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الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد:

فإن��ه ال يخفى على المختصين يف علوم الحديث ما لصحيح اإلمام البخاري 
م��ن األهمي��ة البالغة بين كتب الس��نة المش��رفة، من جه��ة تقدم مؤلف��ه بين علماء 
الحدي��ث يف األمة، حتى غ��دى أمير المؤمنين يف الحديث عندهم، ومن جهة كون 
كتاب��ه الصحيح هو أصح كت��اب بعد القرآن الكريم ثبوتًا، وأنه كتاب ضمنه مؤلفه 
علمه واختياراته يف أبواب الفقه التي عالجها، بألطف عبارة وأدق إش��ارة، وبرغم 
ما له��ذا الكتاب من األهمية والتميز والتقديم إال إن اإلمام البخاري رحمه اهلل قد 
أخلى كتابه من مقدمة تبين بجالء شرطه فيه، وطريقته يف االنتقاء للرجال والتخريج 
والرتتيب لألحاديث، ومنهجه يف التعبير عما يس��تنبطه من فقه األحاديث، غير أنه 
كان يس��لك يف كل ذلك طريقة محددة رسمها بعلم وفهم، ولزمها بدقة واضطراد 
ُن كل متأمل حاذق يف عمله يف الصحيح وتصرفاته فيه من استكش��اف  متن��اه، يمكِّ

خطوط بارزة لمنهجه الذي اتبعه وطريقته التي سلكها فيه.

وه��ذا االضطراد هو ما يمكن أن يس��مى ب�)العادة(، وهو فّن لطيف يكش��ف 
خباي��ا الصحي��ح، وعظي��م ما أودعه في��ه مؤلفه من العل��م، وقد اعتن��ى أهل العلم 
م��ن ش��راح الصحيح باإلش��ارة لتلك الع��ادات إش��ارات متفرقة، تحت��اج للجمع 
والتوضي��ح والتمثيل، والعلم هبذه العادات من أهم أدوات الباحث يف التعامل مع 
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كتاب صحيح البخاري، والغفلة عنها تؤخره عن االس��تفادة منه على الوجه األتم 
أو تعيقه، وأكثر الحداثيين عند تعاملهم مع الكتاب ال يعرفون هذا الباب ولم يقع 

لهم على بال، فوقعت لهم بسبب جهله جملة من المزالق والهنات.

موضوع البحث: �

ع��ادة اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه التي نص عليها ش��راح الصحي��ح، بيانًا 
لمفهومها وداللته وما ينبني عليها من أثر حديثي.

مشكلة البحث: �
ما العادات التي انضبط البخاري يف مراعاهتا يف صحيحه. 1
كيف تعامل معها شراح الصحيح وأوضحوها. 2
ما األمثلة التطبيقية على تلك العادات من خالل الصحيح. 3

الدراسات السابقة: �
اهتم بعض العلماء الذين ش��رحوا الصحيح باإلشارة إلى العادات المنهجية 
الت��ي يس��لكها اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه، غير أهنا إش��ارات مبثوث��ة يف مجمل 
ش��روحهم، ول��م أج��د دراس��ة عني��ت بجمع تل��ك الع��ادات يف كت��اب واحد إال 
كت��اب الش��يخ العالم��ة المحدث عبدالح��ق ب��ن عبدالواحد الهاش��مي: )عادات 
اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه(، جمع فيها )63( عادة من عاداته –بحس��ب ترقيم 
المحقق-، وتممها المحقق بخمس فصار مجموع ما ذكره )68( عادة، غير أنه لم 
يس��توعب، ولم يغلق الباب أمام المستدرك، فالموضوع واسع، وفيما ذكره شيء 
م��ن التكرار، ولم يلتزم المؤلف ش��رح المراد بكل ع��ادة ذكرها، وال نقل عبارات 
ش��راح الصحي��ح يف كل ما نقله عنه��م، وال التزم التمثيل عليه��ا جميعًا من خالل 
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تصرف البخاري، فبقيت كثير منها ُغْفالً عن التمثيل والتوضيح.

حدود البحث: �

ينحص��ر البحث يف جمع نم��اذج مما نّص عليه ش��راح الحديث، من عادات 
اإلم��ام البخاري يف صحيحه، مما لم يذكره الش��يخ عبدالحق الهاش��مي، أو ذكره 
ول��م يوّضح��ه، فمصادر البحث األساس��ية التي سيس��تمد منه��ا البحث نصوصه 
مقصورة على الكتب التي ش��رحت الصحيح، وعلى وجه الخصوص فتح الباري 

لإلمام الحافظ ابن حجر العسقالين.

أهداف البحث: �

بيان مفهوم المصطلح، وذكر من استعمله من الشراح.. 1

إبراز ش��يء من معالم المنهج الدقيق، الذي وضع عليه اإلمام البخاري . 2
كتابه، من خالل عاداته فيه.

الكشف عن ش��دة عناية علماء الحديث بكتاب البخاري، عند شرحهم . 3
له. 

تس��ليط الضوء عل��ى جملة من األمثل��ة التطبيقية، لع��ادات البخاري يف . 4
صحيحه، التي لم تتعرض لها الدراسات السابقة.

التدلي��ل على إبداع البخاري يف الصناعة الحديثية، وتقدم كتابه على كل . 5
ما سواه من كتب السنة.

منهج البحث: �

 * المنهج االستقرائي التحليلي
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إجراءات البحث: �

جمع ما نص عليه شراح صحيح اإلمام البخاري من عاداته فيه.. 1

انتقاء نماذج من تلك العادات وصياغتها صياغة علمية واضحة.. 2

تقسيم تلك العادات تقسيمًا منهجيًا.. 3

توضيح العادة بكالم ش��ارح الصحيح، مع التمثيل على كل واحدة منها . 4
بثالثة أمثلة من خالل صنيع البخاري يف كتابه، فبالثالث تستقر العادة.

خطة البحث: �
قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:

المقدم��ة: وفيه��ا ال��كالم حول موض��وع البح��ث، ومش��كلته، وحدوده، * 
وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

المبحث األول: تمهيد وتعريف بمصطلح عادات البخاري.* 

المبح��ث الثاين: عادات اإلم��ام البخاري يف تراجم األبواب، وتحته س��تة * 
مطالب، كل عادة يف مطلب.

المبحث الثالث: عادات اإلمام البخاري يف األس��انيد والمتون وما يرتبط * 
بذلك، وتحته ستة مطالب، كل عادة يف مطلب.

المبحث الرابع: الدالالت الحديثية لعادات البخاري يف صحيحه.* 

الخاتمة.* 

ونس��أل اهلل تعال��ى أن يرزقن��ا اإلخالص يف الق��ول والعمل، وأْن يم��ّن علينا 
بالهداية والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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املبحث األول
متهيد يف تعريف مصطلح عادات البخاري

العادات:  �

جمع عادة، والعادة أصل ألفها منقلبة عن واو، فهي يف األصل »َعَوَد«، يقول 
ابن فارس: )عود: العين والواو والدال أصالن صحيحان، يدلُّ أحدهما على تثنيٍة 
يف األمر، واآلخر جنٌس من الخش��ب()))، وما نحن بس��بيله اآلن يدخل يف األصل 
ل: الَعْود، ق��ال الخليل: هو تثني��ة األمر عودًا بعد  األول، ق��ال ابن ف��ارس: )فاألوَّ
َب��ْدء، تق��ول: بدأ ثم عاد، والَع��ْودة: الَمّرة الواحدة..والِعيد: م��ا يعتاد من َخياٍل أو 
ْربة، والتَّماِدي يف شيء  د..والَعادة: الدُّ ، ومنه المعاَوَدة، واعتياد الرجل، والتعوُّ َهمٍّ

حتَّى يصير له سجّيًة، ويقال للمواظب على الشيء: الُمعاِود())).

وق��ال الراغب األصفهاين: )الَعْوُد: الّرجوع إلى الش��يء بعد االنصراف عنه؛ 
إّما انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة..والَعاَدُة: اس��م لتكرير الفعل واالنفعال؛ 

حتى يصير ذلك سهالً تعاطيه كالّطبع، ولذلك قيل: الَعاَدُة طبيعة ثانية())).

وبن��اء على هذا فيمك��ن أن نجمل المراد بمصطلح »ع��ادات اإلمام البخاري 
يف صحيح��ه«، بأنها: التصرفات التي تك��رر منه مراعاتها، اعتبارًا أو إلغاًء، يف كتابه 

الصحيح، يف األسانيد والمتون واستنباط األحكام.

)1(  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )4/ 182-181(
)2(  المصدر السابق

)3(  مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين )ص: 594-593(
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 وكونها »عادات« فهذا يلزم منه توافر أحد وصفين: االضطراد دون اضطراب، 
أو الكث��رة الغالب��ة، وإال لما صّح تس��ميتها بالعادة؛ إذا ما كث��ر تخلُّفها أو اضطرب 
وجوده��ا، يقول ابن ُنجي��م الحنفي: )إنما تعت��ر العادة إذا اطَّ��ردت أو َغَلَبت()))، 
ويقول ش��مس الدين المقدس��ي: )العادة إنما تطلق على ما كث��ر، وألّن ما اعتر له 
التكرار اعُتر ثالثًا()))، ولعل من المناسب أْن نجعل األمثلة على كل عادة ثالثة.

وق��د جرى اس��تعمال كلمة »عادة« أو »عادات« على ألس��نة كثي��ر من األئمة 
ممن شرح صحيح البخاري، وممن لم يشرحه، فبعضهم ابتكرها وأكثرهم نقلها، 

فمن هؤالء على الرتتيب الزمني: 

أول م��ن وجدته اس��تعمل مصطل��ح: »ع��ادة البخاري« ه��و))): أب��و عبداهلل 
از)412ه�()))، ثم محيي الدين  محمد ب��ن جعفر التميمي القيراوين النح��وي القزَّ
النووي)676ه�()))، ثم ناصر الدين ابن المنّير اإلس��كندراين)683ه�()))، وبعده 

األشباه والنظائر، البن نجيم )ص: 94(  )1(
الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة )2/ 401(  )2(

نقل الس��خاوي يف فتح المغيث )175/3( عن أبي بكر اإلس��ماعيلي أنه قال: )وعادة البخاري التجوز   )3(
يف مث��ل ه��ذا(، فلو صح هذا النقل عنه لكان هو أول من اس��تعمل هذا االصطالح فيما وقفت عليه، إال 
أّن ه��ذا الق��ول المنقول عن اإلس��ماعيلي خطئًا؛ ما ه��و إال قول البن حجر تعليق��ًا على قول نقله عن 

اإلسماعيلي، انظر: الفتح )532/3(.
ن يف التوضيح لش��رح الجامع  يف ش��رحه لغريب البخاري، وهو كت��اب مفقود، وإنما نقله عنه ابن الملقِّ  )4(

الصحيح )455/10(
نق��ل نصه على ذل��ك الكوراين يف الكوثر الجاري )28/1(، مع ك��ون عبارته يف المطبوع من التلخيص   )5(
لي��س فيها النص على لفظ العادة )231/1( )288/1(، لكنها مطبوعة عن نس��خة خطية واحدة، فاهلل 

أعلم
المتواري على تراجم أبواب البخاري، ابن المنّير ص)49(، )88(، )123(، وغيرها من المواضع.  )6(
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اب��ن ُرش��يد الفهري)721ه�()))، وأعقبه ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية)728ه�()))، 
ثم ش��رف الدين الحس��ين ب��ن عب��داهلل الطيبي)743ه���()))، ثم جاء بع��ده جمال 
الدي��ن الزيلعي)762ه�()))، فش��مس الدين الكرم��اين )786ه�()))، ثم الس��راج 
ابن الملّقن )804ه�()))، ثم ش��مس الدين الرماوي)837ه�()))، وتالهما س��بط 
اب��ن العجمي)841ه���()))، ثم ت��اله ابن ناصر الدي��ن الدمش��قي)842ه�()))، ثم 
أعتن��ى بذلك وتتبع مواضع��ه الحافظ اب��ن حجر)852ه�()1))، وتبع��ه بدر الدين 
العيني)855ه�())))، ثم موفق الدين أحمد ابن س��بط ابن العجمي)884ه�())))، 
فالسيوطي)911ه�())))، ثم القسطالين)923ه�())))، وغيرهم ممن جاء بعدهم.

)1(  نقله عنه ابن حجر يف فتح الباري )3/ 211(
)2(  الفتاوي، شيخ اإلسالم ابن تيمية )256/1(

)3(  الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي )2/ 499(
)4(  تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسير الكشاف، الزيلعي )478/474/1(

)5(  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، الكرماين، يف مواضع منها: )103/5( )19/6(
)6(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، يف مواضع منها: )431/5( )99/26(

)7(  الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، الرماوي )1/ 16(
)8(  التلقي��ح لفه��م قارئ الجامع الصحيح، س��بط ابن العجم��ي، والكتاب مخط��وط، وراجعته عن طريق 

موسوعة صحيح اإلمام البخاري.
)9(  افتتاح القاري لصحيح البخاري، ابن ناصر الدين ص)122(، وتوضيح المشتبه )165/8(.

)10( يف مواضع كثيرة جدًا من فتح الباري منها على سبيل المثال: )335/1(، )320/7(، وغيرها كثير.
)11( يف مواض��ع كثي��رة من عمدة القاري، منها على س��بيل المث��ال: )81/2(، )113/11(، )287/20(، 

وغيرها.
)12(  التوضي��ح لمبهم��ات الجامع الصحي��ح، موفق الدين ابن العجمي، والكت��اب مخطوط، وراجعته عن 

طريق موسوعة صحيح اإلمام البخاري.
)13( التوشيح على الجامع الصحيح، السيوطي)410/1(، )414/1(، وغيرها.

)14( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالين)60/1(، )492/1(.
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وجريان هذا المصطلح على ألس��نة هذا العدد من أهل العلم؛ دليل على دقة 
مالحظتهم لتصّرفات اإلم��ام البخاري، ودليل على ثبوت مراعاة اإلمام البخاري 

لتلك العادات يف تصّرفه.

***
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املبحث الثاني
عادات اإلمام البخاري يف تراجم األبواب

املطلب األول

م��ن عادته أن��ه إذا أخرج حديثًا وفيه »لف��ظ« يتردد يف قبول معن��اه النظر؛ فإنه 
يترجم لمسائل الحديث، وال يترجم لما تضمنته تلك اللفظة من المسائل))):

توضيح العادة:  �

م��ن المعل��وم أّن الحدي��ث النب��وي ال تخل��و كل جملة من جمل��ه لصالحية 
استنباط المسائل واألحكام، واإلمام البخاري دقيق يف توليد المعاين من األلفاظ، 
غير أّن الحديث إذا اش��تمل عل��ى لفظة قام عنده يف داللته��ا معارض راجح، وإن 
كانت تصلح الستنباط مسألة عند غيره؛ فإنه ال يرتجم لما دّلت عليه من األحكام.

