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 دراسات تطبيقية على كتب الزوائد

 مصباح الزجاجة للبوصريي-2

 
 اسم الكتاب

 قال البوصريي يف املقدمة: 

 (مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجهومسيته : )

 

 املؤلفالتعريف ب

أمحد بن أبي بكر عبِد الرمحن بن إمساعيل بن سليم 

بن عثمان، أبو العباس البوصريي الكناني  بن قاميازا

 القاهري الشافعي.

 هـ  840هـ، وتويف سنة 762ولد سنة 

والبوصريي: نسبة إىل قرية )أبو صري( من قرى الغربية 

 مبصر.

 ـ: باإلمام البوصريي ابن حجر احلافظ  وصف

 شيخ املفيد الصاحل احملدث الفاضل(.ال)

 وقال أيضًا: 

بادة والتالوة، مع حدة يف والع )كان كثري السكون

 .(اخللق

 وقال السيوطي: ألف تصانيف حسنة.

 طبع منها: "مصباح الزجاجة" و "إحتاف اخلرية املهرة"

 

تعريف ال

 بالكتاب

اشتمل الكتاب على األحاديث اليت زادها ابن ماجه 

على أصحاب الكتب اخلمسة: الصحيحني، وسنن أبي 

 داود، والرتمذي، والنسائي.
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 الكتابخطبة 

 :"مصباح الزجاجة" قال البوصريي يف مقدمة

)فقد استخرت اهلل تعاىل يف إفراد زوائد اإلمام احلافظ 

أبي عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويين على 

اخلمسة األصول: صحيحي البخاري ومسلم، وأبي 

 ـ رواية ابن السينـ داود، والرتمذي، والنسائي الصغرى 

فإن كان احلديث يف الكتب اخلمسة أو أحدها من 

صحابي واحد مل أخرجه، إال أن يكون فيه طريق 

 زيادة عند ابن ماجه تدل على حكم.

صحابيني فأكثر، وانفرد ابن وإن كان من طريق 

ولو كان املنت  أخرجته ،ماجه بإخراج طريق منها

واحدًا، وأنبه عقب كل حديث أنه يف الكتب اخلمسة 

ن طريق فالن مثاًل إن كان، فإن مة أو أحدها املذكور

ائدة، فلمل يكن ورأيت احلديث يف غريها نبهت عليه ل

 وليعلم أن احلديث ليس بفرد.

ثم أتكلم على كل إسناد مبا يليق حباله من صحة 

وحسن وضعف، وغري ذلك، وما سكتُّ عليه ففيه 

 نظر.

 

 أهمية الكتاب

ترجع أهمية كتاب "مصباح الزجاجة" إىل أن من سبق 

اإلمام البوصريي كاإلمام املزي وغريه قد أطلقوا 

تفرد بروايته ابن  حديثاحلكم بالضعف على كل 

ماجه، فجاء هذا التأليف اجلامع لزوائد ابن ماجه، 

على أسانيد تلك  أحكام البوصريي واملشتمل على

كانت النتيجة على و ق،هذا اإلطالعلى  ردًاالزوائد، 

 النحو التالي: 
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 حديثًا ، وثق البوصريي رجاهلا، وصحح أسانيدها  428

 حديثًا، حكم على أسانيدها باحلسن. 199

 حديثًا، حكم على أسانيدها بالضعف. 613

، أو األسانيدحديثًا، حكم عليها بأنها واهية  99

 منكرة، أو مكذوبة.

 

 مميزات الكتاب

لقواعد اليت حددها كتابه باالتزم البوصريي يف -1

 ،ايف تطبيقه ان دقيقًا، وكاحملدثون يف إفراد الزوائد

 كانيف هذا اجلانب  عليه االستدراك فإن ومن ثم

 .باهليثمي مقارنة نادرًا،

 الكتب يشري إذا كان للحديث شاهد أو أصل يف-2

 اخلمسة.

ابن ماجه ينبه على الزيادات املؤثرة اليت انفرد بها -3

 أن بقية، مع النص على أصحاب الكتب اخلمسةعن 

 .احلديث موجود عند صاحب الكتاب

جاءت أحكامه على قد حيكم على األسانيد، و-4

 النحو التالي:

إسناده صحيح( وإذا كان على شرط الشيخني أو )

 أحدهما ذكر ذلك.

