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 ص البحثملخ  
يف تلك  كا  ؛ وأييت هذا البحث مشار فائقة   اإلسالمية ابجلامع الصحيح لإلمام البخاري، وأولته عناية  اعتنت األمة 

 أوحح . وقد مّهد الباحث برتمجة املصنف، مثهذا الكتاباجلهود إلبراز خصائص منهج اإلمام البخاري يف تصنيف 
جلامع ببعضها، ي يف بناء جامعه، وارتباط كتب اجوانب ما امتاز به عن غريه من احملدثني، وفيه بنّي منهجية البخار 

وذكر منهجيته يف اختيار ترامجه، وحسن صياغتها، ومنهجيته يف اختيار أحاديث مفتتحات األبواب وخمتتماهتا، 
وعالقة األحاديث ابألبواب، كما ذكر منهجيته يف إمهال بعض أمساء شيوخه، وطريقة ذكره للمتابعات، ومنهجيته 

 الفهارس.يف ابهبا، مث انتهى الباحث بذكر اخلامتة و  اديث، وإعراحه عن األحاديث، اليت تعد أصول  يف تكرار األح
 اخلصائص. املنهج. البخاري. التصنيف. اجلامع. الصحيح. الكلمات املفتاحية:

 

 :املقدمة
من ركائز حفظ هللا تعاىل لدينه، حفظ شرائعه العلمية والعملية من خالل السنة املطهرة، فقد هيأ هلا من اعتىن  إن  

هبا، فسخر أئمة حفظوا ألفاظها، وميزوا رجاهلا، وصنفوا فيها، ونقلوها جيال إثر جيل. ويف مقدمة هؤلء إمام الدنيا 
صفات هللا خلقه هلذه  املهمة النبيلة، وطبعه عليها، فاتصف ب يف احلديث حممد بن إمساعيل البخاري، والذي كأن

فطرية، وأخرى مكتسبة،كان هبا املربز يف هذا الباب، ورأس الصنعة يف علوم احلديث، فصنف كتابه "اجلامع املسند 
به هللا هالصحيح"، فاحتفى به أهل الشأن، وصار مرجعا أوليا لدى مشارقتهم، واثنيا لدى مغاربتهم، وفيه ظهر ما و 

تعاىل من دقة فهم، وعمق استنباط، وسعة اطالع، حري األذهان من عجائب صنيعه يف جامعه، وما اعتناء األمة 
به رواية، وفقها، ورجال، وغري ذلك إل دليل إجالهلم لكتابه، فما كتب حوله مل يكن لغريه ما يدانيه فضال عن 

احملدثني يف  حول مناهج يف ماليزاي بسالجنور العاملية اإلسالمية الكلية اجلامعيةجماراته، أو تقدمه. وكان مؤمتر 
على جتميع أوراق كتبتها سلفا حول عبقرية هذا اإلمام من خالل تصنيف جامعه الصحيح، وأردت  التصنيف ابعثا  

ديثة، وأتيت من خالله إبراز جوانب تشري إىل منهجية دقيقة، وعبقرية فذة، وِجَدت متناثرة يف املصنفات القدمية، واحل
أمهيتها يف وقت تثار فيه الكثري من األقاويل الناتئة حول الصحيح، وليست الغرابة يف إيراد أقوال من تقدم من أئمة 

 احلديث، فهذه قد تناوهلا العلماء ابلتمحيص، والكشف، وأجابوا عنها مبا فيه مقنع.
كأن األمة  يتعرض هلا العلماء املتقدمون، و إمنا أييت تشنيعنا على من يقدح يف أحاديث حمن الصحيح مل 

 كانت يف غفلة طيلة اثين عشر قران حىت جاء هؤلء!
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 الدراسات السابقة: 
 منها:   ،مثت دراسات حول قضااي جزئية يف منهج اإلمام البخاري يف جامعه

كر  من إعداد أيب ب :منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل اجلامع الصحيح (1
 م. 2000هـ/ 1421كايف، نشر دار ابن حزم ببريت، الطبعة األوىل 

من :إشارات اإلمام البخاري رمحه هللا إىل اختالف األسانيد يف اجلامع الصحيح دراسة منهجية حتليلية  (2
  م.2015هـ/ 1436إعداد حممد بن كمال درويش الرحمي، نشر منتدى العلم النافع، الطبعة األوىل 

األحدب،  لألستاذ الدكتور خلدون :اإلمام البخاري وجامعه الصحيح نظرات وحتقيقات يف السرية واملنهج (3
 م. 2012هـ/ 1433نشر دار األمة، ودار وجوه للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

 اجلامع الصحيح لإلمام البخاري وعناية األمة اإلسالمية به شرقا وغراب دراسات يف البخاري وصحيحه (4
، بريوت لألستاذ الدكتور حممد بن زين العابدين رستم :ورواايته ومستخرجاته وشروحه يف املشرق واملغرب

 م. 2013هـ/ 1434دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل سنة 
 م، ومل أقف عليه.2018عبقرية البخاري حلماد القباج، إصدار مركز يقني للدراسات واألحباث سنة  (5
من إعداد أمحد بن فارس السلوم، وقد وقفت على هذا البحث  :خاري يف أتليف الصحيحمنهج اإلمام الب (6

ل: تعريف وهي: احملور األو  ،فوجدته قد جعله على سبعة حماور، ستة منها بعيدة العالقة مع حبثنا هذا
د، واحملور ياحلديث الصحيح، واحملور الثاين: طريقة أتليفه، وفيه ذكر أنه على املوحوعات، وليس على املسان

الثالث: منهج البخاري يف أتليفه وفيه تشابه يسري يف بعض العناوين وحسب مع اختالف احملتوى، واحملور 
اخلامس: شرط البخاري، مث احملور السادس: مميزات صحيح البخاري، واحملور السابع: مدائح صحيح 

 ه يف بعض اجلزئيات.البخاري، وبقي احملور الرابع: حول عادات البخاري، وفيه نقاط تشاب
ومثت كتب كثرية حول سرية البخاري، ورواايت اجلامع الصحيح، وجهود العلماء حوله، وغري ذلك، إل 

رة خمتلفة وأمثلة وما ذكر فبصو  ،أن ما مت تدوينه هنا يف هذا البحث املختصر مل أقف عليه جمموعا يف تلك الكتب
 مباينة. 

  منهج البحث:
 تقرائية التحليلية. اتبعت فيه الطريقة الس

 وطريقة ختريج األحاديث على النحو التايل: 
إذا ذكر الباب الوارد عند البخاري يف املنت فإين أكتفي يف احلاشية بعزوه إىل الكتاب واجلزء والصفحة  (1

 ورقم احلديث.
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يكن  إذا كان احلديث املذكور يف املنت يف الصحيحني، أو يف أحدمها، اكتفيت ابلعزو إليهما، فإن مل (2
عند أحدمها، خرجته من السنن األربعة، فإن مل أقف عليه عندهم، اجتهدت يف خترجيه من كتب السنة 

 األخرى، وبطريقة متوسطة إذ ل حيتمل مثل هذا البحث اإلطالة يف التخريج.
 لشهرته.« إمنا األعمال ابلنيات» :جتاوزت عزو حديث (3

 وقد رمست خطة البحث على النحو التايل: 
 مقدمة البحث. 

 متهيد: ترمجة اإلمام البخاري 
 املبحث األول: منهجية البخاري يف بناء جامعه من حيث الرتتيب اهلرمي. 

 املبحث الثاين: منهجية البخاري يف اختيار تراجم أبوابه وصياغتها. 
 املبحث الثالث: منهجية البخاري يف اختيار األحاديث اليت يفتتح هبا األبواب. 

 لرابع: منهجية البخاري يف اختيار األحاديث اليت خيتم هبا األبواب والكتب.املبحث ا
 املبحث اخلامس: منهجية البخاري يف عالقة األحاديث اليت يوردها برتمجة الباب. 

 املبحث السادس: منهجية البخاري يف إمهال أمساء بعض شيوخه. 
 املبحث السابع: منهجية البخاري يف ذكر املتابعات. 

 حث الثامن: منهجية البخاري يف تكرار األحاديث.املب
 املبحث التاسع: منهجية البخاري يف اإلعراض عن احلديث األصل يف الباب. 