يقول الزين ابن المنيِّر تعليقًا على »باب زكاة الغنم« الذي عقده البخاري))): 
)حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت يف الخر؛ إما ألنه لم يعتر هذا المفهوم، 
أو ل��رتدده م��ن جهة تع��ارض وجوه النظر فيه عنده()))، فأش��ار اب��ن المنّير إلى أّن 
البخ��اري قد اليرتجم ببعض ما يدل عليه حدي��ث الباب؛ لرتدده يف إثبات المعنى 

الذي دلَّ عليه، بسبب وجود المعارض عنده.

)1(  انظ��ر أمثلة على هذه العادة يف: مصابي��ح الجامع للدماميني )2/ 197(، وفتح الباري البن حجر )1/ 
398( )109/5(، وعمدة القاري للعيني )203/3(

)2(  صحيح البخاري )2/ 118(
)3(  نقله عنه ابن حجر يف فتح الباري )3/ 318(، وتبعه الشنقيطي يف كوثر المعاين الدراري )12/ 339(
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أمثلتها: �

املثال األول:  �
يف ت��ردده يف لف��ظ يف حدي��ث الب��اب: قول اإلم��ام البخ��اري: »باب المس��ح 
ي��ن«)))، وأخرج تحته ثالث��ة أحاديث كلها تضمنت النص على مس��ح  عل��ى الخفَّ
النب��ي  عل��ى خفيه: حديث س��عد ب��ن أبي وقاص  ع��ن النبّي 
  أّنه مس��ح عل��ى الخّفي��ن()))، وحديث المغيرة بن ش��عبة( :
أ ومس��ح على الخّفين()))، وحديث عمرو بن  عن النبي  وفيه: )فتوضَّ
أمية الضمري  وأخرجه بلفظين: )أّنه رأى الّنبّي  يمس��ح على 

يه())). الخّفين()))، و)رأيت الّنبّي  يمسح على عمامته وُخفَّ

فأن��ت ت��رى أّن حدي��ث عم��رو ب��ن أمي��ة تضّم��ن الدالل��ة عل��ى مس��ح النبي 
 على شيئين: )العمامة( و)الخفين(، بينما ترجمة الباب اقتصرت على 
أحدهما: »باب المسح على الخفين«، فلماذا ترك البخاري الرتجمة لهذه اللفظة؟

يقول الش��يخ محمد أنور ش��اه الكش��ميري: )قل��ت: والبخ��اري وإن أخرج 
حدي��ث المس��ح على الِعَمام��ة، إال أنَّه ل��م ُيَتْرِجم علي��ه هبذه المس��ألة، فدّل على 
ق عندي من عاداتِه أنَّ الحدي��ث إذا كان قوًيا عنده، ويكون  ضع��ٍف فيه، ألنَّ��ه تحقَّ
ج  جه يف كتابه وال ُيَتْرِجم على ذلك اللفظ، وال يخرِّ د في��ه النظر؛ يخرِّ في��ه لفظ يرتدَّ

)1(  صحيح البخاري )1/ 51(
)2(  المصدر السابق )202/51/1(
)3(  المصدر السابق )203/51/1(
)4(  المصدر السابق )204/52/1(
)5(  المصدر السابق )205/52/1(
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منه مس��ألة، فصنيعه هذا يف المس��ح على الِعَمامة يدلَّ على ترّدد عنده فيه)))، ولذا 
تركه ولم يذهب إليه، واهلل تعالى أعلم())).

وهذا الضعف الذي أش��ار إليه العالمة الكش��ميري إنما ه��و ضعف يف البناء 
الفقه��ي ال يف الثب��وت، أال تراه يقول: )أّن الحديث إذا كان قوّيًا عنده، ويكون فيه 
لف��ظ يرتّدد فيه النظ��ر(، ويوضحه قوله يف موضع آخر: )وق��د تحقق عندي َأّن من 
عادة البخاري: أّن الحديث إذا كان صحيحًا عنده يف نفس��ه، وتكون فيه مس��ألة ال 
يقوم هذا الحديُث حجًة عليه ألَمٍر َس��نَح له، ال يرتجم على هذا الجزء وعلى هذه 

المسألة())).

وربم��ا أّن هذا المعارض الراج��ح الذي رّدد البخاري عن الرتجمة للمس��ح 
عل��ى العمام��ة يف صحيحه: أّن جمهور أهل العلم منعوا المس��ح على العمامة)))، 

والمذهب جوازه، وعليه تدل نصوص السنة، واهلل أعلم

املثال الثاني:  �

أن اإلم��ام البخ��اري ب��وب يف »كت��اب مناقب األنصار« إلس��الم خمس��ة من 
الصحابة تباعًا، فقال: »باب إس��الم أبي بكر الّصّديق «)))، و»باب إس��الم 

)1(  أخرج البخاري حديث الباب وفيه ذكر المس��ح على العمامة، وهذا دال على ثبوهتا عنده، وإن كان قد 
ق��ع الخالف يف إعالل زيادة ذك��ر العمامة يف الحديث، وصوب ابن حجر ثبوهتا، وانظر تفصيل ذلك يف 

فتح الباري )309-308/1(.
)2(  في��ض الب��اري، الكش��ميري )1/ 402(، وانظ��ر يف ال��كالم على زعم م��ن زعم غلط ذك��ر العمامة يف 

الحديث: فتح الباري، البن حجر )1/ 309-308(.
)3(  فيض الباري على صحيح البخاري، الكشميري )2/ 444(

)4(  انظر: المغني، ابن قدامة )380-379/1(
)5(  صحيح البخاري )5/ 46(
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 ،(((» و»باب إس��الم أبي ذرٍّ الغف��ارّي ،(((» س��عد ب��ن أبي وّق��اص
و»ب��اب إس��الم س��عيد ب��ن زي��د «)))، و»باب إس��الم عم��ر ب��ن الخّطاب 
«)))، ولكن بعد بابين اثنين قال: »باب موت النَّجاش��ّي«)))، فرتجم لموته 
ولم يرتجم إلس��المه، مع كون الموضع موضع ذكر إس��المه، وقد تضمنت صالة 
النب��ي علي��ه، م��ع قول��ه يف حديث أب��ي هري��رة يف الباب: )اس��تغفروا 
ألخيكم()))، الداللة على معنى إسالمه، فلماذا ترك البخاري الرتجمة إلسالمه؟

يجي��ب على ذلك الحاف��ظ ابن حجر فيقول: )وقد استش��كل كونه لم يرتجم 
بإس��المه وه��ذا موضع��ه، وترج��م بموت��ه، وانما م��ات بع��د ذلك بزم��ن طويل، 
والج��واب: أن��ه لم��ا لم يثبت عن��ده القصة ال��واردة يف صفة إس��المه؛ وثبت عنده 
الحدي��ث الدال على إس��المه وهو صري��ح يف موته ترجم به، ليس��تفاد من الصالة 
عليه أنه كان قد أسلم()))، وهذا يعني أّن البخاري أعرض عن الرتجمة على الباب 
بإس��الم النجاش��ي؛ الذي دّل��ت على مقتض��اه أحاديث الباب، واكتف��ى بالرتجمة 

لموته: لمعارض راجح قام يف نفسه، وهو عدم ثبوت قصة إسالمه عنده.

املثال الثالث:  �
ب اإلمام البخ��اري يف كتاب الصالة فق��ال: »باب المداوم��ة على ركعتي  ب��وَّ

)1(  المصدر السابق )5/ 46(
)2(  صحيح البخاري )5/ 47(
)3(  المصدر السابق )5/ 47(
)4(  المصدر السابق )5/ 48(
)5(   المصدر السابق )5/ 51(

)6(  المصدر السابق )5/ 3880/51(
)7(  فتح الباري، البن حجر )7/ 191(
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  قال��ت: )صلى النبي  الفج��ر«، وأخرج تحته حديث عائش��ة
العش��اء، ثم صلى ثماين ركعات، وركعتين جالس��ًا، وركعتين بين النداءين، ولم 
يك��ن يدعهم��ا أبدا()))، وق��د تضّمن هذا الحدي��ث جملة من المع��اين التي ترجم 
له��ا البخ��اري يف مواضع من كتابه، واس��تنبط الفقه منها)))، غي��ر أن هذا الحديث 
قد اش��تمل عل��ى لفظة لم ترد يف غير هذا الموضع م��ن صحيحه، وتضمنت معنى 
فقهيًا يصلح أن ينتزع منها ويرتجم عليها به، وهي قوله: »وركعتين جالًسا«، وهو 
اس��تحباب صالة هاتين الركعتين جالس��ًا، ولكّن اإلمام البخ��اري لم يفعل، ألنه 
معنى ضعيف من الناحية الفقهية عنده، يقول الش��يخ محمد أنور شاه الكشميري: 
)وهاتان الركعتان ليستا عند البخارّي رحمه اهلل تعالى يف غير هذا الموضع، ولكنَّه 
ل��م يرتجم عليهم��ا؛ ألنه لم يذهب إليهما())) ، ق��ال: )والبخاري رحمه اهلل تعالى 
وإن أخرجهم��ا يف كتاب��ه، إال أنه لم يبّوب على هذا اللفظ، وق��د تحقق عندي: أّن 
البخ��اري رحمه اهلل تعالى إذا يخ��رج))) لفًظا ويكون فيه ضع��ف عنده؛ ال ُيرتجم 

عليها)))، فهذا أيًضا دليٌل على ضعف يف المسألة عنده())).

)1(  صحيح البخاري )2/ 1159/55(
)2(  بوب البخاري على هذا الحديث جملة من األبواب تفقهًا، منها: باب الضجعة على الشق األيمن بعد 
ركعت��ي الفج��ر )2/ 55(، و باب من تح��دث بعد الركعتين ولم يضطج��ع )2/ 55(، و باب الحديث 
يعني بعد ركعتي الفجر )2/ 57(، و باب تعاهد ركعتي الفجر ومن س��ماهما تطوعا )2/ 57(، و باب 

ما يقرأ يف ركعتي الفجر )2/ 57(.
)3(  فيض الباري، الكشميري )2/ 575(

)4(  كذا
)5(  كذا

)6(  فيض الباري، الكشميري )1/ 306(
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وه��ذا الضع��ف الذي أش��ار إليه الش��ارح؛ إنما ه��و من ضعف جه��ة الداللة 
عل��ى المش��روعية عند البخاري، ال من جهة الثبوت –كم��ا يف النّص المنقول عنه 

سابقًا-؛ فقد أخرج البخاري حديث الباب، وهو حكم منه بأصحيته.

***
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املطلب الثاني
م��ن عادة اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه أنَّ األحادي��ث إذا صلح��ت داللتها 
للطرفي��ن، أو كان الخالف فيها قوي��ًا؛ ُيِحيُل الحكم يف الترجم��ة إلى الناظر، وال 

َيْجِزم بجانٍب))) إاّل عند حاجة))):

توضيح العادة: �

م��ن ش��أن الرتجمة على الحدي��ث أن تكون كاش��فة لحكم مس��ألة دّل عليها 
حدي��ث الباب، فينتزعها المؤلف من��ه ويعنون بالنص على حكمها، غير أّن اإلمام 
البخاري إذا كان الحديث قد اختلف أهل العلم يف داللته على أقوال؛ فإنه يس��وق 

الرتجمة بصيغة الخر، أو االستفهام دون جزم.

ويف بي��ان هذه العادة يقول الزي��ن ابن المنير على تبوي��ب البخاري: »باب إذا 
صلى ثم أمَّ قوما«))): )لم يذكر جواب إذا؛ جريًا على عادته يف ترك الجزم بالحكم 

المختلف فيه())).

أمثلتها: �
املثال األول:  �

عق��د اإلمام البخاري ترجم��ة يف كتاب األذان، قال فيها: »ب��اب إلى أين يرفع 

)1(  انظ��ر ذك��ر هذه الع��ادة يف: الكوثر الج��اري للك��وراين )176/9(، ومصابيح الجام��ع للدماميني )9/ 
502(، وعم��دة القاري للعيني )474/9(، وإرش��اد الس��اري للقس��طالين )149/5(، وكوثر المعاين 

الدراري للشنقيطي )110/9(.
)2(  سيأيت بيان ذلك يف المطلب التالي، وهو الثالث.

)3(  صحيح البخاري )143/1(
)4(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 203(
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يدي��ه«)))، فق��ال الحافظ ابن حجر: )لم يجزم المصن��ف بالحكم كما جزم به قبل 
وبعد، جريًا على عادته فيما إذا قوي الخالف())).

املثال الثاني:  �

وقال العالمة محمد أنور ش��اه الكش��ميري تعليقًا على ق��ول اإلمام البخاري 
يف ترجمت��ه: »باب أبوال اإلب��ل والّدواّب والغنم ومرابضه��ا«)))، فقال: )والظاهر 
عندي: َأنَّه أراد منها المركوب من الحيوانات، ثم زاد عليه »الغنم« للحديث عنده 
اه، وما ل��م يكن له دليالً م��ن الحديث أهبمه،  فيه��ا، فم��ا كان له دليال))) عنده س��مَّ
ث��م إنه لم ُيْفِص��ح بالحكم بأن تلك األبوال طاهرة أم نجس��ة؟ ألنه م��ن عاداته أنَّ 
األحادي��ث إذا َصُلحت للطرفين، ُيِحي��ُل الحكم إلى الناظر، وال يجِزم بجانب إاّل 

عند حاجة())).

املثال الثالث:  �

قال البخاري يف كتاب الحج: »باٌب إذا أحرم جاهال وعليه قميص«)))، وهذا 
التبوي��ب كما ترى عار عن بيان حكم محدد يف ه��ذه الحالة، ثم أخرج فيه حديث 
صف��وان بن َيْعَلى عن أبيه قال: )كنت مع رس��ول اهلل  فأتاه رجل عليه 
ُجبَّ��ٌة أثر ُصْفرة أو نح��وه، كان عمر يقول لي: تحبُّ إِذا ن��زل عليه الوحي أْن تراه، 

)1(  صحيح البخاري )148/1(
)2(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 221(

)3(  صحيح البخاري ) 56/1(
)4(  كذا

)5(  فيض الباري، الكشميري )1/ 428-427(
)6(  صحيح البخاري )3/ 17(
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َي عنه فقال: اصنْع يف عمرتك ما تصنع يف حّجك(، فقال الحافظ  فنزل عليه ثم ُسرِّ
 اب��ن حجر: )أي: هل يلزمه فدي��ة أو ال، وإنما لم يجزم بالحكم ألّن حديث الباب 
ال تصري��ح فيه بإس��قاط الفدي��ة()))، فصارت داللت��ه محتملة فلذا أح��ال الحكم 

للناظر ولم يجزم بشيء.

