غير مرضي في اإلجازة العامة، أن 

ذا إ، لكن وسع غير مرضيبلده مثاًل، أو يجيز من قال: ال إله إال هللا، أو أجزت أهل اإلقليم الفالني، كل هذا ت
أقل  ناعة،بالص شترط ابن عبد البر أن يكون ماهًراجاز من أهل الرواية اوالم   نبكتاب معي   انً معي   أجاز شخًصا

 األحوال أن يكون له اهتمام وعناية بالعلم الشرعي، حينئٍذ تصح اإلجازة وإال فال.
يق ن صد   بن محمد بثين أبو إسحاق إبراهيم وثالثتهم أنبأنا به الشيخ اإلمام الحافظ شيخ المحد   "قال: المقدم: 

 "...اار وأخبرني به عاليً ج  الدمشقي المعروف بابن الرسام، قال: أنبأنا به أبو العباس الح  
 مع السند األول. التقى

يخنا أبي ، ولد شيالمراغالشيخ اإلمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني  وأخبرني به عالًيا"قال: المقدم: 
 ..."الفتح

 .والد
ازة لشيرازي إجاوقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب شيخنا أبي الفتح  والد"النسخة هنا ولد. في المقدم: 

 "ار قال:...عامة، قال: أخبرنا به أبو العباس الحج  
 .مع السندين السابقين التقى
ت فيه الوسائط بين الراوي ، واإلسناد العالي عند أهل العلم ما قل  يعني بإسناٍد عالٍ  "اوأخبرني به عاليً " ..لحظة

، يعني ما قل عدد رجاله فهو اإلسناد العالي، وما كثر عدد رجاله فهو اإلسناد -عليه الصالة والسالم-وبين النبي 
، وأنزل ما في البخاري اثالثي   احديثً  اثنان وعشرون  النازل، وأعلى ما في الكتب الستة الثالثيات، وفي البخاري منها
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، هذا ا، وأنزل ما في الكتب الستة حديٌث عند النسائي فيه أحد عشر راويً اوفيه ثماني أيًض  حديٌث واحد تساعي
اثنان وهو الذي يهمنا  ،يتعلق بسورة اإلخالص وفضلها، وعلى كل حال الثالثيات في الصحيح احديٌث نازل جد  

األكوع، وهذا أعلى ما في الكتب  ها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بنل  ج   احديثً  وعشرون 
 الستة.

 مباشرة؟ن البخاري المقدم: م  
لى إثالثة رواة، لكن لو صاروا أربعة صار أنزل خمسة أنزل  -عليه الصالة والسالم-ن البخاري إلى النبي م  

 التساعي الذي هو أنزل ما في الصحيح.
نبأنا ، قال: أبن عيسى بن شعيب الهروي الصوفيأنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد األول "قال: المقدم: 

 ن أحمد بن بهللاودي، قال: أنبأنا به اإلمام أبو محمد عبد االشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الد
 "ي.س  خ  ر  حمويه الس  

الحديث  ، وأهلهي  بو  ه المختار عند أهل اللغة أنه على هذه الصيغة مختوم ي  ه ونفطو  ي  ه وسيبو  ي  مثل هذا االسم حمو  
 م المرجعهوأهل اللغة  ه،ي  حمو   هي  و  ه نفط  ي  و  ه سيب  ي  و  لغة فيقولون: راه  ، وأما أهل الةي  و  راه   ةي  و  نفط   ةي  و  سيب   ةي  و  يقول: حم  

 هي  و   ه يروون في الباب حديث أني  إليهم في هذا الباب كما هو معروف، والذي يجعل أهل الحديث ال يلفظون بو  
 ال يثبت. ابه، والحديث ضعيٌف جد   امن أسماء الشيطان فال يريدون أن ينطقو اسم 

 بن بو عبد هللالكبير أي، قال: أنبأنا به اإلمام ار  ب  ر  محمد بن يوسف الف   أنبأنا به الشيخ الصالح"قال: المقدم: 
يد كثيرة ي أسان، ولكل واحٍد من هؤالء المذكورين إلى البخار -رحمه هللا تعالى-إسماعيل بن إبراهيم البخاري 

ذه ا على هأسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم، اقتصرت منه -بحمد هللا- ي  ول  بطرق متنوعة، 
 "الطرق لشهرتها وعلوها.