)إسناده حسن( فيما إذا كان أحد رواته نازاًل عن درجة 

 يف توثيقه. التوثيق، أو كان خمتلفًا

)إسناده ضعيف( فيما إذا كان أحد رواته حمكومًا 

 عليه بالضعف اليسري.

)إسناده ضعيف( مع التصريح بأن أحد رواته متفق على 

 تضعيفه، ويعد هذا يف درجة الضعيف جدًا.
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ويكتفي  ،احلديث بالوضع يتحاشى احلكم على-5

وهذا من بالتنبيه على أن أحد رواته كذاب أو وضاع، 

 .رمحه اهللورعه 

بالدقة يف على األسانيد  تتميز أحكام البوصريي-6

 .كثري من املواضع

، تنوعت موارد البوصريي يف "مصباح الزجاجة"-7

، كابن أبي واعتمد على أحكام كبار األئمة النقاد

 حامت، وأمحد، والدارقطين، والذهيب، وغريهم.

 أمثلة ذلك:له تعقبات لطيفة، وفوائد قيمة، ومن -8

اية احلسن عن من رووهو ( 4184عقب حديث ) قوله

 أبي بكرة ما نصُّه:

َوحكم اْلَحاِكم  ...َرَواُه اْبن حَبان ِفي َصِحيحه )

َفِإن اْعرتض معرتض على اْبن حَبان َواْلَحاِكم  ،ِبِصحَِّتِه

سن مل يسمع من حه بقول الدَّاَرُقْطِنّي َأن احلِفي َتْصِحي

 ةأبي بكر

اْحتج الُبَخاِرّي ِفي َصِحيحه ِبِرَواَية اْلحسن َعن أبي  :قلت

َوِفي ُمْسند َأْحمد واملعجم  ،بكَرة ِفي َأْرَبَعة َأَحاِديث

اْلَكِبري للطرباني التَّْصِريح ِبَسَماِعِه من أبي بكَرة ِفي 

َوله َشاهد  ،يناِفواملثبت مقدم على ال ... عدَّة َأَحاِديث

 ،اُه التِّْرِمِذّي ِفي اْلَجاِمع َوَصححُهمن َحِديث اْبن عمر َرَو

 (.َقاَل َوِفي اْلَباب َعن أبي ُهَرْيَرة َوأبي ُأَماَمة َوأبي بكَرة

، ومن الراوي إذا اقتضى احلاليفصل القول يف -9

 أمثلة ذلك:

عن من رواية ابن فضيل وهو ( 808قوله عقب حديث )

 السائب، ما نصُّه:عطاء بن 
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َعطاء بن السَّاِئب اْخَتَلط ِبآِخرِه  ؛َضِعيفَهَذا ِإْسَناد )

  (.طْخِتالْنُه ُمَحمَّد بن الفضيل بعد االَومسع ِم

 

املآخذ على 

 الكتاب

ميكن حصر املآخذ على "مصباح الزجاجة" يف 

 نقطتني:

 األوىل: يف إيراد احلديث الزائد

 على بعض األسانيد األحكامالثانية: يف 

 

النقطة األوىل 

)يف إيراد 

 احلديث الزائد(

قد يورد البوصريي احلديث يف كتابه على أنه من -1

الزوائد، مع أنه موجود يف أحد الكتب اخلمسة، ومن 

 أمثلة ذلك:

َحدثَنا ُمَحمَّد بن ( قال: 1464ما أخرجه ابن ماجه )

َحدثَنا ُمَحمَّد بن  ،َحدثَنا َأْحمد بن َخاِلد اْلَوْهِبي ،حييى

َعن  ،َعن حييى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري ،ِإْسَحاق

َلو كنت اْستْقبلت من َأْمِري َما  :َعن َعاِئَشة َقاَلت ،َأِبيه

 .ِنَساِئِه غرُي  النَِّبيَّ َلَما غَساْسَتْدَبرت 

جزء من حديث  هووفقد ذكره البوصريي يف كتابه، 

 َعاِئَشُة : َوَكاَنْتهلفظو (3141طويل، رواه أبو داود )