***

)1(  فتح الباري، ابن حجر )4/ 63(
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املطلب الثالث
من عادته أّن الحديث إذا كانت داللته على المسألة قويًة أو واضحًة؛ فإنه يبتُّ 

القول عند الترجمة عليه، ويجزم بالحكم الذي تقتضيه))):

توضيح العادة:  �
ه��ذه العادة كما ه��و ظاهر ترتبط بمدى ق��وة العالقة بي��ن الحديث ومدلوله 
المس��تنبط منه، فحيث تق��وى الداللة يأيت تعبي��ر البخاري عن ه��ذا الحكم بجزم 

وقطع، بال تعليق وال استفهام وال تردد.

أمثلتها: �
املثال األول:  �

ق��ول اإلمام البخاري: »باب وجوب صالة الجماعة« )))، وذكر تحته حديث 
أبي هريرة أّن النبي  قال: )والذي نفس��ي بيده؛ لقد هممت أْن 
ن له��ا؛ ثم آمر رجاًل في��ؤمَّ الناس؛ ثم  آم��ر بحط��ب فيحطب؛ ثم آم��ر بالصالة فيؤذَّ
ق عليه��م بيوتهم(، فقال الحافظ اب��ن حجر: )هكذا بتَّ  أخال��ف إلى رجال فُأَحرِّ

الحكم يف هذه المسألة، وكأّن ذلك لقوة دليلها عنده، لكْن أطلق الوجوب())).

املثال الثاني:  �
تبوي��ب البخاري: »باب ال يحّل ألحد أْن يرجع يف هبته وصدقته«)))، وأخرج 

)1(  انظ��ر ذك��ر ه��ذه الع��ادة يف: عم��دة الق��اري للعين��ي )159/5( )89/11(، وكوثر المع��اين الدراري 
للشنقيطي )349/8( )300/13(، والنظر الفسيح البن عاشور )115(.

)2(  صحيح البخاري )1/ 131(
)3(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 125(

)4(  صحيح البخاري )3/ 164(
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تحت��ه حدي��ث ابن عب��اس رضي اهلل عنهم��ا يف العائ��د يف هبته، وحدي��ث عمر بن 
الخطاب  يف الفرس التي حمل عليها يف س��بيل اهلل فأضاعها من هي عنده، 
فق��ال الحافظ موضحًا س��رَّ صياغ��ة البخاري للرتجمة: )كذا ب��تَّ الحكم يف هذه 

المسألة؛ لقوة الدليل عنده())).

املثال الثالث:  �
ب بعذاب اهَّلل«)))، وأخرج فيه حديث  لما بوب البخ��اري فقال: »باب ال يعذَّ
أبي هريرة  أّنه قال: )بعثنا رسول اهَّلل  يف بعث، فقال: إْن وجدتم 
فالًنا وفالًنا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول اهَّلل  حين أردنا الخروج: 
ب بها إال اهَّلل، فإْن وجدتموهما  إين أمرتكم أْن تحرقوا فالًنا وفالًنا؛ وإّن النار ال يعذِّ
ق قومًا، فبلغ ابن عباس  فاقتلوهم��ا()))، وحديث عكرمة: )أّن علّيًا  ح��رَّ
بوا بعذاب اهَّلل،  قه��م؛ ألّن النبي  قال: ال تعذِّ فق��ال: لو كنت أنا لم ُأَحرِّ
ل دينه فاقتلوه()))، فقال الحافظ مبينًا  ولقتلتهم كما قال النبي : من بدَّ
س��بب تبويب البخاري هبذه الصيغة الجازمة: )هكذا بتَّ الحكم يف هذه المسألة؛ 
لوض��وح دليلها عن��ده، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقًا إلى الغلبة على الكفار 

حال الحرب())).
***

)1(  فتح الباري، ابن حجر )5/ 235(
)2(  صحيح البخاري )4/ 61(

)3(  المصدر السابق )4/ 3016/61(
)4(  المصدر السابق )3017/62-61/4(

)5(  فتح الباري، ابن حجر )6/ 149(، وانظر كذلك إن شئت كالم الحافظ يف )9/ 351(، ويف )11/ 540(.
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املطلب الرابع

م��ن عادته أنه يس��تعمل اآلثار يف التراج��م لتوضيح تلك التراج��م وتكميلها، 
ولتعيين أحد االحتماالت الواردة يف حديث الباب))):

توضيح العادة:  �
عندم��ا يك��ون حديث الب��اب محتم��الً يف داللة عل��ى أكثر من حك��م، وكان 
اإلم��ام البخ��اري يس��تظهر حكمًا معين��ًا منها؛ فإنه يس��وق تحت ه��ذا الباب من 
اآلثار ما يقّوي داللة حديث الباب على هذا الحكم المختار، يقول ش��مس الدين 
الرم��اوي: )واآلي��ات التي أوردها البخ��اريُّ للداللة على قص��ده، على عادته يف 
االس��تدالل بالقرآن وبالس��نة وأقوال الصحابة والعلماء()))، وقال ش��مس الدين 
الك��وراين: )»باب: َمْن لم يتوضأ من لحم الش��اة والس��ويق«؛ أي: باب بيان حكم 
من هذا ش��أنه، »وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمًا فلم يتوضؤوا«؛ اس��َتدلَّ بفعل 

هؤالء األكابر على ما ترجم، كما))) دأبه من االستدالل بأقوال العلماء())).

أمثلتها: �

املثال األول:  �
قول اإلمام البخاري: )باب وجوب صالة الجماعة، وقال الحس��ن: إْن منعته 

)1(  انظ��ر ذك��ر ه��ذه الع��ادة يف: الكوث��ر الج��اري للك��وراين )848/469/2(، وكوثر المع��اين الدراري 
للشنقيطي )349/8( 

)2(  الالمع الصبيح، الرماوي )114/1(
)3(  كذا

)4(  الكوثر الجاري، الكوراين )361/1(
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 ،ه عن العشاء يف الجماعة شفقة لم يطعها(، وأخرج فيه حديث أبي هريرة ُأمُّ
أّن رس��ول اهلل  َقاَل: )والذي نفس��ي بيده، لقد هممت أْن آمر بحطب 
ن لها؛ ثم آم��ر رجاًل فيؤمَّ الناس؛ ث��م أخالف إلى  فيحط��ب؛ ثم آمر بالص��الة فيؤذَّ
ق عليهم بيوتهم، والذي نفس��ي بيده، لو يعل��م أحدهم أّنه يجد َعْرقًا  رج��ال فأَحرِّ

سمينًا، أو ِمْرَماَتْين حسنتين لشهد العشاء())).

فقال الحافظ ابن حجر: )هكذا..أطلق الوجوب، وهو أعمُّ من كونه وجوب 
عي��ن أو كفاية، إال أّن األثر الذي ذكره عن الحس��ن يش��عر بكون��ه يريد أّنه وجوب 
عي��ن، لما ُعِرف من عادته أنه يس��تعمل اآلث��ار يف الرتاجم لتوضيحه��ا وتكميلها، 

وتعيين أحد االحتماالت يف حديث الباب())).

املثال الثاني:  �
يف مسألة مشروعية غسل يوم الجمعة؛ هل هي مطلقة أم مختصة بمن وجبت 
عليه الجمعة؟، فقال اإلمام البخاري معالجًا هذه المسألة: )باب هل على من لم 
يش��هد الجمعة ُغس��ل، من النس��اء والصبيان وغيرهم، وقال ابن عمر: إنما الُغسل 
على من تجب عليه الجمعة()))، فقال الحافظ ابن حجر ش��ارحًا عالقة هذا األثر 
ال��ذي ذكره البخ��اري بالرتجمة، وغ��رض تعقيبها ب��ه: )وقد تق��رر أنَّ اآلثار التي 
يورده��ا البخاري يف الرتاجم؛ ت��دل على اختيار ما تضمنته عن��ده، فهذا َمِصيٌر منه 

إلى أنَّ الغسل للجمعة ال يشرع إال لمن وجبت عليه())).

)1(  صحيح البخاري )1/ 131(
)2(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 125(

)3(  صحيح البخاري )2/ 5(
)4(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 383-382(.
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املثال الثالث: �

أّن اإلم��ام البخاري س��اق جملة من اآلثار ليقوي القول بأّن االش��تغال بقتال 
الع��دّو ومناهضت��ه عذر لتأخي��ر الصالة عند العج��ز عنها، فقال اإلم��ام البخاري: 
)ب��اب الصالة عند مناهض��ة الحصون ولقاء العدو، وق��ال األوزاعي: إن كان هتيأ 
الفت��ح ول��م يقدروا عل��ى الصالة؛ صل��وا إيماًء كلُّ امرئ لنفس��ه، فإن ل��م يقدروا 
عل��ى اإليماء أّخروا الصالة حتى ينكش��ف القتال، أو يأمن��وا فيصلوا ركعتين، فإن 
لم يقدروا صلوا ركعة وس��جدتين، فإن لم يقدروا ال يجزئهم التكبير، ويؤخروها 
حتى يأمنوا، وبه قال مكحول، وقال أنس: حضرُت عند مناهضة حصن ُتْسَتر عند 
إضاءة الفجر، واش��تد اش��تعال القتال فلم يقدروا على الصالة، فلم نصلِّ إال بعد 
ارتف��اع النه��ار، فصليناها ونحن مع أبي موس��ى فُفتِح لنا، وقال أنس: وما يس��رين 

بتلك الصالة الدنيا وما فيها())).

فعقب الحافظ ابن حجر لبيان المعنى الذي ألجله ساق البخاري هذه اآلثار 
م الكالم..ونقل االختالف يف س��بب تأخير الصالة  بع��د هذه الرتجمة؛ قائالً: )تقدَّ
يوم الخندق هل كان نس��يانًا، أو عمدًا؟ وعلى الثاين: هل كان الش��غل بالقتال، أو 
لتعذر الطهارة، أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى األول وهو الش��غل جنح البخاري 

ل عليه اآلثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة())). يف هذا الموضع، ونزَّ

***

)1(  صحيح البخاري )2/ 15(، وانظر أيضًا مثاال آخر من كالم الحافظ ابن حجر يف الفتح )115/2(.
)2(  فتح الباري، ابن حجر )2/ 436(
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املطلب اخلامس

من عادته إذا ترجم بمسائل مستنبطة من أحاديث الباب؛ أن يضيف إليها فائدة 
مس��تنبطة من حديث آخر، قد يكون على ش��رطه أو دون ش��رطه، يش��ير إليه بهذه 

الفائدة يف الترجمة إشارة خفية))):

توضيح العادة:  �

ترجمة الباب يف أصلها عبارة عن مس��ألة منتزعة داللتها من أحاديث الباب، 
إال أّن اإلمام البخاري قد يجعل الرتجمة مش��يرة -فوق هذا- ألحاديث أخرى يف 
الباب ذاته، لكنها ليس��ت على شرطه أحيانًا، ويف أحياٍن أخرى تكون على شرطه 

جًة يف موضع آخر؛ غير أنه لم يخرجها يف هذا الباب المعين. مخرَّ

يق��ول ناص��ر الدين ابن المنّير يف تقرير هذه الع��ادة: )وقد يعنُّ له نصٌّ على))) 
الرتجم��ة؛ فيع��دل عنه اكتفاء بظهوره، ويعمد إلى حديث آخ��ر ُتَتَلّقى منه الرتجمة 

بطريق خفّي لطيف فيذكره())).

ن: )البخاري لما ذكر يف بعض طرق حديث عائشة غسل اليد،  وقال ابن الملقِّ
ول��م يذكره��ا يف الباقي، جريًا عل��ى عادته يف األصل: ذكر الحدي��ث وترك اللفظ 
المس��تنبط منه المعنى المحت��اج إليه منه، ويكون مراده تبُّحر المس��تنبِط من طرق 

)1(  انظ��ر ذكر ه��ذه العادة أيض��ًا يف: المتواري عل��ى أبواب البخاري، الب��ن المنيِّ��ر )ص: 153(، وكوثر 
المعاين الدراري، للشنقيطي)440/2(

)2(  سقط من المطبوع كلمة )على(، والتصويب من مصورة المخطوط )2/أ(، على موقع شبكة األلوكة:
https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_2785/elmktot.pdf

)3(  المتواري على تراجم أبواب البخاري، ابن المنير ص)37(
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الحديث، واستخراج المقصود منه())).

وقال الحافظ ابن حجر: )وهذا من المواضع التي يتمسك هبا يف أّن البخاري 
يرتجم ببعض ما ورد يف الحديث؛ وأن لم يورده يف تلك الرتجمة( )))، وأشار البدر 
العين��ي إلى إدخال البخاري بعض ماليس على ش��رطه م��ن الحديث يف الرتاجم، 
فق��ال: )لما ل��م يكن عند البخارّي من ش��رطه، لم يأت فيه بصيغ��ة الجزم، وال يف 

معرض االستدالل بل أدخله يف التبويب())).

أمثلتها: �

املثال األول:  �

ق��ول البخاري: »باب إذا وجد خش��بة يف البحر، أو س��وطًا، أو نحوه«)))، ثم 
أخ��رج تحته حديث أبي هري��رة يف قصة الرجل األمين صاحب الخش��بة، 
والرتجمة مشتملة على التقاط أشياء ثالثة: »الخشبة« و»السوط« و»نحو السوط«؛ 
وحديث الباب ال يدل إال على الخشبة فقط، وال ذكر فيه للسوط وال لغيره، فمن 
أي��ن أتى البخاري بذكر الس��وط ونحوه؟ أجاب الحافظ ابن حج��ر فقال: )ولعله 
أش��ار بالس��وط إلى أثر يأيت بعد أب��واب، يف حديث أبي بن كعب، أو أش��ار إلى ما 
أخرج��ه أب��و داود م��ن حديث جابر ق��ال: “رخص لنا رس��ول اهلل  يف 
العصا والس��وط والحبل وأش��باهه؛ يلتقطه الرجل ينتفع به”، ويف إس��ناده ضعف، 

)1(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن )579/4(.
)2(  فتح الباري، ابن حجر )6/ 274(
)3(  عمدة القاري، العيني )1/ 321(

)4(  صحيح البخاري )3/ 125(
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واختلف يف رفعه ووقفه())).

وأش��ار الحافظ اب��ن حجر يف انتقاض االعرتاض؛ إلى كث��رة جريان مثل هذه 
اإلش��ارات يف تبويبات البخاري، فقال عن حديث جابر المذكور: )قلت: إن كان 
قوًيا فاإلش��ارة إليه واضحة، ويستفاد منها أّنه ال يصلح لالحتجاج به..ألّن توجيه 
الّترجمة أولى من إلغاء بعضها، وقد عرف باالس��تقراء من صنيع البخارّي اإلكثار 

من ذلك، فال وجه إلنكاره())).