 اخلامتة والفهارس. 
ومعلوم بداهة أن مثل هذا املوحوع ل حتيط به مثل هذه األحباث املوجزة، ولكن يكفي من القالدة ما 

 منا صاحل األعمال، وهللا املوفق للصواب، واهلادي إىل سبيل الرشاد. أحاط ابلعنق، وهللا أسأل أن يتقبل
 

 :1ترمجة اإلمام البخارياملبحث األول: 
ليس البخاري مبفتقر إىل ترمجتنا له هنا، فهو أشهر من ذلك، وسريته العطرة ل ختفى على طلبة العلم، إل أن من 

 لوازم هذه األحباث التعرض لشيء من ذلك، فأقول وابهلل التوفيق: 
 :كنيته، وامسه، ونسبه، ومولدهاملطلب األول:  

                                                           
. ابن أيب يعلى، 374، رقم 322، 2حتيق: بشار عواد معروف. جاخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت. اتريخ مدينة السالم. انظر:  1

. الذهيب، اإلمام مشس الدين حممد بن 271، ص1أبو احلسني حممد بن حممد. طبقات احلنابلة. حتقيق: حممد حامد الفقي، بريوت: دار املعرفة. ج
. السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي 471رقم  ،391، ص12ه. ج1410أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء. بريوت: مؤسسة الرسالة. 

. 241، رقم 212، ص2ه.ج1413، 2الدين. طبقات الشافعية الكربى. حتقيق: حممود الطناجي، وعبد الفتاح احللو. )القاهرة: دار هجر، ط 
ه. حيدر آابد: جملس بن حيىي املعلمي اليماين وغري السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي املروزي أبو سعد. األنساب. حتقيق: عبد الرمحن 

 .291، 3م. ج1382/1962، 2دائرة املعارف العثمانية، ط
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دززدبَه  أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغري    وزاد السبكي وحده يف  وتعين الزرّاع ة بن بـَردِدزدبه أو بذد
فارسي اجلعفي ولء، البخاري موطنا، ال - وهذا ما مسعه من والده وهو غريب مل يسبق إليه -امسه ابن َبِذذدبِه، 

ذي اليمان اجلعفي الأصال، كما يتضح من اسم جد جده، وأقدم من عرفنا من أجداده املغرية، وقد أسلم على يد 
توىل إمرة خبارى، وهل املغرية كان امسه قبل اإلسالم بتأثري احلضارة اإلسالمية عليه؟ أم غرّيه من الفارسية إىل العربية؟ 
هذا ما ل جند خربه فيما بني أيدينا من املصادر اليت عنيت برتمجته، وأما مولده: فقد ولد اإلمام أبو عبد هللا سنة 

 مائة.أربع وتسعني و 
 :نشأته، وطلبه للعلماملطلب الثاين: 

م احلديث. قال ابن عل - إمساعيل –نشأ اإلمام البخاري يف أسرة تعىن ابلعلم، وجتتهد يف العبادة،فقد طلب والده 
حبان يف كتاب الثقات: "إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو احلسن يروي عن مالك، ومحاد بن زيد، وروى 

ذلك ، وكانت والدته كثرية العبادة، وهذا ما جتلى يف شخصية البن، فجمع بني العلم والعبادة و2قيون"عنه العرا
 [.4]سورة اجلمعة، آية: فضل هللا يؤتيه من يشاء

قال عن نفسه: "أهلمت حفظ احلديث، وأان يف الكزّتاب". قيل كم كان سنك؟ قال:" عشر سنني أو 
 .3أقل"

منذ الصغر، ففي احلادية عشر من عمره صحح لشيخه الداخلي خطأه يف إسناد وقد ظهرت دلئل نبوغه 
 احلديث فانتهره، مث ملا راجع أصله أخذ القلم من البخاري، وأحكم كتابه وقال: صدقت.

 وملا دخل يف السادسة عشر كان قد حفظ كتب ابن املبارك ووكيع.
جع مع أمه وأخيه أمحد، ودخل على وقريب من هذا السن حج وختلف مبكة؛ لطلب احلديث، ومل ير 

 وبينه وبني آخر خالف، فقال: جاء من يفصل بيننا، وهكذا كان. -وهو ابن مثان عشرة سنة  -احلميدي 
 :صفاته اجلسديةاملطلب الثالث: 

وصفه احلسن البزار فيما نقله احلافظ ابن عدي عنه، قال: رأيت حممد بن إمساعيل شيخا حنيف اجلسم، ليس 
 .4ول ابلقصريابلطويل 

 :شيوخه وتالميذهاملطلب الرابع: 
مسع ببلده خبارى من شيخه املسندي وهو عبدهللا بن حممد، حفيد اليمان وايل خبارى، فكان هلذه األسرة فضل على 
اإلمام، فللجد األعلى فضل ابإلعتاق، وللحفيد فضل ابإلمالء، كما مسع من حممد ابن سالم، مث مسع يف رحالته 

                                                           
 .98، ص8م ج1973هـ /1393، 1ابن حبان، حممد بن حبان أبو حامت البسيت. الثقات. اهلند: دائرة املعارف العثمانية، ط 2
، 12. الذهيب، سري أعالم النبالء. ج271، ص1. ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة. ج374م ، رق322، 2اخلطيب البغدادي، اتريخ مدينة السالم. ج 3

 . 241، رقم 216، ص2. السبكي، طبقات الشافعية الكربى. ج171، رقم 393ص
. ابن 6ص، 2م. ج2001ه/1422، 1اخلطيب البغدادي،. اتريخ مدينة السالم. حتيق: بشار عواد معروف. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط 4

 . 452، ص12. الذهيب، سري أعالم النبالء، ج190، ص4خلكان. وفيات األعيان. ج
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كي بن إبراهيم، ومبرو من عبدهللا بن عثمان، وبنيسابور من حيىي ابن حيىي، وغري هؤلء، ومسع ابلري ببلخ من م
وبغداد والبصرة والكوفة واحلجاز ومصر والشام، ونقل عنه ورّاقه أنه قال قبل موته بشهر:" كتبت عن ألف ومثانني 

 . 5رجال ليس فيهم إل صاحب حديث"
يعين الضحاك بن خملد، -وساق منهم أبو عاصم  6ذين حدثوه عن التابعني"قال الذهيب: "فأعلى شيوخه ال

وعبيد هللا بن موسى، وغريهم. قلت: وقد احتاج إىل بعض روايتهم اليت مل يسمعها فرواها عنهم بواسطة، وعددهم 
منهم: مسلم بن احلجاج،  ،! وقد روى عنه مجع غفري، فلله دره ما آمنه على حديث رسول هللا 7( شيخا46)

 وأبو عيسى الرتمذي، وأبو عبدهللا الفربري راوي الصحيح، وغريهم.
 .تصانيفهاملطلب اخلامس: 

ابتدأ التصنيف ملا طعن يف الثامنة عشر، وقد ذكر ذلك عن نفسه، وأنه ابتدأ التصنيف يف قضااي الصحابة وأقاويلهم، 
وصنف جامعه الصحيح بتحفيز يف جملس ابن راهويه حني قال  ومنربه، مث صنف التاريخ بني قرب رسول هللا 

، فوقع يف قلبه ذلك القول، فحزم أمره، وأمضى عزمه، وهنض ابملهمة، بعضهم: لو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب 
وأخذ جيمع األحاديث الصحيحة، وكتب اجلامع الصحيح، وكتب التواريخ الكبري واألوسط والصغري، ورفع اليدين، 
واألدب املفرد، والقراءة خلف اإلمام، والضعفاء، وخلق أفعال العباد، وبر الوالدين، وغري ذلك من الكتب واليت 

 . 8"بخاريال اإلمام سرية" الشيخ عبد السالم املباركفوري يف كتابه بعضها ل زال يف عامل املفقود أوردها
 حممد بن هللا انتشارها وكثرت نسخها. قال أبو عبدالربكة يف تصانيفه، فاتسع  - رمحه هللا -وقد رزق 

علي: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: أقمت ابلبصرة مخس سنني معي كتيب أصنف وأحج يف كل سنة، 
وأرجع من مكة إىل البصرة. قال: وأان أرجو أن هللا تعاىل يبارك للمسلمني يف هذه املصنفات. قال أبو عبدهللا: فلقد 