تلقاه قت اآلفاق، و ، اشتهر وانتشر في اآلفاق، شهرته طب  واه عن مؤلفه أكثر من تسعين ألًفاصحيح البخاري ر 
يره اري وغٍم يهتم بالسنة إال وله سند متصل بصحيح البخما من عال  األسانيد إلى مؤلفه، ف بول، وكثرتالناس بالق

من كتب السنة مما يطول ذكره، وإن كانت المحافظة على األسانيد في العصور المتأخرة بعد تدوين السنة 
بول ليها قعية قليلة؛ ألنه ال يترتب عليها تصحيح وال تضعيف، ال يترتب واستقرارها في الكتب الفائدة منها العمل

وال  لها، اصت باألسانيد شرفً مة، األمة اخت  وال رد، وإنما المحافظة عليها من قبيل المحافظة على خصيصة هذه األ
 ورفعة.  اا وعلو  يوجد إسناد متصل في أي أمة من األمم إلى نبيها غير هذه األمة زادها هللا شرفً 

على كل حال أهل العلم يهتمون باألسانيد ويرحلون إلى األقطار من أجلها، وإن كانت فائدتها ما ذكرتم، وبالنسبة 
إجازة عن شيخنا وغيره من كتب السنة  -رحمه هللا تعالى-لي أنا على وجه الخصوص فأنا أروي صحيح البخاري 
، رواية أو إجازة عن شيخيه الفاضلين - تعالىرحمه هللا-العالمة المحقق حمود بن عبد هللا بن حمود التويجري 

تغمدهما هللا برحمته وأسكنهما -الشيخ: عبد هللا بن عبد العزيز العنقري والشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 
، ويكفيني في ذلك أن -رحمه هللا تعالى-وال رواية إال من طريق الشيخ  ، وحقيقًة ليس لي من إجازة-فسيح جنته
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ع، وهللا ر  م الزاهد الو  مثل هذا الحبر العال   -عليه الصالة والسالم-يكون واسطتي أو الواسطة بيني وبين الرسول 
 المستعان.

اد أن من أر  "ة عن األعالم الفضالءإتحاف النبالء للرواي"ت الشيخ متداول بين اإلخوان وبين طلبة العلم باسم ب  وث  
ه أجاز  د عند كل منت المذكور، ويقع في أكثر من خمسين صفحة، ويوج  ب  ينظر أسانيده بالتفصيل فليرجع إلى الث  

 .-رحمة واسعة رحمه هللا تعالى-الشيخ 
 ؟كانتكيف كيف طريقة إجازة الشيخ لكم يا شيخ المقدم: 
أن  ةأني أرغب في اإلجازة منه وإن لم أطلب منه مباشر  -رحمه هللا تعالى-نما إلى علمه  -رحمه هللا-الشيخ 
كي لسبوع أبعد  ه واقرأه ثم تأتي إلي  ح  ف  ه وتصل  ت وقال: تأم  ب  ، فأعطاني الث  -رحمة هللا عليه-، فبادرني يجيزني

دة عاوجرت  «م الرحمنالراحمون يرحمه» أجيزك به، فلما رجعت إليه حدثني مشافهة بالحديث المسلسل باألولية
قول: ية لي، حمود بالنسبمن رواته إلى الشيخ  ة، لكل راوٍ أهل العلم أنهم يبدؤون بهذا الحديث؛ ألنه مسلسل باألولي

وهو أول حديث سمعته من شيخي فالن، وأنا أقول: وهو أول حديث سمعته من شيخي فالن، وهكذا إلى سفيان 
بعد  فيه نظر، وعلى كل حال هتابع التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، وما فوقه تسلسل -رحمه هللا-ينة يبن ع