وأما حديث أبّي بن كعب هذا الذي أش��ار ل��ه الحافظ يف كالمه؛ وفيه الداللة 
قطة، وال  على التقاط السوط كما يف الرتجمة، فهو ما أخرجه يف »باب هل يأخذ اللُّ
يدعها تضيع، حتى ال يأخذها من ال يس��تحق«)))، من طريق ُس��َويد بن َغَفَلة قال: 
)كنت مع س��لمان بن ربيعة وزيد بن ُصوَحاَن يف غزاة؛ فوجدت سوطا، فقاال لي: 
َأْلِقه، قلت: ال، ولكن إن وجدت صاحبه وإال اس��تمتعت به، فلما رجعنا حججنا، 
ة على عهد  فم��ررت بالمدينة، فس��ألت ُأبّي بن كعب ، فقال: وج��دت ُصرَّ
النب��ي  فيه��ا مائة دين��ار، فأتيت هب��ا النبي ، فق��ال: عّرفها 
فتها حوال ثم أتيته، فقال:  فها حوال، فعرَّ ح��وال، فعّرفتها حوال ث��م أتيت، فقال: عرِّ
هتا ووكاءها ووعاءها،  فتها حوال ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف ِعدَّ فها حوال، فعرَّ عرِّ
فإن جاء صاحبها وإال اس��تمتع هبا()))، وهو دالٌّ على جواز التقاط الس��وط، وإليه 
أش��ار البخاري بقوله: »أو س��وطًا« يف ترجمة الباب، مع  مالحظة أنه من أحاديث 

.البخاري األصول، بخالف حديث جابر

)1(   المصدر السابق )5/ 85(
)2(  انتقاض االعرتاض، ابن حجر )2/ 161-160(

)3(  صحيح البخاري )3/ 126(
)4(  المصدر السابق )3/ 2437/126(
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املثال الثاني:  �

قول البخاري: »باب غس��ل المنّي، وفركه، وغس��ل ما يصيب من المرأة«)))، 
وأخ��رج تحت��ه حديثان عن عائش��ة ، كالهما داالن على غس��ل المني من 
الث��وب، لفظ األول: )كنت أغس��ل الجنابة من ث��وب النبي ، فيخرج 
إلى الصالة وإّن بقع الماء يف ثوبه(، ولفظ الثاين: أّن س��ليمان بن يسار سأل عائشة 
 ع��ن المن��ّي يصيب الث��وب، فقالت: )كنت أغس��له من ثوب رس��ول اهلل 
، فيخرج إلى الصالة وأثر الغسل يف ثوبه، بقع الماء(، وال ذكر ل�»فرك 
المنّي« وال ل�»غس��ل ما يصيب من المرأة« يف كال اللفظين، فمن أين أتى البخاري 

هبما يف ترجمته على هذين الحديثين؟

أجاب على ذلك ابن حجر: أما »فرك المني« فقد ورد يف بعض ألفاظ حديث 
الباب، وسيأيت توضيحه أكثر يف موضعه من العادة التالية))).

وأما »غس��ل ما يصيب من المرأة« فقال: )ويف هذه المس��ألة حديث صريح، 
ذك��ره المصن��ف بعد يف آخر كتاب الغس��ل، من حدي��ث عثمان، ول��م يذكره هنا، 
وكأنه اس��تنبطه مما أش��رنا إليه، من أّن المنّي الحاصل يف الثوب ال يخلو غالبًا من 

مخالطة ماء المرأة ورطوبتها())).

وحدي��ث عثم��ان ه��ذا الذي يش��ير إلي��ه الحافظ اب��ن حجر؛ أخرج��ه اإلمام 
البخاري يف كتاب الغسل، »باب غسل ما يصيب من فرج المرأة«، من حديث زيد 

)1(  صحيح البخاري )1/ 55(
)2(  انظر: المطلب السادس التالي لهذا.

)3(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 333(
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بن خالد الجهني؛ أنه سأل عثمان بن عفان فقال: )أرأيت إذا جامع 
أ للصالة، ويغسل ذكره، قال  أ كما يتوضَّ الرجل امرأته فلم ُيْمِن، قال عثمان: يتوضَّ
عثمان: س��معته من رس��ول اهَّلل ..)))) الحدي��ث، فهذا نص صريح يف 
الدالل��ة على حكم ما يصي��ب الرجل من جماع امرأته، وإليه كانت إش��ارة اإلمام 
البخاري إذ قال يف تتمة الرتجمة: »وغسل ما يصيب من المرأة«، فبان أّن البخاري 
ترج��م ترجمة اش��تملت على أح��كام ثالثة؛ ال يدل حديث الب��اب إال على واحد 

منها، وسائرها مستنبط من أحاديث أخر.

املثال الثالث: �

أّن اإلم��ام البخاري ترجم بقوله: »باب ما ينهى من الويل، ودعوى الجاهلية، 
 أّن النبي عن��د المصيبة«)))، وأخرج تحته حديث ابن مس��عود
ق��ال: )لي��س مِنّا من ضرب الخدود، وش��ّق الجي��وب، ودعا بدع��وى الجاهلية(، 
وحديث الباب –كما هو ظاهر- ليس فيه  إال دعوى الجاهلية، وال ذكر فيه للويل!.

فق��ال الحافظ اب��ن حجر مجيبًا على هذا: )وكأنه أش��ار بذل��ك إلى ما ورد يف 
بعض طرقه؛ ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وصححه ابن حبان: »أّن رسول اهلل 
 لعن الخامش��ة وجهها، والش��اقَّة جيبها، والداعية بالويل والثبور«()))، 

ويف هذا المثال كانت إشارة اإلمام البخاري إلى حديث ليس على شرطه))).

)1(  صحيح البخاري )1/ 292/66(
)2(  المصدر السابق )2/ 82(

)3(  فتح الباري، ابن حجر )3/ 166(، وانظر: انتقاض االعرتاض، البن حجر )1/ 487(
)4(  وانظر من أمثلة إشارته إلى ما ليس على شرطه أيضًا يف: انتقاض االعرتاض )1/ 487(، وفتح الباري 

)211 /3(



عادة اإلمام البخاري يف صحيحه، املفهوم، والداللة، واألثر احلديثي

29

املطلب السادس

من عادته أْن يترجم على الباب بلفظ إحدى روايات حديث الباب))):

توضيح العادة:  �

ه��ذه العادة مباينة لس��ابقتها، إذ يس��لك اإلمام البخاري جمل��ة من الطرق يف 
اختي��ار ترجمت��ه على حديث الباب المعي��ن، فربما ترجم بم��ا وردت به أحاديث 
أخ��رى غي��ر حديث الباب –كما س��بق-، وربم��ا ترجم بلفظ من ألف��اظ الحديث 

المرتجم عليه، وهذا الثاين هو المقصود هبذه العادة.

يقول ناصر الدين ابن المنّير عن أنواع الحكم يف تبويبات البخاري: )ومنها ما 
ال ذك��ر له يف الحديث الذي أثبته، لكن قد يكون الحديث ذا طرق أثبته من بعضها 
لموافق��ة ش��رط الكتاب، ولم يثبته م��ن الطريق الموافقة للرتجمة لخلل ش��رطها، 

فيأيت بالزيادة التي لم توافق شرطه يف الرتجمة())).

ن: )ومن عادته اإلحالة على أطراف الحديث يف التبويب()))،  وقال ابن الملقِّ
وق��ال ابن حجر: )وقد قدمُت أّن عادة المصنف غالبًا؛ إذا كان للحديث طرق أْن 
ال يجمعه��ا يف باب واحد؛ ب��ل يجعل لكل طريق ترجمة تليق ب��ه، وقد يرتجم بما 

يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه يف ذلك الباب؛ اكتفاء باإلشارة( ))).

)1(  انظر : الالمع الصبيح للرماوي )526/13(، وإرشاد الساري للقسطالين )316/4(
)2(  المتواري على تراجم أبواب البخاري، ابن المنّير ص)37(
)3(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن )154/18(

)4(  فتح الباري، البن حجر )6/ 274(
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وق��ال يف موضع آخر من الفتح: )جرت عادة البخ��اري أنه يرتجم بما ورد يف 
بعض طرق الحديث؛ وان لم يس��ق ذلك اللفظ بعينه، ليبعث ذلك الناظر يف كتابه 
على تتبع الطرق، وليقدح الفكر يف التطبيق، ولغير ذلك من المقاصد التي فاق هبا 

غيره من المصنفين، كما تقرر غير مرة())).

وقال القس��طالين: )ولعل المؤلف أش��ار يف التبويب إلى هذه الرواية؛ كعادته 
يف التبويب بلفظ إحدى روايات الباب())).

نه بعض  وق��ال الس��يوطي: )المصنف جرى على عادته يف الرتجم��ة بما تضمَّ
طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه())).

أمثلتها: �

املثال األول:  �

حدي��ث عائش��ة ، الذي م��رَّ ذكره يف العادة الس��ابقة، وق��د بوب عليه 
البخاري: »باب غس��ل المنّي، وفركه، وغس��ل ما يصيب م��ن المرأة«)))، مع كون 
الف��رك ال ذكر ل��ه يف اللفظ الذي أخرجه، غير أنه قد جاء مصرحًا به يف أحد ألفاظ 
حديث عائشة نفس��ه، يقول ابن حجر يف انتقاض االعرتاض: )لم يخرج البخارّي 
حديث الفرك، بل اكتفى باإِلشارة إليه يف الّترجمة على عادته، ألّنه ورد من حديث 
عائشة أيضًا، فالتقدير: باب بيان ما ورد يف غسل المنّي وفركه، وهو حديث واحد 

)1(  المصدر السابق )11/ 500(
)2(  إرشاد الساري، القسطالين )1/ 338(

)3(  التوشيح على الجامع الصحيح، السيوطي )1/ 410(.
)4(  صحيح البخاري )1/ 55(
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اختل��ف ألفاظ رواته عن عائش��ة، والطريق المصرحة بالغس��ل أص��ح من الطريق 
المصرحة بالفرك())).

املثال الثاني:  �

أن اإلم��ام البخ��اري ب��وب فقال: »ب��اب إذا التق��ى الختانان«، وأخ��رج تحته 
حدي��ث أبي هريرة، عن النبي  أنه قال: )إذا جلس بين ش��عبها 
األرب��ع ثم جهده��ا؛ فقد وجب الغس��ل()))، والحقيقة أّن ه��ذا اللفظ الذي ترجم 
ب��ه البخ��اري على حديث الباب ق��د ورد يف أحد طرقه، يق��ول الحافظ ابن حجر: 
)ورواه البيهق��ي م��ن طريق ابن أبي عروبة ع��ن قتادة مختصرًا، ولفظ��ه »إذا التقي 
الختان��ان فقد وجب الغس��ل«، وهذا مطابق للفظ الرتجمة، فكأّن المصنف أش��ار 

إلى هذه الرواية، كعادته يف التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب())).

املثال الثالث:  �

ب��وب اإلمام البخاري يف كتاب الزكاة فق��ال: »باب زكاة الَوِرق«، وأخرج فيه 
حديث أبي س��عيد الخدري قال: قال رس��ول اهلل : )ليس فيما 
دون خمس َذْوٍد صدقة من اإلبل، وليس فيما دون خمس َأَواٍق صدقة، وليس فيما 
دون خمس��ة أْوُس��ق صدقة()))، وحديث الباب لم يذكر فيه لفظ الَوِرق الذي جاء 
التبوي��ب عليه، غير أن��ه ورد يف لفظ طري��ق أخرى لحديث الب��اب، يقول الحافظ 

)1(  انتقاض االعرتاض، ابن حجر )1/ 182(، وانظر: فتح الباري، ابن حجر 332/1.
)2(  صحيح البخاري )1/ 291/66(
)3(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 395(

)4(  صحيح البخاري )2/ 1447/116(
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اب��ن حجر: )قول��ه »خمس أواق«، زاد مال��ك عن محمد ب��ن عبدالرحمن بن أبي 
صعصع��ة عن أبيه عن أبي س��عيد »خم��س أواق من الَوِرق صدق��ة«؛ وهو مطابق 
للف��ظ الرتجمة، وكأّن المصن��ف أراد أْن يبين بالرتجمة ما ُأهب��م يف لفظ الحديث، 
اعتمادا على الطريق األخرى()))، فجاء تبويب اإلمام البخاري على حديث الباب 

بأحد األلفاظ التي روي هبا الحديث.

***

)1(  فتح الباري، ابن حجر )3/ 310(، ورواية مالك هذه يف الموطأ )1/ 653/333(.
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املبحث الثالث
عادات اإلمام البخاري يف األسانيد واملتون وما يرتبط بذلك

املطلب األول

م��ن عادته يف كتاب التفس��ير؛ عند إرادت��ه االنتقال لنقل تفس��ير كلمة أخرى؛ 
يه يقول: »وقال غيره« وال يريد بهذه العبارة نقل خالف يف المعنى، بل  عمن ال يسمِّ

االنتقال لتفسير كلمة جديدة:

توضيح العادة:  �

إذا نق��ل اإلمام البخاري تفس��ير كلمة معينة من القرآن الكريم؛ عن ش��خص 
مس��ّمى من الصحاب��ة أو التابعين؛ ثم أراد أْن يذكر معن��ى كلمة أخرى جديدة عن 
م أّن هذه العبارة تدل  ش��خص مبهم؛ فإنه يقول: »وقال غيره«، وربما توّه��م متوهِّ

على نقل خالف يف معنى الكلمة وليس كذلك.

ي  قال العالمة محمد أنور ش��اه الكش��ميري: )ومن عادات المصنّف أنه ُيسمِّ
أحدًا، ثم يقول: وقال غيره..ال يريد بذلك نقل الخالف يف عين تلك المسألة، كما 
يتبادر من التقاُبل، ولكنه من عاداته أنه يقول: وغيره، ويكون ذلك يف مسألة أخرى 

غير التي قبلها، فتنبَّه لها())).

)1(  فيض الباري، الكشميري )5/ 193(



عادة اإلمام البخاري يف صحيحه، املفهوم، والداللة، واألثر احلديثي

34

أمثلتها: �

املثال األول:  �

ب��ّوب البخ��اري فق��ال: )ب��اب: ق��ال مجاه��د »إل��ى ش��ياطينهم«: أصحاهبم 
م��ن المنافقي��ن والمش��ركين..وقال أبو العالية..»ال ِش��َيَة«: ال بي��اض، وقال غيره 
»يس��ومونكم«: ُيوُلوَنُك��م()))، فانتق��ل اإلمام البخ��اري لبيان معن��ى كلمة أخرى 
جديدة؛ متوسالً بعبارة »وقال غيره«، وهذه عادته التي أكثر من استعمالها يف كتاب 

التفسير.