 .9فيها ابرك هللا
 :عقيدته ومذهبهاملطلب السادس: 

كان البخاري على عقيدة السلف الصاحل يف الوعد والوعيد، واألمساء والصفات، والصحابة، واإلميان، وغري ذلك، 
وما قيل فيه من أابطيل فإهنا ل تستند إىل ركن شديد، ولكنها سنة هللا يف عباده الصاحلني أن يزسبق التمكني 

جامعة الصحيح قد أورد فيه كتاب اإلميان، وكتاب التوحيد والرد على اجلهمية، وأورد حمن صحيحه  ابلبتالء، وهذا

                                                           
 .395، ص12الذهيب. سري أعالم النبالء. ج 5
 املصدر السابق. 6
وت: مؤسسة ري احلاكم، حممد بن عبدهللا النيسابوري. تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، بتحقيق: كمال يوسف احلوت. تب 7

 .271هـ. ص1407، 1الكتب الثقافية، دار اجلنان. ط
 .146ه، ص1407. 2املباركفوري، عبدالسالم. سرية اإلمام البخاري. اهلند: إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء ابجلامعة السلفية بنارس، ط 8
هـ 1429، 1امللقن، عمر ين علي بن أمحد، التوحيح لشرح اجلامع الصحيح. حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي. دمشق: دار النوادر. طابن  9

 ، نقال عن اتريخ نيسابور للحاكم. 30، ص2م. ج2008/
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" فإن كتاب " اإلميان " الذي  :، قال ابن تيمية11، وأورد أحاديث خالف مذهبهم10ما يرد صراحة على املرجئة
بنصر  ئة، فإنه كان من القائمنيافتتح به " الصحيح " قرر مذهب أهل السنة واجلماعة، وحّمنه الرد على املرج

، ورد على الرافضة إبيراد 13. ورد على اخلوارج واملعتزلة12السنة واجلماعة مذهب الصحابة والتابعني هلم إبحسان"
 فضائل الصحابة وغري ذلك مما يطول.

تبة ر وأما مذهبه الفقهي فكان كمعظم احملدثني يف زمانه وقبله، استقالل ل يقلدون غريهم، بل هم يف 
الجتهاد، ول يغرّنك عداده يف طبقات املذاهب فإهنم يتوسعون يف ذلك كثريا، فهذا أبو يعلى احلنبلي ذكره يف 

، وكل ذلك ل 15، مث جاء اتج الدين السبكي وابن قاحي شهبة فعداه يف طبقات الشافعية14طبقات احلنابلة
 حقيقة له.

 :حمنتهاملطلب السابع: 
ن حممد بن حيىي الذهلي، فيما عرف بفتنة خلق القرآن، وكان اإلمام مفرّقا بني القارئ حصل له من احملن ما كان م

واملقروء، وبني اللفظ وامللفوظ، ولكن مثله ل يكاد ينفك من حاسد، وقد قيل ما خال جسد من حسد إل من 
 ."خلق أفعال العباد"شاء هللا تعاىل، وقد صنف على إثر ذلك كتابه 

حني طلب وايل خبارى أن حيمل إليه اجلامع والتاريخ ليسمع منه، أو يسمع منه  ووقعت له فتنة أخرى
 للعلم، فكان أن نقم عليه، ونفاه عن البلد.  أولده، فأىب معتربا ذلك ذلا 

وقد تبع الذهلي يف ذلك أبو زرعة، وأبو حامت، حيث تركا رواية حديثه، ومل يكن لذلك أثر يف مكانة 
 مناقبه، وأذاع حماسنه، فنال أعلى املراتب، وحصل خري املأرب.فقد نشر هللا  ،اإلمام

 :وفاتهاملطلب الثامن: 
إىل قرية تسمى "َخردتَنك" على بعد فرسخني من مسرقند، ونزل أبقرابئه، وكانت الفنت قد أشجت  - رمحه هللا -جاء 

ة: " اللهم وهو يدعو بعد قيام ليل -كما نقله ابن عدي-صدره، وكّدرت نفسه، وقد مسعه عبدالقدوس السمرقندي 
 ، فما مت الشهر حىت مات. "إنه قد حاقت علي األرض مبا رحبت، فاقبضين إليك

                                                           
بريوت: دار طوق  .حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر .اجلامع املسند الصحيح .أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا 10

 . 48، رقم 27،ص1هـ. ج1422. 1النجاة. ط
، 1ه.ج1379ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين. فتح الباري شرح صحيح البخاري. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار املعرفة، 11

 .75، رقم 73ص
 .351، ص7م.، ج1995هـ/ 1416احلليم، جمموع الفتاوي، املدينة املنورة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، سنة ابن تيمية. أمحد بن عبد  12
 . 132، ص2. وابن حجر، فتح الباري، ج18، رقم 15، ص1، وج315، رقم 122، ص1أخرجه البخاري، املصدر السابق، ج 13
 .271، ص1ابن أيب يعلى. طبقات احلنابلة. ج 14
، وابن قاحي شهبة، تقي الدين أبو بكر بن أمحد الدمشقي. طبقات الشافعية. حتقيق احلافظ عبدالعليم 212، ص 2كي، طبقات الشافعية، ج السب 15

 . 83، ص1هـ. ج1407، 1خان، بريوت: عامل الكتب، ط
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وقد مرض آخر أايمه، وملا أراد اخلروج من "َخردتَنك" لورود رسول إبخراجه، وهتيأ لركوب دابته، دعاء 
بدعوات وقضى أجله، وكان ذلك سنة ست ومخسني ومائتني ليلة الفطر بعد صالة العشاء، وله من العمر اثنتان 

 وستون سنة رمحه هللا رمحة واسعة، وصدق القائل:
 .16يزستهان بِه *** ويعظزم الرزء فيه حني يزفتقدز  ا  املرء ما دام حيّ 

 

  :: منهجية البخاري يف بناء جامعه من حيث الرتتيب اهلرميالثايناملبحث 
يف  - رمحه هللا-وقد مجعها تقى الدين اهلاليل   ،-بعد بدء الوحي -كتااب   96على "صحيح البخاري "احتوى 

 منظومته اليت مطلعها: 
 *** واغتسل وأذى احمليض توق وحواءبدء وحي آمن تعلم 

وهي إحدى الطرق اليت يتبعها طالب العلم حلفظ ترتيب كتب صحيح اإلمام البخاري، لكنها حتفظ ملعرفة 
والفهم له، فقال  والذي مجع بني الرتتيب الرتتيب دون أوجه الرتابط بينها، وذلك خالف مانظمه احلافظ البلقيين،

 ومطلعها:    ،ا  منظومته املكونة من ستني بيت
 *** مناسبة يف الكتب مثل الرتاجم أتى يف البخاري حكمة يف الرتاجم

 فمبدأ وحي هللا جاء نبيه *** وإميان يتلوه بعقد املعامل
 وإن كتاب العلم يذكر بعده *** فبالوحي إميان وعلم العوامل

 *** به يرد اإلنسان ورد األكارم وما بعد أعالم سوى العمل الذي
 *** وأبوابه فيها بيان املالئم طهر أتى لصالتناومبدؤه 

 17*** وحج وصوم فيهما خلف عامل وبعد صالة فالزكاة تبيعها
وهذه الطريقة احلسنة، وتكون بفهم طريقة ترتيب اإلمام جلامعه، وبناءه اهليكلي، والربط بني مفتتحه   

كتب   حقها، وتعد األمثل لستيعابوخمتتمه، وهي طريقة سهلة حني فهمها، وذلك لربط الكتب بسابقها ول
قد ابتدأ ببدء الوحي، وختم بكتاب التوحيد؛ إشارة إىل أن الطريق للتوحيد ل يكون إل  -رمحه هللا-اجلامع، فإنه 

وبني آخر حديث يف  18«إمنا األعمال ابلنيات»من طريق الوحي،  وفيه تقف على رابط حسن بني احلديث األول 

                                                           
، وفيه أن البيت 2590، ص6م. ج9931هـ/1414، 1ايقوت احلموي، معجم األدابء. حتقيق: إحسان عباس. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط 16

 .90، ص8للفخر الرازي قاله معاتبا أهل هراة. وذكره السبكي، يف طبقات الشافعية الكربى،ج
، 7القسطالين، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. مصر: املطبعة الكربى األمريية،ط 17

 .44، ص1ه. ج1323
 .1، رقم 6، ص1أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كيف كان بدء الوحي، ج 18
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فهو يشري إىل أن األعمال املقبولة ل بد وأن تسبق بنية صاحلة  19«فتان على اللسانكلمتان خفي»اجلامع وهو 
 خالصة. 