 ِإال َغَسَلُه َما اْسَتْدَبْرُت، َما َأْمِري ِمْن اْسَتْقَبْلُت َلْو: »َتُقوُل

 .«ِنَساُؤُه

قد يغفل البوصريي احلديث مع أنه من الزوائد، -2

 ومن أمثلة ذلك:

 َعْبِد ْبُن َهاُروُن َحدََّثَنا( قال: 3221ما أخرجه ابن ماجه )
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 َحدََّثَنا: َقاَل اْلَقاِسِم ْبُن َهاِشُم َحدََّثَنا: َقاَل اْلَحمَّاُل اللَِّه

 ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُموَسى َعْن َثَة،ُعال ْبِن اللَِّه َعْبِد ْبُن ِزَياُد

 َأنَّ َماِلٍك، ْبِن َوَأَنِس َجاِبٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن ِإْبَراِهيَم،

 اْلَجَراِد َعَلى َدَعا ِإَذا َكاَن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ

 َوَأْفِسْد ِصَغاَرُه، َواْقُتْل ِكَباَرُه، َأْهِلْك اللَُّهمَّ: »َقاَل

 احلديث. «َداِبَرُه... َواْقَطْع َبْيَضُه،

 يذكره ومل املصنف به انفرد مما هو :مرييالدَّ قال

 .الزوائد صاحب

 

 النقطة الثانية

يف األحكام على 

 بعض األسانيد

على توثيق إلسناد ايف تصحيح  عتمد البوصرييا-1

، ومن قواعد احملدثنيلالف خموهذا للراوي،  ابن حبان

 :أمثلة ذلك

 رجاله صحيح إسناده "هذا :(4081) حديثقوله عقب 

 يف الثقات، حبان ابن ذكره َعفارة بن ومؤّثر ثقات،

 "هذا: وقال احلاكم ورواه ثقات، اإلسناد رجال وباقي

 .اإلسناد" صحيح

 على تصحيح احلاكميف تصحيح اإلسناد  اعتماده-2

 مع ما عرف عنه من التساهل، ومن أمثلته:

 فقد عقبه بقوله:( 4080حديث )احلديث السابق، و

كم"، وقال: ورواه احلا ،"إسناده صحيح ورجاله ثقات

 "صحيح على شرط مسلم."

ليس على شرط مسلم  (أظهر بن مروان)فيه علمًا بأن 
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وابن ماجه، وقد قال عنه ابن ومل خيّرج له إال الرتمذي 

 دوق.ص ":التقريب"حجر يف 

 ، ومن أمثلته:تعارض أقواله يف الراوي الواحد-3

"مرتوك"،  :يف موضعي" ذَببيدة الرَّقوله يف "موسى بن ُع

"ضعيف"، والفرق بني املرتبتني ظاهر،  :خرويف موضع آ

أما الضعيف وحديث املرتوك ضعيف جدًا،  من حيث إن

 جنبار.لال فإن إسناده قابل ضعفًا يسريًا

 وهمه يف احلكم على الراوي، ومن أمثلته:-4

رواية  ألن ؛إسناده ضعيف" :(1165حديث )قوله عقب 

 ضعيفة". الشاميني إمساعيل بن عّياش عن

 "بل الصحيح: فقد قال السندي ،الصحيح هو والعكس

 .ضعيفة" الشاميني غري عن روايته أن

ذهوله عن أقوال النقاد يف الراوي، وتصرحيه بعدم -5

 ، ومن أمثلة ذلك:من وّثقه أو جّرحهالوقوف على 

أَر  (: "علي بن زياد اليمامي مل4087عقب حديث )قوله 

علمًا بأن الراوي ذكره ابن ، جّرحه" من وال من وّثقه

 حبان يف "الثقات"، وذكره العقيلي يف "الضعفاء"، وقال

 واهلل أعلم. ": ضعيف.التقريب" يف حجر ابنعنه 
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 منوذج من الكتاب
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