املثال الثاني:  �

قول اإلمام البخاري: )س��ورة النس��اء، قال ابن عباس »يس��تنكف«: يستكر، 
»قوام��ا«: قوامكم من معايش��كم..وقال غيره »مثنى وثالث«: يعن��ي اثنتين وثالًثا 

وأربعًا، وال تجاوز العرب رباع())).

املثال الثالث: �

اه: الرحيم بالحبشيَّة..وقال  قوله رحمه اهَّلل: )سورة هود، وقال أبو ميسرة األوَّ
غي��ره »وَحاَق«: ن��زل()))، فظاهر يف جميع هذه األمثلة أن��ه انتقل لبيان معنى كلمة 

جديدة، وأمثلة هذه العادة يف كتاب التفسير كثيرة ال ضرورة لحصرها))).

)1(  صحيح البخاري )6/ 18(
)2(  صحيح البخاري )6/ 42(
)3(  المصدر السابق )6/ 73(

)4(  انظر: مطلع تفسير سورة الرعد من صحيح البخاري )6/ 78(، ومطلع تفسير سورة الحجر )80/6(، 
وغيرها كثير.
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املطلب الثاني

من عادته أن يفسر ما وقع يف الحديث من األلفاظ الغريبة؛ بمعاين نظائرها من 
األلفاظ الواقعة يف القرآن الكريم))):

توضيح العادة: �

��رها  ��ر اإلمام البخاري كلمة غريبة يف الحديث الذي أخرجه؛ فإنه يفسِّ إذا فسَّ
بمعناه��ا الذي وردت ب��ه يف القرآن الكريم، فيذك��ر الكلمة القرآني��ة بلفظها الذي 
وردت به يف اآلية، ويعقبها ببيان معناها، يقول البدر العيني: )ألّن من عادته تفسير 
م��ا وقع يف الحديث م��ن األلفاظ الواقع��ة يف القرآن()))، وقال الس��يوطي: )عادته 

االعتناء بتفسير األلفاظ القرآنيَّة، إذا وقع يف الحديث لفظ يوافقها())).

أمثلتها: �

املثال األول:  �
ق��ال اإلم��ام البخاري يف كت��اب األدب: »باب ق��ول الرجل للرجل اخس��أ«، 
وأخرج فيه حديثين، حديث ابن عباس: )قال رسول اهَّلل  البن 
، قال: اخس��أ()))، وحديث ابن  خُّ صائ��د: قد َخَب��أت لك خبيئًا فما هو؟ ق��ال: الدُّ
عم��ر يف قص��ة ابن صائد مط��واًل وفيه: )قال رس��ول اهَّلل : إّني 

)1(  انظر ذكر هذه العادة أيضًا يف: إرشاد الساري للقسطالين )180/1(، ومنحة الباري لزكريا األنصاري 
)297/1(، وكوثر المعاين الدراري للشنقيطي )262/3(.

)2(  عمدة القاري، العيني )81/2(.
)3(  التوشيح على الجامع الصحيح، السيوطي )635/2(.

)4(  صحيح البخاري )6172/40/8(
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، قال: اخس��أ فلن تعدو قدرك..( الحديث)))، ثم  خُّ َخَبأت لك خبيئًا، قال: هو الدُّ
ْدُته، »خاس��ئين« ُمبَعدين()))،  ق��ال البخاري: )قال أبو عبداهلل: َخَس��ْأُت الكلب َبعَّ

فشرح ما يف الحديثين بما ورد يف اآلية الكريمة.

املثال الثاني: �

ق��ول اإلمام البخ��اري يف كتاب األدب: )ب��اب إثم من ال يأمن ج��اره بوايقه، 
  يوبقه��ّن«: يهلكهّن، »موبقا«: َمهلكا( ، وأخرج تحته حديث أبي ش��ريح«
أّن النب��ي  قال: )واهَّلل ال يؤمن، واهَّلل ال يؤمن، واهَّلل ال يؤمن، قيل: ومن 
يا رس��ول اهَّلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوايقه()))، فشرح »بوايقه« الواردة يف لفظ 

الحديث بمعنى هاتين الكلمتين الواردتين يف القرآن الكريم.

وم��ن ش��دة عناية اإلمام البخ��اري بذلك؛ أنه ربما اس��تطرد فذكر معنى كلمة 
قرآني��ة أخ��رى تابعة يف س��ياق اآلية للكلمة التي ش��رح معناها، وإن ل��م تكن هذه 

ج. الكلمة الثانية مذكورة يف الحديث المخرَّ

ومن ذلك – وهو املثال الثالث -: �

أن��ه بّوب يف كتاب العلم، فقال: »ب��اب فضل من َعلِم وعّلم«، ثم أخرج تحته 
حديث أبي موسى  عن النبي  أنه قال: )مثل ما بعثني اهَّلل به من 
اله��دى والعل��م..( الحديث)))، ثم قال البخاري: )قال أبو عبداهلل: قال إس��حاق: 

)1(  المصدر السابق )8/ 6173/40(
)2(  المصدر السابق )8/ 40(

)3(  صحيح البخاري )8/ 6016/10(
)4(  المصدر السابق )1/ 79/27(



عادة اإلمام البخاري يف صحيحه، املفهوم، والداللة، واألثر احلديثي

37

ْفَصف« المس��توى من  »وكان منه��ا طائف��ة َقيََّلْت الم��اء« َقاٌع يعلوه الم��اء، و»الصَّ
األرض()))

ق��ال اإلمام العين��ي: )لما كان يف الحدي��ث لفظ: »قيعان«، أش��ار بقوله: »قاع 
يعلوه الماء« إلى ش��يئين: أحدهم��ا: أّن »قيعان« المذكورة واحدها: قاع، واآلخر: 
ْفَصف« معه  أّن الق��اع هي األرض التي يعلوها الماء وال يس��تقّر فيه��ا، وذكر »الصَّ
بطريق االس��تطراد، ألّن من عادته تفس��ير ما وقع يف الحديث م��ن األلفاظ الواقعة 

يف القرآن())).

وق��ال الحافظ اب��ن حجر: )إنما ذك��ر »الصفصف« معه جري��ًا على عادته يف 
االعتناء بتفسير ما يقع يف الحديث؛ من األلفاظ الواقعة يف القرآن، وقد يستطرد())).

ْفَصف« هنا ال موضع له، من جهة أّن  فذْكر اإلمام البخاري لشرح كلمة »الصَّ
هذه الكلمة ال ذكر لها يف حديث الباب، والذي حمل اإلمام البخاري على ذكرها 
ه��و أهنا جاءت يف الذكر الحكيم وصفًا للق��اع)))، وهذه األخيرة هي التي جاءت 
ْفَصف« تبعًا، جريًا  يف حديث الباب، فش��رحها البخاري وش��رح معها كلمة »الصَّ

على عادته يف شرح ما يقع يف الحديث بما جاء يف القرآن الكريم.

***

)1(  المصدر السابق )1/ 27(
)2(  عمدة القاري، العيني )2/ 29(

)3(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 177(
)4(  يف قوله تعالى من سورة طه )106-107(: )فيذرها قاعًا صفصفًا ال ترى فيها عوجًا وال أمتًا(.
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املطلب الثالث

من عادته أنه يختم أحاديث الكتاب المعين؛ بالحديث المشتمل على اإلشارة 
نًا يف الترتيب))): لآلِخريَّة، بأي لفظ اتفق، تفنُّ

توضيح العادة:  �

عن��د ترتيب اإلمام البخاري لألب��واب وأحاديثها، فإنه يطيل التأمل يف ترتيب 
األب��واب وترتيب األحاديث فيها، وم��ن جملة ما يصنعه أنه يجعل الحديث الذي 
يخت��م ب��ه آخر باب يف الكت��اب هو الحديث المش��تمل على لفظة ت��دلُّ على تمام 

الكتاب ولو بأدنى إشارة.

ويش��ير الش��مس الرم��اوي إلى هذا المعن��ى يف تصرف البخ��اري عند ختمه 
لكتاب��ه، فيق��ول تعليق��ًا عل��ى »تس��بيح اهلل« المذك��ور يف آخر حدي��ث يف صحيح 
البخ��اري: )ولما كان مندوًبا إليه يف أواخر المجالس؛ ختم البخارّي به، كمجلس 
علم ُختم()))، ويقول القسطالين عن آخر الكتب التي ختم هبا البخاري صحيحه: 
)ولما كان التس��بيح مش��روعًا يف الختام؛ ختم البخاري -رحمه اهلل تعالى- كتابه 
بكتاب التوحيد، والحمد بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة()))، وقال الشنقيطي 
مؤك��دًا على ه��ذا المعنى، يف مراعاة البخاري الفتت��اح الكتب الفقهية يف صحيحه 

)1(  انظر أمثلة على هذه العادة يف: عمدة القاري للعيني )25/ 202(، وكوثر المعاين الدراري للش��نقيطي 
)338 /5( )184 /4(

)2(  الالمع الصبيح، الرماوي )17/ 548(
)3(  إرشاد الساري، القسطالين )10/ 487(
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واختتامه��ا: )ولم��ا كان أمر ِهَرقل يف ش��أن اإِليم��ان فيه إهبام؛ خت��م البخاري هذا 
الباب الذي اس��تفتحه بحديث األعمال بالنيات بحديثه، كأنه قال: إن صدقت نيته 
انتفع هبا يف الجملة، وإال فقد خاب وخسر، فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن النَّاطور 
ر الب��اب به، ويف آخر لفظ من  يف ب��دء الوحي، لمناس��بتها لحديث األعمال المصدَّ
هذه القصة براعة االختتام()))، يعني قوله يف آخر الحديث: )فكان ذلك آخر َشأن 

ِهَرقل()))، واإلشارة لآلخرية فيها ظاهرة.

أمثلتها: �

املثال األول:  �

أخ��رج اإلم��ام البخ��اري يف آخ��ر ب��اب م��ن كت��اب الرق��اق؛ وه��و »باب يف 
 :قالت: )قال النبي ، الحوض«)))، حديث أسماء بنت أبي بكر
إين على الحوض حتى أنظر من يرد علّي منكم، وسيؤخذ ناس دوين، فأقول: يا رّب 
تي، فيقال: هل ش��عرت ما عمل��وا بعدك، واهَّلل ما برحوا يرجعون على  مّني وِمْن ُأمَّ
أعقابه��م، فكان ابن أبي مليكة يقول: الله��م إنا نعوذ بك أْن نرجع على أعقابنا، أو 
نفت��ن عن ديننا، »أعقابكم تنكصون«: ترجعون على الَعِقب()))، فعلق الحافظ ابن 
حجر فقال: )تنبيه: أخرج مسلم واإلسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبداهلل 
ر حديث أس��ماء إلى آخر الباب، لما  بن عم��رو وهو الخامس؛ وكأّن البخاري أخَّ

)1(  كوثر المعاين الدراري، الشنقيطي )1/ 354(
)2(  صحيح البخاري )7/10/1(

)3(  المصدر السابق )119/8(.
)4(   المصدر السابق )8/ 6593/121(



عادة اإلمام البخاري يف صحيحه، املفهوم، والداللة، واألثر احلديثي

40

يف آخره من اإلش��ارة اآلِخِريَّة الدالة على الفراغ، كما جرى باالستقراء من عادته، 
أن��ه يختم كّل كتاب بالحديث الذي تكون فيه اإلش��ارة إل��ى ذلك، بأّي لفظ اتفق، 

واهلل أعلم())).

املثال الثاني:  �

ين  أّن اإلم��ام البخ��اري أخ��رج يف آخر »باب ق��ول النب��ي : الدِّ
النصيح��ة، هَّلل، ولرس��وله، وألئم��ة المس��لمين، وعاّمتهم..«)))، وه��و آخر باب 
يف كت��اب اإليمان، حديث زياد بن ِعاَلَقة قال: )س��معُت جري��ر بن عبداهلل يقول 
ي��وم مات المغيرة بن ش��عبة، قام فحمد اهلل وأثنى عليه، وق��ال: عليكم باتقاء اهلل 
وحده ال ش��ريك له، والَوَقار والس��كينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم اآلن، ثم 
قال: اس��تعفوا ألميرك��م فإّنه كان يحب العفو، ثم قال: أّم��ا بعد؛ فإين أتيت النبي 
 قلت: أبايعك على اإلس��الم، فش��رط علّي: والنصح لكل مس��لم، 
فبايعته على هذا، وربِّ هذا المسجد إين لناصح لكم، ثم استغفر ونزل()))، فقال 
الحافظ ابن حجر: )ختم البخاري كتاب اإليمان بباب النصيحة؛ مش��يرًا إلى أنه 
َعِمل بمقتضاه، يف اإلرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه 
بخطبة جرير، المتضمنة لش��رح حاله يف تصنيفه..ثم ختم بقول »استغفر ونزل«، 

فأشعر بختم الباب())).

)1(  فتح الباري، ابن حجر )11/ 485( 
)2(  صحيح البخاري )1/ 21(

)3(  من أمثلته يف صحيح البخاري )1/ 58/21(
)4(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 140(
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املثال الثالث: �

أّن اإلم��ام البخاري يف آخ��ر حديث من باب »باب التيم��م ضربة«، وهو آخر 
ب��اب يف كتاب التيمم، أخرج حديث عمران بن حصين الخزاعّي: )أّن رس��ول اهَّلل 

 رأى رجاًل معتزاًل لم يصّل يف القوم؛ فقال: يا فالن؛ ما منعك أْن تصلي 
عيد، فإنه  يف القوم؟ فقال: يا رس��ول اهَّلل؛ أصابتني جناب��ة وال ماء، قال: عليك بالصَّ
يكفي��ك()))، فعلق الحافظ ابن حجر مقررًا لهذه الع��ادة، التي كان يراعيها اإلمام 
البخ��اري يف ترتي��ب أحايثه، فقال: )وم��ن براعة الختام الواقع��ة للمصنف يف هذا 
الكتاب، ختُمُه كتاب التيمم بقوله »فإنه يكفيك«؛ إش��ارة إلى أّن الكفاية بما أورده 

تحصل لمن تدبر وتفهم، واهلل سبحانه وتعالى أعلم())).