وقد خلص ابن حجر كالم شيخه البلقيين حول هذا الرتابط الوثيق، واملنهجية الدقيقة، يف تتابع كتب اجلامع    
ف اإلميان اءت الرسالة، ومنه عزر بكتاب: "كيف َكان بدءز الوحي"؛ ألن ابلوحي قامت الشرائع، وج ؤهالصحيح فبد

 والعلم، مث عق به بكتاب اإلميان.
 وملا كان اإلميان أشرف العلوم عقبه بكتاب العلم.

 والعلم سابق العمل، وأفضل العمل البدين: الصالة، ومن مقّدماهتا: الط هارة، فذكرها أبنواعها.
الصالة، أو ماليا حمضا وهو الزكاة، أو جامعا  مث الصالة أبنواعها، ومن األعمال ما يكون بدنّيا حمضا وهو

 بينهما؛ فذكر كتاب الزكاة، مث احلج.
وملا هذه الرتاجم فيها معاملة العبد مع اخلالق، عّقبها مبعاملة العبد مع اخللق؛ فقال: كتاب البيوع، فذكر  

 كتب البيوع أبنواعها.
 ب فذكر كتاب اجلهاد، وما يتعلق به.مث أردفها مبعاملة جامعة ملعاملة اخلالق، وفيها نوع اكتسا

 وملا كان ذكر األنبياء يشتمل على فضائلهم، عقب ذلك مبناقب هذه األمة.
 وملا كان أصل العصمة هو توحيد هللا عق به بكتاب التوحيد.

، وختم بكون األعمال توزن، وأشار بذلك إىل أنه إمنا يثقل منها ما  «األعمال ابلنيات»وافتتح حبديث: 
 .21«20كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إىل الرمحن، ثقيلتان يف امليزان»الص ا، وأورد فيه حديث كان خ

وهبذا يتضح أن ترتيب املصنف جلامعه كان مبنهجية ل ختطئها عني فاحص، وتنم عن استيعاب بنّي    
ضا،  ويلتقي ل احنناء يشد بعضه بعألطراف األحكام الشرعية، واجلامع بينها،  فكان بنياان متماسكا لخّوة فيه، و 

 أوله آبخره. 
 منهجية البخاري يف اختيار تراجم أبوابه وصياغتها.  الثالث:املبحث 

اجتهد البخاري يف انتقاء ترامجه بعبارات مل تطرق كثريا، ومل حترتق بكثرة اإليراد، فكان فائقا يف ذلك غريه من 
املصنفني، وقد تكون هذه الرتمجة من إنشائه، أو جمتزأة من غريه، فكانت حتمل يف ثناايها فقهه ورأيه، وتكشف 

الفقهية،  كانت تبويباته مثارا لإلعجاب،  واستنباطا مليولهعن توجهاته، ومواقفه من املوافقني واملخالفني، ولذا  

                                                           
، رقم 162، ص 9وأن أعمال بين آدم وقوهلم يوزن،ج ونضع املوازين القسط ليوم القيامةاملصدر السابق، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل  19

7563. 
 .7563، رقم 162، ص9جونضع املوازين القسط ليوم القيامة، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح  20
. ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين، النكت 458، ص 1ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج بتصرف من  21

، 1السعيدي، أبو متيم اندر مصطفى حممود. القاهرة: املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، ط على صحيح البخاري. حتقيق: أبو الوليد هشام بن علي
 .85-79، ص1م. ج1426/2005
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ومنربه، وكان يصلي لكل ترمجة  تراجم جامعه الصحيح بني قرب رسول هللا  22والعقدية،  والفكرية، وكان قد حّول
 ، فال عجب أن حيالفه التسديد، ويصاحبه التوفيق.23ركعتني

امنها، حملضة عن املزاحم، املستثري لفوائد األحاديث من مك"ساق الفقه يف الرتاجم سياقة املخّلص للسنن ا  
املستبني من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها، فجمع كتابه العلمني واخلريين اجلمني، فحاز كتابه من السنة جاللتها، 

سبيل .  وانظر على 24ومن املسائل الفقهية ساللتها، وهذا عوض ساعده عليه التوفيق، ومذهب يف التحقيق دقيق"
، حيث أورد هذه الرتمجة " العزلة راحة من خزاّلط السوء: " وهو جزء من أثر عن عمر بن 25املثال لكتاب الرقاق

 وفيه من املعاين املؤثرة يف السامع ما ليكون لو أوردها بسياق خمتلف.   26اخلطاب 
رق بينهم، ومثال ، وابن الفوإذا قارنت صنيعه رمحه هللا بصنيع غريه من بقية الستة اتضح هذا األمر جليا

 ".27عن الشغار  حديث ابن عمر " هنى رسول هللا  :ذلك
 .28فقد ترجم له الرتمذي:   " ابب ما جاء يف النهي عن نكاح الشغار " 

 .29وترجم له أبو داود:    " ابب يف الشغار"
                                                           

 مبعىن بّيض. 22
 .404، 12الذهيب، سري أعالم النبالء،ج 23
 .39. ص، محد. الكويت: مكتبة املعالابن املنري، أمحد بن حممد بن منصور. املتواري علي تراجم أبواب البخاري. حتقيق: صالح الدين مقبول أ 24

 ,103، ص8ج .أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح 25
. 1أخرجه ابن وهب، عبدهللا بن وهب القرشي. اجلامع يف احلديث. حتقيق: مصطفى حسن أبو اخلري. الرايض: دار ابن اجلوزي. ط 26

 ، عن مسلم بن خالد.418، رقم 526م. ص19995هـ/1416
ه/  1404، 1ط وأخرجه وكيع، بن اجلراح بن مليح بن عدي أبو سفيان. الزهد. حتقيق: عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي. املدينة املنورة: مكتبة الدار،

، 627، رقم 96، وأمحد يف الزهد، ص34477، رقم 98، ص7، عن سفيان، ومن طريقه ابن أيب شيبه يف مصنفه، ج250، رقم 514م ص 1984
 . 118، رقم 93بيهقي يف الزهد، صوال

، 24ة الفرقان. صبوأخرجه ابن أيب الدنيا، عبد هللا بن حممد بن عبيد بن سفيان. العزلة والنفراد. حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين. القاهرة: مكت
 ، من طريق حيىي بن سلني.19رقم

، من طريق عنبسة بن 12م.ص2،1399 أبو سليمان. العزلة. القاهرة: املطبعة السلفية. طوأخرجه اخلطايب، محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت
 سعيد القرشي.

 أربعتهم مسلم بن خالد، وسفيان، وحيىي بن سليم، وعنيسة بن سعيد عن إمساعيل بن أمية.
. 2اث. طعبد احلميد حامد. القاهرة: دار الراين للرت  وأخرجه ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين الزهد. حتقيق: عبد العلي

، من طريق مسعر عن وديعة النصاري.  كالمها إمساعيل بن أمية، ووديعة النصاري عن عمر. قال ابن حجر يف الفتح، 85، رقم 48هـ. ص1408
 ، رجاله ثقات عن عمر لكن يف سنده انقطاع.331، ص11ج
الرجل للرجل شاغرين، أي زوجين أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها، حىت أزوجك أخيت أو ابنيت أو من أيل  نكاح معروف يف اجلاهلية كان يقول 27

غريب  أمرها، ول يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما يف مقابلة بضع األخرى. ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد. النهاية يف
 .482، ص2م. ج1979هـ/1393وحممود الطناحي. بريوت: املكتبة العلمية، احلديث. حتقيق: طاهر: الزاوي، 

 .422،ص2م، ج1998 دار الغرب اإلسالمي، حتقيق: بشار عواد، بريوت: اجلامع الكبريالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة،  28
 -هـ  1430، 1، ط دار الرسالة العاملية، بللي د كامل قرهمحم -ب األرنؤوط يشع، يف سننه، حتقيق: سليمان بن األشعث بن إسحاق أبو داود، 29

 .3/418، جم 2009
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 .30وترجم له النسائي:    " ابب الشغار"
 .31الشغار "وترجم له ابن ماجه:   " ابب النهي عن 

بينما ترجم له البخاري: إبيراده حمن كتاب النكاح "ابب الشغار"، مث أعاده حمن كتاب احليل حتت 
 عبارة فقهية موجزة فقال: "ابب احليلة يف النكاح". 