، لجوامعات الصحيحين والسنن والمسانيد وبعض ب  نة في الث  ذلكم أجازني وأذن لي بالرواية لجميع الكتب المدو  
ي هذا فا من الكتب المزبورة ذهب الحنبلي وغيرهمصنفات وكتب شيخ اإلسالم بن تيمية، وابن القيم، وكتب المالو 

 ."إتحاف النبالء بالرواية عن األعالم الفضالء"ت المشار إليه ب  الث  
 ؟شيخيا من إسناد أكثر  هفيالمقدم: 

 ان،ري، ومن طريق الشيخ سليمان بن حمدنقيقين، من طريق الشيخ عبد هللا العبالنسبة للشيخ يروي من طر  هفي
 منهما يروي من طرق، كل من الشيخين يروي من طرق وهي مدونة. وكل  

 العدد؟ كم تقريًبا تصل إلىالمقدم: 
 ما حصرتها بالضبط لكن لكل واحٍد منهما طرق متعددة.وهللا 

لمسؤول وا (صحيحالتجريد الصريح في أحاديث الجامع الـ)وسميت هذا الكتاب المبارك ب" :رحمه هللاقال المقدم: 
نا محمد اه سيدلوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد واألعمال بج اأن ينفع بذلك، ويجعله خالًص  -تعالى-من هللا 

 ".-إن شاء هللا-وآله وصحبه أجمعين، وهذا حين الشروع 
المقصود بالتجريد التخليص من  "وسميت هذا الكتاب بالتجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح"يقول المؤلف: 

"والمسؤول من يعني لإلمام البخاري،  "ألحاديث الجامع الصحيح" ،الذي ال خفاء فيه وال غموضالزوائد، الصريح 
نعم ألن العبرة  لوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد واألعمال" أن ينفع بذلك، وأن يجعله خالًصا -ىتعال-هللا 

 «ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمولكن إن هللا ال ينظر إلى صوركم وأبدانكم، »العبرة بالمظاهر، وليست  بالمقاصد،
، فعلى اإلنسان السيما طالب العلم أن يتفقد نيته، وأن يكون «األعمال بالنيات»وأول حديث في الصحيح حديث 

أن يصلح مقصده؛ ألن العلم الشرعي من علوم اآلخرة المحضة التي ال  -سبحانه وتعالى-ديدنه اللهج بسؤال هللا 
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، بل على طالب العلم أن يحسن نيته التي ال يجوز للمسلم أو -سبحانه وتعالى-يجوز التشريك فيها بغير هللا 
 غيره. -سبحانه وتعالى-لطالب العلم أن يشرك فيها مع هللا 

 يخلو ال -عليه الصالة والسالم-السؤال بجاه النبي  حبه أجمعين""بجاه سيدنا محمد وآله وصر: يقول المختص  
ثل بم -الىسبحانه وتع-، واإلقسام على هللا -عليه الصالة والسالم-م بجاه النبي س  ما أن يكون ق  إ :من أحد أمرين

 امل أيًض ويحت، -سبحانه وتعالى-عنه عند جماهير العلماء، إذ ال يجوز اإلقسام بغير هللا  هذا ال يجوز، بل منهي
ما  هم، لكنجد في دعاء كثيٍر منزه طائفة من الناس، وو  به، وهذا وإن جو   -سبحانه وتعالى-سأل  هللا أن يكون ي  

رحمه -كله ضعيف بل موضوع، وأشار إلى ذلك شيخ اإلسالم في ذلك  -عليه الصالة والسالم-روي عن النبي 
لتي اساليب الوسيلة فعلى اإلنسان أن يجتنب مثل هذه األو التوسل  في كتابه: الموسوم بقاعدة جليلة في -هللا تعالى

 غيرها.إلى وفيها شيٌء من الخروج من السنة  ،فيها شيٌء من المخالفة
ي ن بدء الوحالباب األول، كيف كاب يعني في االختصار، بدًءا ،"-إن شاء هللا تعالى-ا حين الشروع "وهذيقول: 

 .-وسلمصلى هللا عليه -إلى رسول هللا 