وقد س��اق الس��خاوي معنى عبارة الحافظ ابن حجر، ثم شرع يسوق األمثلة 
الدال��ة عل��ى دقة عب��ارة الحافظ تطبيقي��ًا، من جه��ة طريقة ختم البخ��اري لكتب 
الصحي��ح، فق��ال يف كالم طوي��ل: )ولنختم بما ذكره ش��يخنا -رحم��ه اهلل تعالى- 
منف��رًدا ب��ه فيما أعلم، وه��و أّن البخاري رحم��ه اهلل اعتنى -غالب��ًا- بأن يكون يف 
الحديث األخير من كل باب من كتب جامعه مناسبة لختمه، ولو كانت الكلمة يف 
أثن��اء الحديث األخير، أو من الكالم عليه، كقوله يف آخر بدء الوحي: »فكان ذلك 
آخ��ر ش��أن هرقل«، وقول��ه يف آخر اإليمان: »ثم اس��تغفر ون��زل«، ويف آخر العلم: 
»وليقطعهم��ا حتى يكونا تح��ت الكعبين«، ويف آخر الوض��وء: »واجعلهن آخر ما 

)1(  صحيح البخاري )1/ 348/78(
)2(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 458(.
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��ُم به«، ويف آخر الغس��ل: »وذلك األخي��ر إنما بيناه الختالفه��م«)))، ويف آخر  تكلَّ
التيمم: »عليك بالصعيد فإنه يكفيك«، ويف آخر الصالة: »اس��تئذان المرأة زوجها 
يف الخروج..«()))، واس��تمر يف بيان مناسبات خواتيم كتب الصحيح كتابًا كتابًا، 

حت��ى عدد مناس��بات 65 كتاب��ًا من أصل 97 كتاب��ًا لصحيح البخ��اري، ويمكن 
المناقش��ة يف بعض ما ذكره، غير أنه يس��لم له أكثره، وهو كاف يف اإلبانة عن براعة 

ختم البخاري للكتب التي عقدها يف صحيحه، واهلل أعلم.

***

)1(  نص عبارة البخاري يف الصحيح )293/66/1(: )قال أبو عبداهلل: الغسل أحوط، وذاك اآلِخر، وإنما 
بينا الختالفهم(.

)2(  عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح الجامع، السخاوي )78-70(.
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املطلب الرابع

م��ن عادت��ه أّنه إذا ذكر الموقوف��ات موصولة؛ فإّنه ال يذك��ر صيغة تحّمله عن 
ش��يخه الذي حدثه بالموقوف، ولو كان تحّمله للحديث عنه تحّماًل صحيحًا، بل 

يقول: »قال لنا فالن« أو »قال لي فالن« لشيخه الذي حّدثه))):

توضيح العادة:  �

ه��ذه الع��ادة تختصُّ بإح��دى الطرق الت��ي يس��لكها اإلمام البخ��اري يف بيان 
الموقوف يف كتابه، فيس��تعمل هذه الصيغة ولو كان س��ماعه للموقوف صحيحًا، 
يقول ابن ناصر الدين الدمش��قي: )وكلُّ ما قال البخاريِّ فيه: »قال لي فالن«، أو: 

»لنا«، أو: »زادين« ونحو ذلك؛ فهو متَّصل عند الجمهور())).

وللحاف��ظ ابن حجر عناية بتتّبع مواضع اس��تعمال اإلمام البخاري لمثل هذه 
الصياغة، وغرضه منها؛ فمن ذلك قوله: )وهذه الصيغة وهي »قال لنا« يس��تعملها 
البخاري -على ما اس��ُتقرئ من كتابه- يف االستش��هادات غالبًا، وربما استعملها 

يف الموقوفات())).

وقال يف موضع آخر: )قوله »وقال لنا س��ليمان ب��ن حرب« الخ هو موصول، 
وس��ليمان من ش��يوخ البخاري، وج��رت عادة البخ��اري اإلتيان هب��ذه الصيغة يف 
الموقوف��ات غالب��ًا، ويف المتابعات نادرًا، ولم يصب من ق��ال إنه ال يأيت هبا إال يف 

)1(  انظر اإلشارة إلى ذلك من تصرف البخاري يف: كوثر المعاين الدراري للشنقيطي )83/3(
)2(  افتتاح القاري لصحيح البخاري، ابن ناصر الدين )ص 32(.

)3(  المصدر السابق )5/ 3(
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المذاكرة، وأبعد من قال إن ذلك لإلجازة())).

وقال: )والذي ظهر لي باالستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة يف الموقوفات، 
وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه())).

وقال: )والذي ظهر لي باالستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصواًل 
من الموقوفات، أو مما ال يكون من المرفوعات على شرطه())).

أمثلتها: �

املثال األول:  �

ق��ول اإلمام البخاري: )باب صيام أيام التش��ريق، وقال لي محمد بن المثنّى: 
حدثنا يحيى، عن هش��ام، قال أخرين أبي: كانت عائش��ة  تصوم أيام مِنَى، 
بًا: )قوله »قال لي محمد بن  وكان أبوها يصومها()))، فقال الحافظ ابن حجر معقِّ
المثن��ى« كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفًا على عائش��ة، كما عرف من 

)1(  فت��ح الباري، ابن حج��ر )5/ 394(، وظاهر ما بين عباريت الحافظ –هذه وس��ابقتها- من تنافر، حيث 
جعل يف العبارة األولى اس��تعمال البخاري لكلمة »قال لنا« يف االستش��هادات غالبًا، وجعل استعمالها 
يف العب��ارة الثاني��ة غالبًا للموقوفات، وبيان ذلك بعد تتبع مواضع اس��تعماله له��ا أن يقال: إّن البخاري 
ق��د اس��تعمل يف الصحيح كلم��ة »قال لي« 24 مرة، واس��تعمل كلمة »قال لنا« 5 م��رات، فأما »قال لي« 
فمنها 18 مرة اس��تعملها يف المتابعات، و 6 مرات يف اآلثار الموقوفة، وأما »قال لنا« ففي كل مواضعها 
الخم��س اس��تعملها يف اآلثار الموقوفة، والخالصة: أّن أكثر اس��تعماالت اإلم��ام البخاري لكلمة »قال 
لي« كانت يف المتابعات والشواهد، وكل استعماالته لكلمة »قال لنا« كانت يف الموقوفات، واهلل أعلم  

)2(  المصدر السابق )9/ 154(
)3(  المصدر السابق )9/ 434-433(.
)4(  صحيح البخاري )3/ 1996/43(
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عادته باالستقراء())).

املثال الثاني:  �
م،  لما قال اإلمام البخاري: )وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سالَّ
حدثن��ا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، س��مع أب��ا هريرة : إذا قاء فال 
يفط��ر؛ إنم��ا يخرج وال يول��ج()))، علق علي��ه الحافظ ابن حج��ر يف الفتح؛ فقال: 
)قوله »وقال لي يحيى بن صالح« هكذا وقع يف جميع النسخ من الصحيح، وعادة 

البخاري اإلتيان هبذه الصيغة يف الموقوفات إذا أسندها())).

املثال الثالث: �
ق��ال اإلمام البخاري: )وقال لي علي ب��ن عبداهلل: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا 
ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاس��م، عن عبدالملك بن س��عيد بن جبير، عن 
أبيه، عن ابن عباس  قال: خرج رجل من بني س��هم..())) الحديث، فقال 
الحاف��ظ اب��ن حج��ر: )قوله »وقال ل��ي علي بن عب��داهلل«: أي اب��ن المديني..لكن 
ي ما  أخرج��ه المصن��ف يف التاريخ فقال: حدثن��ا علي بن المديني، وه��ذا مما يقوِّ
ة؛ من أنه يعر بقوله »وقال لي« يف األحاديث التي سمعها، لكن حيث  رُته غير مرَّ قرَّ
يكون يف إسنادها عنده نظر، أو حيث تكون موقوفة، وأما من زعم أنه يعبِّر هبا فيما 

أخذه يف المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل())).

)1(  فتح الباري، ابن حجر )4/ 242(
)2(  صحيح البخاري )3/ 1937/33(

)3(  فتح الباري، ابن حجر )4/ 174- 175(
)4(  صحيح البخاري )4/ 2780/13(

)5(  المصدر السابق )5/ 410(، وانظر كالمه مطواًل أيضًا يف )10/ 53(



عادة اإلمام البخاري يف صحيحه، املفهوم، والداللة، واألثر احلديثي

46

املطلب اخلامس

من عادته أّنه إذا احتاج إليراد ما ليس على شرطه من الحديث الصحيح؛ فإّنه 
يش��ير إلى تقاُصِره عن ذلك ومباينته لألحاديث األصل يف الكتاب، فيس��وقه بقطع 

إسناده وعدم وصله))):

توضيح العادة:  �

س��بقت اإلش��ارة إل��ى النص��وص التي توض��ح أّن من ع��ادة البخ��اري تمييز 
األحادي��ث المرفوعة التي تتقاصر عن ش��رطه أحيانًا بصيغة: »قال لي«)))، كقول 
الحافظ ابن حجر: )والذي ظهر لي باالستقراء أنه..ربما استعملها فيما فيه قصور 
ما عن شرطه()))، وقوله: )والذي ظهر لي باالستقراء أنه إنما يستعمل ذلك ..مما 
ال يكون من المرفوعات على شرطه()))، وقال يف موضع آخر بعبارة أبسط: )وقد 
ع��ى ابن من��ده؛ أّن كّل ما يقول البخاري فيه »قال ل��ي« فهي إجازة، وهي دعوى  ادَّ
م��ردودة، بدليل إين اس��تقريُت كثيرًا من المواضع التي يق��ول فيها يف الجامع »قال 
لي«؛ فوجّدُته يف غير الجامع يقول فيها »حدثنا«؛ والبخاري ال يستجيز يف اإلجازة 
إطالق التحديث، فدلَّ على أهنا عنده من المس��موع، لكن س��بب اس��تعماله لهذه 

)1(  انظر إلى أمثلة هذه العادة يف: الالمع الصبيح للرماوي )126/13(، وعمدة القاري للعيني )209/6(، 
وإرش��اد الساري للقس��طالين )123/1(، ومنحة الباري لزكريا األنصاري )200/1(، وكوثر المعاين 

الدراري للشنقيطي )216/2(
)2(  انظر المطلب الرابع من هذا البحث.

)3(  فتح الباري، ابن حجر )9/ 154(
)4(  فتح الباري، ابن حجر )9/ 434-433(.
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ق بين ما يبلغ شرطه وما ال يبلغ، واهلل أعلم()))، ومعنى هذا أّن اإلمام  الصيغة ليفرِّ
البخ��اري قد يس��تعمل صيغ��ة: »قال لي ف��الن« يف المرفوع��ات إذا تقاصرت عن 
ش��رطه، وهي مع ذلك أحاديث موصولة غير معّلقة، على ما اس��تظهره باالستقراء 

التاّم الحافظ ابن حجر.

وأحيان��ًا يمي��ز اإلمام البخ��اري هذه األحادي��ث المرفوعة الت��ي تتقاصر عن 
ش��رطه: بتعليقها وقطع إس��نادها، فيخرجها بذلك عن شرط كتابه، قال بدر الدين 
الدمامين��ي: )»أحبُّ الدين إلى اهلل الحنيفية الس��محة«: لم يس��نده؛ ألنه ليس على 
ش��رطه()))، ومثله قول الش��مس الرم��اوي: )»باب الّرهن مرك��وب ومحلوب«: 
ذكره يف الرتجمة ألنه ليس على ش��رطه، وأس��نده الحاكم عن أب��ي هريرة أّن النبّي 
 ق��ال: “الّره��ن مركوب ومحل��وب”()))، وهذه الطريق��ة الثانية هي 

المقصودة هنا يف هذه العادة.

أمثلتها: �

املثال األول: �

أّن اإلم��ام البخاري أخرج حديث أبي حميد الس��اعدي  يف صفة صالة 
رس��ول اهلل ، ثم ذك��ر بعده تعليقًا قال فيه: )قال أب��و صالح عن الليث: 
كلُّ َفَق��ار()))، فقال الحافظ ابن حجر: )وأما التعليق عن الليث من رواية عبداهلل بن 

)1(  المصدر السابق )1/ 156(
)2(  مصابيح الجامع، الدماميني )1/ 131(

)3(  الالمع الصبيح، الرماوي )8/ 11(
)4(  صحيح البخاري )1/ 828/6(
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صال��ح عن��ه فكثير جدًا، وقد عاب ذلك اإلس��ماعيلي على البخ��اري، وتعجب منه 
كي��ف يحتج بأحاديثه حيث يعلِّقها، فق��ال: »هذا عجيب؛ يحتج به إذا كان منقطعًا، 
وال يحت��ج ب��ه إذا كان متصال«!، وج��واب ذل��ك: أّن البخاري إنما صن��ع ذلك لما 
قررناه؛ أّن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده، قد انتقاه من حديثه؛ لكنه ال يكون 
على ش��رطه الذي هو أعلى ش��روط الصحة، فلهذا ال يس��وقه مساق أصل الكتاب، 

وهذا اصطالح له قد عرف باالستقراء من صنيعه، فال مشاحة فيه، واهلل أعلم())).

املثال الثاني:  �

��ع المؤذن فاُه ههن��ا وههنا،  ه��ذا التبوي��ب للبخ��اري، إذ قال: )ب��اب هل يتتبَّ
وه��ل َيْلَتِف��ُت يف األذان؟..وقالت عائش��ة: كان الّنب��ي  يذكر اهَّلل على 
كل أحيان��ه()))، فحديث عائش��ة  ه��ذا هو حديث صحي��ح عنها، أخرجه 
اإلمام مس��لم موصواًل يف صحيحه، لكنه ليس على ش��رط البخاري فعّلقه، يقول 
الحافظ ابن حجر يف بيان سبب من أسباب إيراد البخاري للمعلَّقات يف صحيحه: 
)والسبب فيه: أنه أراد أن ال يسوقه مساق األصل، فمثال ما هو صحيح على شرط 
غي��ره: قوله يف الطهارة »وقالت عائش��ة كان النب��ي  يذكر اهلل على كل 
أحيان��ه«، وهو حديث صحيح على ش��رط مس��لم، وقد أخرج��ه يف صحيحه()))، 

د به زكريا بن أبي زائدة))). وهو حديث تفرَّ

)1(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 415(
)2(  صحيح البخاري )1/ 129(

)3(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 17(
)4(  انظ��ر: تغلي��ق التعليق، البن حج��ر )2/ 173(، وفيه يقول الحافظ ابن حج��ر: )فالظاهر أن المنفرد به 

زكريا ال ابنه يحيى، واهلل أعلم(
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املثال الثالث:  �

ق��ول اإلم��ام البخ��اري: )ب��اب الجمع بي��ن الس��ورتين يف الركع��ة، والقراءة 
بالخواتيم، وبس��ورة قبل س��ورة، وبأول سورة، ويذكر عن عبداهَّلل بن السائب: قرأ 
النبي  المؤمنون يف الّصبح، حتى إذا جاء ذكر موس��ى وهارون أو ذكر 
عيس��ى؛ أخذته َس��ْعلة فركع()))، فعلَّق اإلمام البخاري حديث عبداهلل بن السائب 
بصيغة التمريض، ألّن يف رواته من ليس على ش��رطه، ويف بيان س��بب ذلك يقول 
الحاف��ظ ابن حج��ر: )وأما ما لم ي��ورده يف موضع آخر مما أورده هب��ذه الصيغة –
يعن��ي التعليق بصيغة التمري��ض-؛ فمنه ما هو صحيح إال أنه ليس على ش��رطه..
فمث��ال األول: أنه ق��ال يف الصالة »ويذكر عن عبداهلل بن الس��ائب ق��ال: قرأ النبي 
 المؤمنون يف صالة الصبح؛ حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 
عيس��ى؛ أخذته س��علة فركع«، وهو حديث صحيح على ش��رط مسلم، أخرجه يف 

صحيحه، إال أّن البخاري لم يخرج لبعض رواته())).