ن أنه يرتجم ببعض ألفاظ احلديث الواردة حتت الرتمجة مثل: "ابب الدي :ومن منهجيته يف صياغة الرتاجم
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد »قال:  أن النيب  ذا اللفظ بعينه يف حديث أيب هريرة يسر"حيث ورد ه

 . 32«إل غلبه
وقد يورد بعض مشتمالت ألفاظه، وإن مل يورده قال احلافظ: "وقد يرتجم مبا يشتمل عليه احلديث وإن مل 

 . 33يسقه يف ذلك الباب إكتفاء ابإلشارة، وهذا من ذلك"
،فإنه مل يرو حديث متيم هذا 34«الدين النصيحة» أو لكونه ليس على شرطه مثل قوله: ابب قول النيب 

، ذلك أنه ليس على شرطه، وهذا لعلو كعبه، وسعة حفظه. قال ابن حجر: "وقد وحح لنا ابلستقراء 35يف صحيحة
الذي يورده إل  مغاير للفظ احلديث أن مجيع ما يقع يف تراجم البخاري مما يرتجم بلفظ احلديث ل يقع فيه شيء

. وانظر مثال: لباب كراهية الصالة يف 36فلله دره ما أكثر اطالعه" ،وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ املغاير
فتكون الصالة  ،، حيث "استنبط من قوله يف احلديث ول تتخذوها قبورا أن القبور ليست مبحل للعبادة37املقابر

ر إىل أن ما رواه أبو داود والرتمذي يف ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أيب سعيد فيها مكروهة، وكأنه أشا
 .  38اخلدري مرفوعا: األرض كلها مسجد إل املقربة واحلمام" 

، حيث "استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب، 39وكما يف: ابب النظر إىل املرأة قبل التزويج
 . 40شرطه"لكون التصريح الوارد يف ذلك ليس على 

                                                           

 –النسائي، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين أبو عبد الرمحن. سنن النسائي. حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية  30
 .3334، رقم110، ص6م. كتاب النكاح، ج1986ه/ 1406. 2ط 

 .3/81، جم 2009 -هـ  1430، 1، طدار الرسالة العاملية، وآخرون، شعيب األرنؤوط، حتقيق: سنن ابن ماجه بن يزيد القزويين، حممدابن ماجه،  31
 .39، رقم 16، ص1أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب اإلميان، ابب الدين يسر، ج 32

 .  738، ص8ابن حجر، فتح الباري، ج 33
 .21، ص1ع الصحيح املسند، كتاب اإلميان، جأخرجه البخاري، اجلام 34
ب اأخرجه مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري. صحيح مسلم. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. كت 35

 .74، ص1اإلميان، ابب أن الدين النصيحة، ج
 .  57، ص2ابن حجر، فتح الباري، ج 36
 .94، ص1اري، اجلامع الصحيح املسند، حتت كتاب الصالة، جأخرجه البخ 37
 .  57، ص2ابن حجر، فتح الباري، ج 38
 .14، ص7البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب النكاح، ج 39
 .  181، ص9ابن حجر، فتح الباري، ج 40
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ول جيمعها حتت ابب  ،ولعنايته برتاجم أبوابه فإن األحاديث اليت تتعدد أسانيدها يوردها حتت تراجم خمتلفة
، حيث "ذكر فيه حديث ابن عباس املذكور خمتصرا مقتصرا على 41سيصلى انرا ذات هلب:كما يف ابب قوله  ،واحد
 . فنزلت تبت يدا أيب هلب. !لك أهلذا مجعتنا قال أبو هلب: تبا   :قوله

وقد قدمت أن عادة املصنف غالبا إذا كان للحديث طرق أن ل جيمعها يف ابب واحد بل جيعل لكل 
 .42طريق ترمجة تليق به.." 

ومل يكن منهجه أن يعيد الرتمجة بلفظها بل يوردها بسياق آخر،  ولو كان مبعىن ما سبق كما يف ابب " 
"، ومثله: "ابب رفع الناس 44"،  حيث أتبعه بباب " يهريق املاء على البول 43جدصب املاء على البول يف املس

"، وأيضا "ابب تفاحل أهل 46"، حيث قال: "رفع اإلمام يده يف الستسقاء45أيديهم مع اإلمام يف الستسقاء
 ".48"، حيث أورد بعده "ابب زايدة اإلميان ونقصانه47اإلميان يف األعمال

نفسها فيكون مثت اختالف يف املعىن املقصود، وإن اتفق اللفظ، ومثال ذلك ما ويف حال تكرار الرتمجة  
، واملراد بفضل العلم يف األوىل: فضيلته، 49جاء يف كتاب العلم: "ابب فضل العلم" حيث كرر هذه الرتمجة بعينها

وهذا ما ذهب إليه  كل ترمجة،بينما يراد ابلرتمجة الثانية: الزايدة فيه، ويظهر هذا املعىن من خالل أتمل ما ورد حتت  
، وذهب العيين إىل أن األصح يف النسخ من ذكره مرة واحدة، ويف حال تكراره فينصرف معىن 50احلافظ ابن حجر

 .51الرتمجة األوىل: إىل التنبيه على فضيلة العلماء، ويكون معىن الرتمجة الثانية التنبيه على معىن فضيلة العلم
"، قال احلافظ: "كذا وقع يف رواية املستملي 52كتكرار "ابب وقت العصر  وقد يكون خطأ من أحد الرواة،

 . 53دون غريه، وهو خطأ؛ ألنه تكرار بال فائدة"

                                                           
 .180، ص6البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب التفسري، ج 41
 .  738، ص8الباري، ج ابن حجر، فتح 42
 .54، ص1البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب الوحوء، ج 43
 املصدر السابق. 44
 .31، ص2املصدر السابق، حتت كتاب الستسقاء، ج 45
 املصدر السابق. 46
 .13، ص1املصدر السابق، حتت كتاب اإلميان، ج 47
 .17، ص1املصدر السابق. ج 48
 .27و ص 21، ص1الصحيح، جالبخاري، اجلامع املسند  49
 .180، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 50
م. 2009. 2العيين، حممود بن أمحد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. حبطه وصححه عبدهللا حممود حممد عمر. بريوت: دار الكتب العلمية. ط 51

 .5-4، ص2ج
 .141، ص1البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب مواقيت الصالة، ج 52
 .28، ص2ابن حجر، فتح الباري، ج 53
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ومل يقتصر على هذا وحسب، بل كان يورد الرتمجة اليت مل حيسم فيها رأيه الفقهي على طريق استفهام فيقول 
حكام اليت "طريقة البخاري يف األفء يوم حدة يف العلم؟ مثال:  كما يف: ابب كتابة العلم، ابب: هل جيعل للنسا

لسلف اختلفوا ألن ا ؛يقع فيها الختالف أن ل جيزم فيها بشيء بل يوردها على الحتمال، وهذه الرتمجة من ذلك
 يف ذلك عمال وتركا، وإن كان األمر استقر، واإلمجاع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل ل يبعد

،  أو كان ليس على شرطه فيورده بال جزم كما يف 54وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعني عليه تبليغ العلم"
ر الذي يريده من هذا الطريق فقال:  " قوله ابب  حديث أيب الزبري عن جابر يف املدب ر حيث مل جيزم به؛ لكون الَقدد

 ه اإلمام". من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن مل يكن حجر علي
"مل جيزم ابحلكم إلشكاله بل أورد  55وكما يف: ابب إذا أسلمت املشركة أو النصرانية حتت الذمي أو احلريب

 .56الرتمجة مورد السؤال فقط، وقد جرت عادته أن دليل احلكم إذا كان حمتمال ل جيزم ابحلكم "
، وللفقيه أيب "رتاجمترمجان ال"عبد هللا بن رشيد ، وكذا أليب "املتواري" :ولبن املنرّي" كالم على الرتاجم مساه