ففي هذا المثال قطع اإلمام البخاري إس��ناد هذا الحديث، فعلَّقه ولم يصله، 
لإلشارة إلى أنه وإن كان صحيحًا فليس هو على شرط كتابه.

***

)1(  صحيح البخاري )1/ 154(
)2(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 18(
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املطلب السادس

من عادته أنه إذا أخرج لفظ الحديث بإسناد معين، وكان ألحد رواته لفظ آخر 
يوضح كش��ف عّلة، أو ألحد رواته تمام للفظ الحديث؛ فإنه يعّقب على الحديث 
بذك��ر الرواية األخرى الكاش��فة، أو بذك��ر تمام اللفظ عن هذا ال��راوي من رجال 
اإلس��ناد، بدون إس��ناد وال حرف عطف، فتش��به صورته صورة المعلق؛ وإنما هو 

موصول باإلسناد المذكور))):

توضيح العادة:  �

وه��ذا مورد من موارد الغل��ط، حيث يظّن من لم يتنّب��ه لطريقة البخاري هذه 
أهنا روايات منقطعة، وليس كذلك؛ بل هي باإلسناد السابق المذكور يف الحديث، 
وكشف اتصالها يكون بروايات أخرى يخرجها البخاري نفسه يف موضع آخر من 

الصحيح، أو يخرجها غيره يف كتاب آخر من كتب السنة، كما سيأيت يف األمثلة.

وعالمته��ا أنه يذك��ر أحد رجال إس��ناد حديث الب��اب وينقل عن��ه قواًل دون 
حرف عطف، إش��ارة لكونه تابعًا للحديث وبإس��ناده، وهو ل��و أراد التعليق لذكر 
حرف العطف، كما قال القس��طالين: )وهو عادة المصنِّف يف الُمس��نَد المعطوف، 
وبإثبات��ه يف التَّعلي��ق()))، أي أنه يحذف حرف العطف يف المس��ند المعطوف على 

أصل الحديث، ويثبت حرف العطف إذا كان المذكور من التعاليق.

)1(  انظ��ر أمثلة هذه العادة يف: عم��دة القاري للعيني )207/5(، والكوثر الج��اري للرماوي )418/4(، 
التوشيح للسيوطي )206/1(، وإرشاد الساري للقسطالين )296/1(

)2(  إرشاد الساري، القسطالين )60/1(
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أمثلتها: �

املثال األول:  �

ما أخرجه البخاري يف »كتاب اإليمان«، يف »باب الصالة من اإليمان«، فقال: 
)حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إس��حاق، عن البراء: أّن 
النب��ي  كان أول ما ق��دم المدينة؛ نزل على أج��داده أو قال أخواله من 
األنصار، وأنه صلى ِقَبَل بيت المقدس س��تة عش��ر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا..قال 
زهي��ر: حدثنا أبو إس��حاق، عن الب��راء يف حديثه هذا: أنه مات عل��ى القبلة قبل أن 

ُتح��ّول رجال وقتل��وا؛ فلم ندر ما نقول فيهم، فأن��زل اهَّلل تعالى )ک ک گ گ 
گ()))).

فق��ول زهير هذا يتوهم الناظر فيه أنه تعلي��ق عنه؛ وليس األمر كذلك، بل هو 
م��ن تمام الحديث، ومرويٌّ عنه بإس��ناد الحديث المذك��ور ذاته، وهو مخّرج عند 
المصن��ف يف موض��ع آخر من الصحيح، بس��ياق واحد بال فص��ل)))، قال الحافظ 
اب��ن حج��ر: )قوله »قال زهي��ر« يعني ابن معاوية باإلس��ناد المذك��ور، بحذف أداة 

)1(  صحيح البخاري )1/ 40/17(
)2(  أخرج��ه البخ��اري يف ب��اب قول��ه تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( )6/ 4486/21(، ق��ال: »حدثن��ا أب��و نعيم، س��مع 

زهيرًا، عن أبي إس��حاق، عن الراء ، أّن رس��ول اهلل  صلى إلى بيت المقدس ستة 
عش��ر ش��هرًا أو س��بعة عش��ر ش��هرًا؛ وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صالها صالة 
العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: 
أش��هد ب��اهلل؛ لقد صليت مع النبي  قبل مكة، فداروا كم��ا هم قبل البيت، وكان الذي مات 

عل��ى القبلة قب��ل أن تحول قبل البيت رجال قتل��وا؛ لم ندر ما نقول فيه��م، فأنزل اهلل )ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(«.
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العطف كعادته، ووهم من قال إنه معلق، وقد ساقه المصنف يف التفسير مع جملة 
الحديث، عن أبي نعيم عن زهير، سياقًا واحدًا())).

املثال الثاني:  �

م��ا رواه البخ��اري يف كتاب قال: )حدثنا محمد، قال حدثن��ا أبو معاوية، حدثنا 
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي ُحَبْيش إلى النبي 
 فقال��ت: يا رس��ول اهَّلل؛ إين امرأة أس��تحاض فال أطه��ر؛ أفأدع الصالة، 
فقال رسول اهَّلل : ال، إنما ذلِك ِعْرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك 
م ثم صلي، قال: وقال أبي: ثم توّضئي  فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّ
ل��كل صالة حتى يجيء ذلك الوق��ت()))، فالناظر يف قوله هنا: )ق��ال: وقال أبي..( 
يق��ع يف وهل��ه أنه تعليق للفظ حديث آخ��ر، وليس هو يف الحقيق��ة إال من تمام لفظ 
الحديث، يوضح ذلك أّن الحديث قد جاء بلفظ واحد دون فصل عند مخّرج آخر، 
يقول الحافظ ابن حجر: )قوله »قال« أي هشام بن عروة، »وقال أبي«..أي عروة بن 
الزبير، وادعى بعضهم أّن هذا معلق؛ وليس بصواب، بل هو باإلس��ناد المذكور عن 

محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الرتمذي يف روايته())).

املثال الثالث:  �

ق��ول اإلمام البخاري يف كت��اب: )حدثنا علي بن عبداهَّلل، قال حدثنا س��فيان، 
ق��ال حدثنا الزهري، ع��ن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب األنصاري، أّن النبي 

)1(  فتح الباري ابن حجر )1/ 98(
)2(  صحيح البخاري )1/ 228/55(
)3(  فتح الباري ابن حجر )1/ 332(
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 ق��ال: إذا أتيت��م الغائ��ط فال تس��تقبلوا القبل��ة وال تس��تدبروها، ولكن 
ْأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة؛  بوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشَّ ش��رقوا أو غرِّ
فننحرف ونس��تغفر اهَّلل تعالى، وعن الزهري، عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن 
النبي ، مثله()))، فقال الحافظ ابن حجر: )قوله »وعن الزهري« يعني 
ث به عليًا مرتين؛ مرة صرح بتحديث  باإلس��ناد المذكور، والمراد :أّن سفيان حدَّ
الزه��ري له، وفي��ه عنعنة عطاء، ومرة أت��ى بالعنعنة عن الزه��ري، وبتصريح عطاء 
بالسماع، واّدعى بعضهم أّن الرواية الثانية معلقة؛ وليس كذلك على ما قررته()))، 
فصار يف ذكر البخاري لهذا الجزء المنقول عن الزهري كشفًا لموضع عّلة مظنونة.

ومن األغراض اليت تستفاد من هذا الصنيع:  �

التصري��ح بالتحدي��ث يف موضع عنعن��ة ألحد رواة حديث الباب عن ش��يخه 
–كما س��بق-، أو اإلشارة لكون بعض المحدثين ممن روى الحديث جعلوهما 
حديثي��ن منفصلي��ن)))، أو أن يكون الراوي أخذ الحدي��ث عّمن روى عنه حديث 
الب��اب وعن غي��ره؛ فلذلك يقطع هذا الق��در من الحديث عن الق��در األول الذي 
أخ��ذه عنه وحده)))، أو يس��تفيد هذا الراوي فيما ألحقه بحدي��ث الباب العلو عن 
أح��د رواة الحديث برجل)))، وغيرها من األغراض الحديثية التي تبين بالتخريج 

وجمع الطرق واأللفاظ.

)1(  صحيح البخاري )1/ 394/88(
)2(  فتح الباري، ابن حجر )1/ 498(

)3(  انظر مثاله يف: فتح الباري، البن حجر )2/ 19(
)4(  انظر مثاله يف: فتح الباري، البن حجر )2/ 166(
)5(  انظر مثاله يف: فتح الباري، البن حجر )2/ 191(
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املبحث الرابع
الدالالت احلديثية لعادات البخاري يف صحيحه

جميع هذه العادات التي راعاها اإلمام البخاري عند ترجمته على األحاديث؛ . 1
دليل واضح على حضور النظر يف معاين األحاديث عنده، ومراعاة الدالالت 
الفقهية التي تتضمنها المرويات، وأّن »المتون ومعانيها« كانت جزء مناصفًا 
يف العم��ل عند البخ��اري للجهد المبذول على انتقاء األس��انيد وتمحيصها، 
قب��ل إخراجه الحديث يف كتاب الصحيح، يقول النووي عن اإلمام البخاري 
وصحيح��ه: )ثم ليس مقصوده هبذا الكتاب االقتصار على الحديث، وتكثير 
المتون، بل مراده االس��تنباط منها، واالستدالل ألبواب أرادها من األصول 

والفروع())).
وه��ذه المالحظ��ة لمضامين أحادي��ث الصحي��ح ودالالت ألفاظها؛ صورٌة 
جلّي��ة من ص��ور العناي��ة الفائقة، والنظ��ر الفاحص يف مت��ون الحديث –كما 
سبق-؛ وهي قبل هذا مؤشر جلّي على صحة المتن عند البخاري، وسالمته 
من موجبات التوقف أو الرد، إذ االس��تنباط ف��رع الثبوت، وهذا رّد على من 
زع��م أّن البخ��اري قد اقتص��ر نظره على األس��انيد وأع��رض -بزعمه- عن 
النظ��ر يف المت��ون ومضامينه��ا، كما يقول محم��د عابد الجاب��ري: )أما كون 
هذا الحديث أو غيره صحيحًا حس��ب اصطالح علماء الحديث؛ فمعناه أّنه 
يس��تويف الش��روط التي وضعها جامع الحديث لنفسه، وكلها شروط تخص 
الس��ند، وليس المضمون..فصحي��ح البخاري هو صحيح من حيث الس��ند 

)1(  التلخيص شرح الجامع الصحيح، النووي )230/1(
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فق��ط، طبقًا للش��روط التي وضعها البخ��اري يف تلقي الحدي��ث()))، وهذه 
غفل��ة بالغة عن طريقة البخ��اري يف االنتقاء والتخري��ج والتبويب، بالصورة 

التي اتضحت بالنظر يف عادات البخاري يف الرتاجم واألبواب.

دلت عادات البخاري يف الصحيح؛ على أنه يملك منهجية علمية دقيقة منضبطة، . 2
اختاره��ا، واختره��ا، وطبقها، ومن خاللها اس��تطاع من جاء بع��ده -ممن تتبع 

عمله من الشراح- أن يستنبط منهجيته، دون نص من البخاري عليها.

يف ت��ردد البخ��اري يف بناء األحكام واس��تنباط الفقه؛ من بع��ض األلفاظ مما . 3
ج��ه م��ن الحدي��ث)))، دلي��ل على ممارس��ته للش��ك العلمي أو الش��ك  يخرِّ
المنهج��ي، بحيث إنه ال يس��لم لكل لفظة وردت عنده بإس��ناد نظيف، حتى 
يمتح��ن داللتها وس��المة مقتضاها فقهيا، فإن اجت��ازت ذلك االمتحان: بنى 
عليها واس��تنبط منه��ا، وإال أهمل داللتها ولم يعتمد م��ا دلت عليه من الفقه 

واألحكام، وإْن أخرج حديثها يف كتابه.

يف اس��تنباطات البخاري من األحاديث وتفننه يف التبويب، مع تفسيره للغريب . 4
يف الحديث ويف القرآن، وقدرته على معرفة أصول الكلمة العربية، وتصريفها، 
ومعانيه��ا))): دليل على رس��وخ قاعدته يف العربية، وإمس��اكه بزم��ام معانيها، 
وح��دود دالئل ألفاظها، وهذا يبطل زعم من زعم م��ن الحداثيين أّن أعجمية 
أصل البخاري مانعة له من القدرة على التأليف يف الحديث، واالستنباط منه، 

)1(  انظ��ر: مق��ال بعن��وان: )ق��ول يف الحديث عموم��ا(، للدكتور محمد عاب��د الجابري، عل��ى موقعه على 
 https://www.aljabriabed.net/hadth1.htm :الشبكة

)2(  انظر المطلب األول من المبحث الثاين.
)3(  انظر المطلب الثاين من المبحث الثالث.
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كما يقول رش��يد أيالل: )إّن الش��يخ البخاري ذو أصل فارسي، فاللغة العربية 
ليس��ت لغته األصلية، وكل المؤرخين..لم يتحدثوا لنا..عن متى وكيف تعلم 
اللغ��ة العربي��ة، بل جملة م��ا تحدثوا عنه هو ش��روعه يف حف��ظ الحديث وهو 
صبي، لم يتجاوز العشر سنين()))، وأدنى نظر يف صنيع البخاري يف صحيحه؛ 
وع��ادات تبويبه؛ وعجائب اس��تنباطه؛ وحس��ن تفس��يره لل��كالم؛ تبطل تلك 

الدعوى، وتكشف كشفًا عمليًا موضع اإلمام البخاري من علوم العربية.

اس��تبعد اإلم��ام البخاري ما لم يبلغ ش��رطه يف كتابه مما ص��ّح من الحديث، . 5
ف��إن احتاج لذكر ش��يء منه يف كتابه؛ فإنه يحوط تل��ك األحاديث الصحيحة 
التي لم تبلغ ش��رطه بس��ياج، ُيْعلُِم ب��ه القارَئ أّن ه��ذه الروايات خارجة عن 
شرط كتابه، وهذا السياج الُمْعلِم هو سياج )التعليق()))، فال يصل إسنادها، 
وهذا أحد أغراض التعليق يف كتابه الصحيح)))، ويف ذلك كله داللة بّينة على 

مراعاته لتحقق أعلى مراتب الصحة يف أحاديث كتابه.