حل أغراض البخاري املبهمة يف اجلمع بني احلديث "عبد هللا حممد بن منصور بن محامة املغراوي السجلماسي 
 .57وهي مائة ترمجة "والرتمجة

 :: منهجية البخاري يف اختيار األحاديث اليت يفتتح هبا األبواب والكتبالرابعاملبحث 
من عادة املصنف حني يفتتح الباب أن يقدم احلديث املتضمن لعلة التقدمي،  وقد تكون العلة متنية أو إسنادية،  

 ،وقد افتتح به صحيحه يف بدء الوحي ،«إمنا األعمال ابلنيات» وما حيسن التمثيل به حديث عمر بن اخلطاب 
فكان من أهل العلم من رأى أن احلديث مقدم على  ،حيث اختلفت األقوال يف مدى ارتباط احلديث ابلرتمجة

، ومثت رأي آخر 58الرتمجة،  وأن ل رابط بينهما،  وإىل ذلك ذهب النووي يف التلخيص شرح اجلامع الصحيح
، ومن أحسنها ما قاله احلافظ ابن حجر العسقالين، فكان 61، وابن امللقن60والكرماين 59استنبط رابطا كابن املنرّي 

ع وحي السنة املتلقى عن خري الربية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، فاكتفى يقول: "قصدت مج

                                                           
 .  204، ص1املرجع السابق، ج 54
 .49، ص7البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب الطالق، ج 55
 . 240، ص9املرجع السابق، ج 56
، 1ه. ج1323، 7مريية،طأمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  مصر: املطبعة الكربى األ 57

  ، وهناك كتب كثرية يف هذا الباب.43ص
، 1ج النووي، حمي الدين حيىي بن شرف، التلخيص شرح اجلامع الصحيح للبخاري، حتقيق: نظر حممد الفاراييب، الرايض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 58

 .317ص
 .48البخاري. حتقيق: صالح الدين مقبول أمحد. الكويت: مكتبة املعال. ص ابن املنري، أمحد بن حممد بن منصور. املتواري على تراجم أبواب 59
هـ 1401، 1. طشرح الكرماين الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري. بريوت: دار إحياء الرتاث افسالمي حممد بن يوسف،الكرماين،  60

 .14، ص1م. ج1981/
 .119، ص2ابن امللقن، التوحيح لشرح اجلامع الصحيح، ج 61

https://www.noor-book.com/كتب-محمد-بن-يوسف-الكرماني-شمس-الدين-pdf
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ابلتلويح عن التصريح "،  وقال أيضا: " ومن املناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت اإلشارة إليه أن الكتاب ملا كان 
مال، لشرعية صّدره حبديث األعموحوعا جلمع وحي السنة صّدره ببدء الوحي،  وملا كان الوحي لبيان األعمال ا

فشيخ البخاري هنا  ،ومع هذه املناسبات ل يليق اجلزم أبنه ل تعلق له ابلرتمجة أصال "،  ومثت علة متعلقة ابإلسناد
عبد هللا بن الزبري احلميدي، فقدم هذا احلديث "جلاللة احلميدي وتقدمه؛ وألن إسناده هذا عزيز املِثدل جدا، ليس 

 .62ا، بل كل واحد منهم صرح ابلسماع له"فيه عنعنة أبد
،  ومما يشري إىل أن ذلك مراد البخاري 63«قدموا قريشا» وهو كذلك قرشي مكي فقدمه عمال بقوله    

 سناد، فكان حاصله أن قّدم املكي وثىّن ابملدين، وهذا ل يكون إل مبنهجية دقيقة، وفيهاهو اتباعه حبديث مدين اإل
 دثني، ويشحذ مهمهم لستنباطه. إغماض يفتق أذهان احمل

 

  :املبحث الرابع:  منهجية البخاري يف اختيار األحاديث اليت خيتم هبا األبواب
 حني يظهر له يف -ودون تكلف-وهنا تظهر براعة اإلمام البخاري،  وتكشف عن دقة منهجيته، وذلك أنه 

األحاديث من اللفظ أو املعىن ما يشري إىل التأخري واخلتام، فإنه يؤخر احلديث املوصوف بذلك إىل آخر الباب،  
بن  من ذلك أن البخاري ساق حديث الرباءمساه برباعة اخلتام،  و أوقد اعتىن احلافظ ابن حجر يف استنباط ما 

: " إذا أتيت مضجعك، فتوحأ وحوءك للصالة، مث احطجع على شقك األمين، مث قل: عازب، قال: قال النيب 
اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوحت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ل ملجأ ول منجا منك 

لذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على  الفطرة، إل إليك، اللهم آمنت بكتابك ا
، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: فرددهتا على النيب "واجعلهن آخر ما تتكلم به ". قال: 

                                                           
 .  621، ص10ه. ج1410الذهيب، اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان. سري أعالم النبالء. بريوت: مؤسسة الرسالة.  62
. 212، ص2م. ج1988، 1زين هللا. املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ط أخرجه البزار، أمحد بن عمرو، البحر الزخار، حتقيق: حمفوظ الرمحن 63

وأخرجه ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك، السنة، حتقيق  فضل، قال عنه البزار: ليس حبافظ.، عن علي بن أيب طالب، وفيه ابن ال465رقم 
، عن عبدهللا بن السائب، وزاد ابن امللقن، عمر بن 1519، رقم 637، ص2ج هـ.1400، 1انصر الدين األلباين، بريوت: املكتب اإلسالمي. ط

. 31، رقم 466، ص4م. ج2004هـ /1425، 1علي، يف البدر املنري، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وأخرون. الرايض: دار اهلجرة للنشر والتوزيع، ط
: 2397، رقم 114، ص8يخ الكبري. حيدر أابد: دائرة املعارف العثمانية. جوفيه أبو معشر املدين، قال عنه البخاري، حممد بن إمساعيل، يف التار 

 منكر احلديث.
. عن أنس، وفيه 64، ص9م. ج1974هـ/ 1394وأخرجه أبو نعيم، أمحد بن عبدهللا األصبهاين. حلية األولياء وطبقات األصفياء. مصر: السعادة، 

هـ،: حعيف، ومل 1406، 1، تقريب التهذيب. حتقيق حممد عوامة. سوراي: دار الرشيد. طحممد بن يونس القدميي، قال عنه ابن حجر، أمحد بن علي
 يثبت أن أاب داود روى عنه.

: 97، ص2هـ، ج1419، 1وجاء من طرق أخرى مرفوعة ومرسلة، وقد قال احلافظ ابن حجر، يف التلخيص احلبري، بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 وقد مجعت طرقه يف جزء كبري.

 ، وما بعده. 4382، رقم 808، ص2وقد ذكره، حممد انصر الدين األلباين، يف اجلامع الصغري وزايدته، بريوت: املكتب اإلسالمي. ج
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يث د،  حيث قال: "النكتة يف ختم البخاري كتاب الوحوء هبذا احل64ورسولك، قال: "ل، ونبيك الذي أرسلت"
 ولقوله يف نفس احلديث: واجعلهن آخر ما تقول. فأشعر ذلك من جهة أنه آخر وحوء أزمر به املكلف يف اليقظة،

 65وهللا اهلادي للصواب" ،خبتم الكتاب
: " أن نهارحي هللا ع وقد عمد املصنف إىل ختم كتاب العتصام ابلتسبيح،  حيث ساق حديث عائشة

فحمد هللا وأثىن عليه، وقال: ما تشريون علي يف قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم  ،خطب الناس رسول هللا 
من سوء قط "، وعن عروة قال: ملا أخربت عائشة ابألمر، قالت: اي رسول هللا، أأتذن يل أن أنطلق إىل أهلي؟ فأذن 

ظيم! ا، سبحانك هذا هبتان عهلا، وأرسل معها الغالم، وقال رجل من األنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم هبذ
66" 

: "كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ، قال: قال النيب كما أورد حديث أيب هريرة 
،  وذلك إشارة منه إىل انتهاء 67ثقيلتان يف امليزان: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم" يف ختام كتاب التوحيد

]سورة يونس، آية:  دعواهم فيها سبحانك اللهم..   اخلتام كما قال سبحانه حيث يشرع التسبيح يف ،الكتاب
ى احلمد مع لشتماله عل؛[،ولكون احلديثان يتضمنان التسبيح فقد أّخر حديث أيب هريرة واختاره للختم10

 .  68وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني :التسبيح،  كما يف تتمة اآلية الكرمية
ختمه لكتاب التيمم حبديث عمران بن حصني اخلزاعي، أن  -رمحه هللا-ومن ألطف ما ورد من صنيعه   

ال اي رسول فق« ما منعك أن تصلي يف القوم؟ !اي فالن»معتزل مل يصل يف القوم، فقال:  رأى رجال رسول هللا 
ختمه هبذا احلديث انتزاع ملعىن الكفاية ففي «. 69عليك ابلصعيد فإنه يكفيك»: أصابتين جنابة ول ماء، قال: !هللا

 . 70ابإلشارة إىل أن فيما ساقه كفاية ملن انتفع بذلك
، فال قالت: "عاتبين أبو بكر، وجعل يطعنين بيده يف خاصريت ويف ختمه لكتاب النكاح حبديث عائشة،

مقاصد النكاح سكينة إشارة إىل أن من أعظم  ،71، ورأسه على فخذي"مينعين من التحرك إل مكان رسول هللا 
 الزوج إىل زوجته،  وأنه مىت فقد ذلك املعىن كان الفراق،  ولذا أتبعه بكتاب الطالق. 

                                                           
، 4. ومسلم، صحيح مسلم. ج247. رقم 58، ص1أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب الوحوء، ابب فضل من ابت على الوحوء، ج 64

 .2710، رقم 2081ص
 .  358، ص1بن حجر، فتح الباري، جا 65
 .7370. رقم 113، ص9، جوأمرهم شورى بينهمأخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب العتصام ابلتاب والسنة، ابب قول هللا تعاىل:  66
 سبق عزوه يف املبحث األول. 67
 .544، ص13ابن حجر، فتح الباري،، ج 68
 .348. رقم 78، ص1لصحيح، ابب التيمم حربة، جأخرجه البخاري، اجلامع املسند ا 69

 .  458، ص1املرجع السابق، ج 70
. أخرجه مسلم، صحيح مسلم، 5250، رقم 40، ص7أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، ابب طعن الرجل ابنته يف اخلاصرة عند العتاب، ج 71

 .2444، رقم 1894، ص4ج
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على نظري هلا عند املصنفني، وإن وجد شيء منها فاليسري  -فيما يظهر يل  -وهذه املنهجية ل تقف 
 واليسري جدا. 

 :كتابيوردها برتمجة الباب أو ابل املبحث اخلامس: منهجية البخاري يف عالقة األحاديث اليت
التناسب بني احلديث واببه أو كتابه هو األصل،وما ينبغي أن يكون،  فإن من بالغة احلديث النبوي،  وإعجاز 

يف خطبته بعد صالة اخلسوف ابلتعوذ من عذاب  بيانه تناسب ماحيتويه من معاين وألفاظ،  ومثال ذلك وصيتة 
القرب،  ول خيفى التناسب بني ظلمة القرب وظلمة النهار بذهاب حوءه.  ويف كل حديث اثبت من ذلك ما يقتضي 
اليقني أبن معناه وحي من هللا تعاىل،  ولذا دأب املصنفون يف دواوين السنة على العناية أبوجه املناسبات،  ومن 

ن بني حديث الباب وترمجته،  بل بني الباب والكتاب،  وقد يكون من ذلك مايستشكل ويستدعي ذلك ما يكو 
كتاب "البحث والنظر،  ومثال ذلك إيراد اإلمام مالك يف موطئه "ابب النهي عن دخول املسجد بريح الثوم" حمن 

از أكل جلو  ؛صالة اجلماعة،  ما جعل بعض الشراح يذهب إىل أنه أراد التنبيه على عدم وجوب 72"وقوت الصالة
شارح بسب عارض الثوم،  وذلك كما أجاز ال –ول خيفى فضلها  -الثوم املؤدي للتخلف عنها،  أو ملعىن تركها 
، أو حيمل املعىن على أن النهي عن أكل الثوم حال ورود املسجد 73تفويت فضل الصالة أول وقتها لعارض احلر 

 يف كل األحوال من ذلك. وقت الصالة لئال يتأذى املصلون،  ل 
وكذلك كان البخاري فإنه كثريا ما يورد أحاديث حتت أبواب يشكل فهم التناسب بينها،  وذلك جراي 

سمن ابب ما يقع من النجاسات يف ال"على عادته يف إرادة شحذ اهلمم للبحث وفهم وجه املناسبات،  ومن ذلك: 
َلمه املسلم يف سبيل هللا، يكون يوم القيامة   ، من إيراده حديث أيب هريرة عن النيب "واملاء قال: "كل َكلدم يزكد

 .74كهيئتها، إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والَعردف َعردف املسك"
حيث قيل: " مقصود املصنف إبيراده أتكيد مذهبه يف أن املاء ل يتنجس مبجرد املالقاة ما مل يتغري،فاستدل 

أخرجه من الذم إىل  ،صفة يؤثر يف املوصوف، فكما أن تغري صفة الدم ابلرائحة الطيبةهبذا احلديث على أن تبدل ال
م مقصود ىل النجاسة..،  وقال بعضهإفكذلك تغري صفة املاء إذا تغري ابلنجاسة خيرجه عن صفة الطهارة  ،املدح

ملكروهة من ري عن احلالة افلما تغ ،البخاري: أن يبني طهارة املسك ردا على من يقول بنجاسته؛ لكونه دما انعقد
ل من دخل عليه احلل،وانتق - وهي طيب رائحة املسك -وقبح الرائحة إىل احلالة املمدوحة  -وهي الزهم  - الدم

                                                           

، 1بن أنس األصبحي، املوطأ. حتقيق: حممد مصطفى األعظمي. أبوظيب: مؤسسة زايد بن سلطان ال هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، طمالك  72
 . 22، ص2م.ج2004هـ/ 1425

: دار سحنون للنشر سابن عاشور، حممد الطاهر. كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا. حتقيق: طه بن علي بوسريح التونسي. تون 73
 .71ه. ص 1428، 2دار السالم للطباعة والنشر، ط -والتوزيع 

 . 237، رقم 56، ص1أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، حتت كتاب الوحوء، ج 74
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.وتعقب بعضهم ما ورد، لكن املراد أن ذلك كله حمتمل،  75حالة النجاسة إىل حالة الطهارة كاخلمرة اذا ختللت.. "
 وهللا أعلم 

ملصنف رمحه فــ "من دأب ا ،أورد فائدة حمن الرتمجة، فيورد حتتها حديثا ألدىن مناسبةوقد يكون املصنف 
هللا تعاىل أنه إذا أراد أن يفيد مبسألة ل يكون هلا حديث عنده، ولكنه يكون يف اخلارج يرتجم هبا، ويستدل عليها 

 76فيه صراحة يف اخلارج. "حبديث وارد يف الباب أبدىن مناسبة، ويكون نظره إىل هذا احلديث الذي ورد 
  :املبحث السادس:  منهجية البخاري يف إمهال أمساء بعض شيوخه

إرادة يف عدم اإلطالة،  ومشيا على منهجه يف إرادة  -فيما يظهر  -أمهل البخاري أمساء كثري من شيوخه،  وذلك 
البحث والنظر ممن يطالع كتابه، وقد اعتىن العلماء بتعيني هذه األمساء، حيث عقد احلاكم يف كتابه "املدخل إىل 

، وكذا الكالابدي يف "اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد"، وأبو علي 77الصحيح" اباب يف هذا املقصد
" حيث أفرد هذا املعىن بعنوان "التعريف بشيوخ حدث عنهم البخاري 78اجلياين يف "تقييد املهمل ومتييز املشكل

 وأمهل أنساهبم". 
، ولكون كتابه مصنفا ألهل 79واملصنف ل يكاد يورد امسا مهمال إل وقد أورده يف موطن آخر منسواب

 يكاد سرب األسانيد وسياقاهتا،  وتتبع ألفاظ التحمل فيها،  لالعلم أول؛ فإن احملدثني منهم خاصة والذين ديدهنم 
 .خيفى عليهم تعيني الراوي املهمل نسبه،  وقد عرفوا كيفية رواية الراوي عن شيوخه