يف ح��ذر اإلمام البخاري م��ن الرواية عن بعض ش��يوخه الذين تحمل عنهم . 6
حال المذاكرة ؛ مثل خليفة بن خياط، وإصراره يف أكثر المرات التي يحدث 
فيه��ا عنه على إهمال صيغ��ة التحديث، وحكاية روايته عن��ه ب� »قال لي«)))، 

)1(  صحيح البخاري هناية أسطورة، أيالل، ص)164(.
)2(  انظر المطلب الخامس، من البحث الثالث.

)3(  انظر: معرفة علوم الحديث، ابن الصالح ص)36(، والنكت على ابن الصالح، ابن حجر)325/1(.
)4(  روى البخ��اري ع��ن خليف��ة بن خي��اط يف صحيحه يف 23 موضع��ًا، أكثرها يروي عن��ه بقوله: )قال لي 
خليف��ة(أو )ق��ال خليفة(، ويف س��بب ذلك يق��ول الحافظ ابن حج��ر يف فتح الب��اري )13/ 45(: )قوله 
»وق��ال لي خليفة« ه��و ابن خياط العصفري، وأكث��ر ما يخرج عنه البخاري يقع هب��ذه الصيغة، ال يقول 

حدثنا وال أخرنا، وكأنه أخذ ذلك عنه يف المذاكرة(.
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أوض��ح داللة عل��ى بالغ تحّوطه لما يخرجه يف كتاب��ه، فهو ال يخرج ما صح 
س��ماعه له من شيوخه الثقات؛ مما تحمله منهم يف سياق المذاكرة، فقد خر 
البخاري حال ش��يخه من الثقة والضبط، وخر طبيعة المجالس التي تحمل 
فيه��ا عنه، وراعى ذلك كله عند روايته عن��ه يف الصحيح)))، ومن كانت هذه 
معرفته بش��يوخه وحال ما يرويه عنهم؛ فال ينسب لضعف المعرفة بالرجال، 

كما قاله بعض الحداثيين))).

تفريقه يف التعامل بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف صيانة لش��رطه . 7
يف الصحي��ح، ف��ال يخرج الموقوف إال عند الحاجة، فإذا س��اق إس��ناد األثر 
الموقوف كامالً؛ فإنه يهمل ذكر صيغة التحديث عن شيخه، ويكتفي بمطلق 

القول )قال لي فالن(، مبالغة يف صيانة شرط الرفع يف أحاديث كتابه))).

تفنُّ��ن البخاري يف ترتيب األحاديث يف أبواهبا داخل الكتب، دليل على طول . 8
نظ��ره يف كتابه، وعم��ق تأمله يف األحادي��ث ويف التبويب عليه��ا، ويف اختيار 
مواضعه��ا من كل كت��اب)))، فكتابه الصحيح نتاج نظ��ر عميق، وتأمل متَّئِد، 

ويوضحه ما بعده:

)1(  انظر: المطلب الرابع من المبحث الثالث.
)2(  تق��ول خديجة البطار يف كتاهبا »يف نقد البخ��اري، كان بينه وبين الحق حجاب«، ص)33( أّن البخاري 
ال عل��م ل��ه بالرجال، نقل ذلك عنها الدكتور المكي اقالينة، يف بحثه: التطاول على صحيح البخاري يف 
العصر الحاضر، دراسة نقدية لكتاب »يف نقد البخاري«، مجلة كلية اآلداب، مصر، جامعة طنطا، العدد 

الثاين والعشرون، 2009، ص )1355(.
)3(  انظر: المطلب الرابع من المبحث الثالث.

)4(  انظر: المطلب الثالث من المبحث الثالث.
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دقة اإلمام البخاري يف ألفاظه التي يعر هبا عند أدائه عن شيوخه)))، وتدقيقه . 9
يف ألفاظ متون الحديث مما يخرجه وبناء األحكام عليه)))، ومراعاته لأللفاظ 
األخرى التي ورد هبا حديث الباب الذي يخرجه)))، ومراعاته أللفاظ متون 
أحادي��ث أخ��رى يف الب��اب مما ل��م يخرجه)))؛ كل هذا وغيره يفس��ر س��ببًا 
من أس��باب طول الم��دة التي مكثها البخاري يف تألي��ف الصحيح وتصنيفه، 
والغفل��ة عن هذا الجهد الحديث��ي الهائل؛ هو مما حمل بع��ض الحداثيين، 
على اس��تبعاد مدة تصنيف البخاري لصحيحه، والسخرية من طولها، يقول 
رش��يد أيالل: )س��نالحظ أّن صحيح البخاري بدأت عملية نس��ج األساطير 
حول��ه، منذ بداية تأليفه حس��ب كت��ب الرتاث..فصحيح البخاري اس��تغرق 
تأليفه ست عشرة سنة، وكأن صحيح البخاري هذا بحث يف علم البيولوجيا، 
أو يف عل��م األنثربيولوجيا، أو غيره من العل��وم، التي جاءت بنظريات قلبت 
مفه��وم الكون..وكل دارس للكتاب، س��يعلم بطريقة س��هلة أنه من الغريب 
أن يقال عنه، بأن البخاري استغرق 16 سنة يف تأليفه()))، والحقيقة أّن أدنى 
دراس��ة للصحيح ستكش��ف حجم الجهد المبذول فيه، والذي ال يس��تغرب 

معه هذه المدة يف التصنيف.

حياط��ة اإلم��ام البخاري أللف��اظ أحاديث��ه، حيث يماي��ز أحيانًا بي��ن اللفظ . 10

)1(  انظر: المطلب الرابع من المبحث الثالث.
)2(  انظر: المطلب األول من المبحث الثاين.

)3(  انظر: المطلب السادس من المبحث الثاين.

)4(  انظر: المطلب الخامس من المبحث الثاين.
)5(  صحيح البخاري هناية أسطورة، أيالل، ص )109-108(.
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الحديثي الذي رواه الراوي المعين عن شيخ ما منفردًا؛ ولفظ الحديث الذي 
ش��اركه فيه غيره من الشيوخ)))، وهذا أبلغ ما يكون من الدقة يف بيان الجمل 

ونسبة الفاظ، فال يتساهل يف سياق الحديث مجمالً دون إشارة.

يف تفس��يره لغري��ب ألفاظ الحديث بم��ا ورد يف القرآن الكريم من اس��تعمال . 11
له��ذه اللفظ��ة دليل واضح على ص��ورة من صور عرض البخ��اري أحاديث 
كتابه على القرآن الكريم، ومراعاته دالالت القرآن عند استنباطه المضامين 
الفقهي��ة من الحديث، وه��ذا ردٌّ على مثل الكاتبة خديجة البّطار، إذ قالت يف 
مع��رض تعدادها ألوجه انتقادها للبخاري: )مخالفة المتون التي يحدث هبا 
 ،يف صحيحه للس��يرة النبوية الش��ريفة، ولكل م��ا صح عن النبي
وللمعقول يف الش��ريعة اإلس��المية وأصولها، مع مخالفة ومعارضة ش��ديدة 

للقرآن())).

***

)1(  انظر المطلب السادس من المبحث الثالث.
)2(  يف نقد البخاري، كان بينه وبين الحق حجاب، ص)4(، نقل ذلك عنها الدكتور المكي اقالينة، يف بحثه: 
التطاول على صحيح البخاري يف العصر الحاضر، دراس��ة نقدية لكتاب »يف نقد البخاري«، مجلة كلية 

اآلداب، مصر، جامعة طنطا، العدد الثاين والعشرون، 2009، ص )1352(.
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اخلامتة

الحم��د هلل عل��ى ما ه��دى ووف��ق وأعان، فق��د تلخص مم��ا س��بق أّن اإلمام 
البخ��اري بنى كتابه الصحيح عل��ى منهجية علمية ثابت��ة، وأّن تصرفاته فيه اختيارًا 
وإلغاء تتس��م بالدقة، وتس��ير وفق قواعد وعادات لزمه��ا يف كتابه دون اضطراب، 
وأّن ترتيبه لكتب كتابه وأحاديث أبواهبا كان ترتيبًا مقصودًا بعناية، وأّن ما أخرجه 
م��ن الحديث ومن أخرج له من الرجال كل��ه كان حصيلة تتبع ومقارنة وتمحيص 
طويل، وأّن ش��راح الصحيح قد بذلوا فيه دراسات معمقة حتى وصلوا الستظهار 
عادات اإلمام البخاري يف صحيحه، وأّن الحداثيين الذين وجهوا نقدهم للصحيح 

كانت تجمعهم قواسم مشرتكة منها:

تقصي��ر خطاهب��م الحداث��ي يف معرفة ع��ادات البخ��اري، واصطالحاته التي . 1
لزمها يف تصرفاته يف الصحيح، فهم بعيدون عن هذا العمق العلمي أتّم بعد، 
مما انعكس بوضوح يف توظيفهم السيء لتصرف البخاري، وحمله على غير 
محمله؛ كروايته عن ش��يوخه ب�»قال لي«، وروايته كالم بعض رجال اإلسناد 
بصورة تشبه المعلق وهو موصول، وزعم بعضهم بناء على هذا كثرة وجود 

الموقوفات والمنقطعات يف صحيح البخاري.

الس��طحية البالغة يف التعامل مع كتاب الصحيح، وحمل تصرفات البخاري . 2
في��ه ومعاين أحاديثه على بادي الرأي، وظاهر م��ا يفهمه األجنبي عن العلم، 

الغريب عن معرفة أصوله، فضالً عن فهم أغواره.

األجنبية عن التخصص.. 3
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وقد اتضح من خالل هذه اإللماحات؛ التباين الكبير يف مسالك تعليل المتون 
بين مدرس��ة أهل الحديث ومدرس��ة أهل الحداثة، حي��ث ينطلق أهل الحديث يف 
تعليلهم على معطيات علمية إس��نادية، وأس��باب حديثية يمك��ن اختبارها، فرتدد 
البخ��اري يف بناء حكم من لفظة من ألفاظ الحديث –كما يف حديث المس��ح على 
العمام��ة- ناش��ئ عن تحف��ظ دقيق فوق ما يش��رتط للحديث من الصحة، بس��بب 
وج��ود اخت��الف يف األس��انيد عل��ى راويها، م��ع ثبوته عن��ده غير أّن��ه صيانة كالم 
النب��ي، بخالف أهل الحداثة الذين تنش��أ انتقاداهتم للصحيح من نظر 

ذايت، ال يحكمه شيء من قواعد علوم الحديث وال أصوله.

وموض��وع عادات اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه موضوع واس��ع، وال زالت 
جوان��ب كثي��رة منه تحت��اج لكش��ف وتجلية، ومثل��ه جدير ب��أن تفرد فيه رس��ائل 
أكاديمية، ودراس��ات بحثية، واهلل الهادي والموفق إلى س��واء السبيل، وصلى اهلل 

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

***
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المت��واري عل��ى تراجم أب��واب البخ��اري، اب��ن المنّير، ناص��ر الدين أبي  -
العب��اس أحم��د بن أبي المعالي محم��د بن المنّير اإلس��كندراين، تحقيق: 

صالح الدين مقبول أحمد، ط1، الكويت، دار المعال، 1407ه�.

الموط��أ، اإلم��ام مالك، مالك ب��ن أنس األصبح��ي، تحقيق: بش��ار عواد  -
معروف، ط2، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1417ه�.

تخري��ج األحادي��ث واآلث��ار الواقع��ة يف تفس��ير الكش��اف للزمخش��ري،  -
الزيلع��ي، جمال الدين أبو محمد يوس��ف ب��ن محمد الزيلع��ي، تحقيق: 

سلطان الطبيشي، ط1، الرياض، دار ابن خزيمة، 1414ه�.

تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين  -
أحمد بن علي بن حجر العس��قالين المصري، تحقيق: سعيد عبدالرحمن 

القزقي، ط1، بيروت، المكتب اإلسالمي، 1405ه�.
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توضيح المش��تبه يف ضبط أس��ماء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهم، ابن  -
ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبداهلل بن محمد القيسي الدمشقي، 
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1993م

صحيح البخاري هناية أس��طورة، رش��يد أيالل ، ط1، الرباط، دار الوطن،  -
2017م.

فتح الباري ش��رح صحيح البخاري، ابن حجر، أبو الفضل ش��هاب الدين  -
أحم��د ب��ن علي بن حج��ر العس��قالين المص��ري، بي��روت، دار المعرفة، 

1379ه�.

فتح المغيث بش��رح ألفية الحديث، الس��خاوي، ش��مس الدين أبي الخير  -
محمد بن عبدالرحمن الس��خاوي، تحقي��ق: عبدالكريم الخضير ومحمد 

الفهيد، ط1، الرياض، دار المنهاج، 1426ه.

في��ض الباري على صحي��ح البخاري، الكش��ميري، محمد أنور ش��اه بن  -
معظم ش��اه الكش��ميري الهندي ثم الديوبندي، تحقيق: محمد بدر عالم، 

ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1426ه�.

عم��دة القاري ش��رح صحيح البخ��اري، العين��ي، أبو محم��د محمود بن  -
أحمد بن موس��ى ب��ن أحمد بن حس��ين الحنفي بدر الدي��ن العيني، ط1، 

مصر، مطبعة البابي الحلبي، 1392ه�.

عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح الجامع، السخاوي، شمس الدين  -
محمد بن عبدالرحمن الس��خاوي المصري، تحقيق: محمد عيد منصور، 

ط1، دار الكمال المتحدة، د.ت
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مصابي��ح الجام��ع، الدماميني، محمد بن أبي بكر ب��ن عمر بن أبي بكر بن  -
محمد، المخزومي القرش��ي، بدر الدين، تحقيق: نور الدين طالب، ط1، 

سوريا، دار النوادر، 1430ه�.

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو الحس��ين أحمد بن فارس بن زكريا،  -
تحقيق: عبدالسالم هارون، بيروت، د.ت 

مف��ردات ألف��اظ الق��رآن، األصفه��اين، الحس��ين ب��ن محمد ب��ن الفضل  -
األصفهاين، تحقيق: صفوان عدنان، ط2، بيروت، دار القلم، 1418ه�.

منح��ة الباري بش��رح صحيح البخ��اري، األنصاري، زكري��ا بن محمد بن  -
أحمد بن زكريا األنصاري الس��نيكي المصري الشافعي، تحقيق: سليمان 
بن دريع العازمي، ط1، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 1426 ه�.

***
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