ومثال ذلك: قول البخاري: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، ح وحدثين علي بن عبد هللا، حدثنا شبابة،  
 !: مسعت طلحة بن عبد هللا، عن عائشة رحي هللا عنها، قلت: اي رسول هللاحدثنا شعبة، حدثنا أبو عمران، قال

 . 80فإىل أيهما أهدي؟ قال: "إىل أقرهبما منك اباب" ،إن يل جارين
حيث جاء علي عند األكثر غري منسوب،  وعند بعضهم علي بن عبد هللا،  وعليه فقد اختلفوا يف تعيينه، 

ادة الل َبقي،  ورجح احلافظ أنه علي بن عبد هللا املديين؛ وذلك جراي على عفذهب اجلّياين إىل أنه علي بن سلمة 
 .81البخاري يف إطالق علي يف شيوخه،  وأنه إمنا ينصرف لألشهر وهو ابن املديين 

                                                           

 .   345، ص 1ابن حجر، فتح الباري بتصرف، ج 75
، 1ري. حتقيق: حممد بدر عامل املريهتي. بريوت: دار الكتب العلمية. طالكشمريي، حممد أنور شاه بن معظم شاه. فيض الباري على صحيح البخا 76

 .51، ص2م. ج 2005هـ/1426
 احلاكم،. تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما. 77
، 1كرمة: دار عامل الفوائد. طاجلياين، احلسني بن حممد أبوعلي. تقييد املهمل ومتييز املشكل. عناية: علي العمران، وموحد عزير. مكة امل 78

 .940،ص2م. ج2000هـ/1421
 .   490، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج 79

 .2259، رقم 88، ص3أخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب الشفعة، ابب أي اجلوار أقرب، ج 80
 .    438، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج 81
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وكذلك حني يروى عن إسحاق مهمال، فإن لفظ التحمل يرجح من يكون،  ومثال ذلك:  قول البخاري 
ن صاحل، حدثنا معاوية هو ابن سالم، عن حيىي، قال: مسعت عقبة بن عبد الغافر، حدثنا إسحاق، حدثنا حيىي ب

: "من أين هذا؟"، قال بتمر برين، فقال له النيب  عنه، قال: جاء بالل إىل النيب أنه مسع أاب سعيد اخلدري 
عند ذلك: "أوه أوه، عني الراب  ، فقال النيب بالل: كان عندان متر ردي، فبعت منه صاعني بصاع، لنطعم النيب 

 . 82عني الراب، ل تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع آخر، مث اشرته"
ورجح   روى هذا احلديث بعينه عنه، فقد ذهب أبو نعيم واجلّياين أبنه إسحاق بن منصور؛ لكون مسلما  

ت عادة إسحاق حلديثني يف املنت واإلسناد،  وقد عرفاحلافظ ابن حجر أنه إسحاق بن راهويه؛ لتغايري السياقني بني ا
 .83أبنه يروي عن شيوخه بلفظ أخربان كما هنا،خبالف ما جاء عند مسلم حيث قال حدثنا

وقد روى عن شيخه حممد بن سالم مهمال يف بعض املواطن،  ولكن لفظ التحمل ساعد يف تعيينه، وأنه 
"ل يرحم هللا من ل يرحم  :عبد هللا، قال: قال رسول هللا  ابن سالم وليس غريه،  كما يف حديث:  جرير بن

، فإن املصنف رواه عن شيخه حممد، واختلف فيه أهو ابن سالم أم ابن املثىن؟  وفوق كونه جاء يف رواية 84الناس"
وله: قأيب ذر ذكره مصرحا أبنه ابن سالم،  فإن لفظ التحمل يرّجح ذلك أيضا،  قال احلافظ: "ويؤيده أنه عرّب ب

 .85أنبأان أبو معاوية، ولو كان ابن املثىن لقال: حدثنا ملا عزرف من عادة كل منهما وهللا أعلم "
ومن أشهر األمساء اليت يروى عنها مهملة: اسم شيخه حممد بن خالد الذهلي؛  فإنه يروي عنه مهمال، أو   

، 86ن خالد الذهلي مد بن حيىي بن عبد هللا بحم :يدلسه فينسبه جلد أبيه، فيقول: حدثنا حممد بن خالد، بينما امسه
وهذا منهجه مع هذا الشيخ بعينه، فإنه مل يصرح ابمسه كما هو،  والسبب يف ذلك كما ذكر ابن املنرّي:  " لعله ملا 
اقتضى التحقيق عنده أن يبقى روايته عنده خشية أن يكتم علما رزقه هللا على يديه، وعذره يف قدحه فيه ابلتأويل، 

تعويل على حتسني الظن، خشي على الناس أن يقعوا فيه أبنه قد عد ل من جر حه، وذلك يوهم أنه صّدقه على وال
نا، فأخفى امسه، وغطى رمسه، وما كتم علمه، فجمع بني املصلحتني، وهللا أعلم  نفسه، فيجر ذلك إىل البخاري وهد

 .87مبراده من ذلك." 
 
 

                                                           
، ومسلم برقم 2312، رقم 101، ص3كتاب الوكالة، ابب إذا ابع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، جأخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح،   82

1594. 
 . 226، ص1.  وكذلك، ج490، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج 83
 .7376، رقم 115، ص9، جقل ادعوا هللا أو أدعوا الرمحنأخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تبارك وتعاىل:  84
 .360، ص13ابن حجر، فتح الباري، ج 85
 .284، ص6الذهيب، سري أعالم النبالء، ج 86
 .47ابن املنري،  املتواري على أبواب البخاري، ص 87
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  :ذكر املتابعاتاملبحث السابع:  منهجية البخاري يف 
،  "رواه" :،  واترة يقول"اتبعه" :يورد املصنف املتابعات اتمة وقاصرة يف مواطن كثرية،  ويتفّنن يف عباراته،  فتارة يقول

مما جعل بعض العلماء يفرق بني العبارتني،  بكون األوىل ابللفظ،  والرواية ابملعىن،  وقد ذهب ابن حجر إىل أنه 
. وكان إيراده للمتابعات وفق رؤية واححة لديه،  فليس من 88تفنٌُّن يف العبارة من املصنف  وإمنا ،فرق بينهما ل

 مقاصده اإلطالة،  وإمنا الختصار ما أمكنه،  ولذا كان يورد املتابعات ملا يلي:
يف رواية،  ومثال ذلك:  عند سياقه حلديث أيب إسحاق الشيباين، عن عبد الرمحن بن األسود،   خطأ  نيِّ ليب (1

أمرها أن  ؛أن يباشرها عن أبيه، عن  عائشة، قالت: كانت إحداان إذا كانت حائضا، فأراد رسول هللا 
،  ذكر 89إربه"ميلك  ، قالت: وأيكم ميلك إربه، كما كان النيب "تتزر يف  فور حيضتها، مث يباشرها

املتابعات فقال:  " اتبعه خالد، وجرير، عن الشيباين،  وذلك ألن احلديث قد رواه بعض أصحاب الشيباين 
بسنده إىل عائشة،  وهو وهم فإن الشيباين إمنا روى حديث عائشة من طريق عبد الرمحن بن األسود عن 

 .90ة ل حديث عائشةأبيه،  وليس من طريق عبد هللا بن شداد،  فإن هذا حديث ميمون
لبيان زايدة متنية أو إسنادية،  ومثاله: حديث سليمان بن املغرية، قال: حدثنا محيد بن هالل العدوي،  (2

قال: حدثنا أبو صاحل السمان، قال: رأيت أاب سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصلي إىل شيء يسرته من 
شاب فلم جيد ع أبو سعيد يف صدره، فنظر الالناس، فأراد شاب من بين أيب معيط أن جيتاز بني يديه، فدف

مساغا إل بني يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل، فنال من أيب سعيد، مث دخل على 
مروان، فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولبن أخيك 

: "إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس، فأراد أحد أن جيتاز يقول اي أاب سعيد؟ قال: مسعت النيب 
 91فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان". ؛بني يديه فليدفعه

فإن املصنف خر ج حديث سليمان بن املغرية متابعة حلديث يونس بن عبيد؛ ألن يف املتابعة تصريح محيد         
بينا  "رأيت"، كما أن يف املنت زايدة ذكر الصالة إىل سرتة بسماعة بلفظ "حدثنا"، وتصريح السّمان بقوله

.  وكذلك حديث عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس، عن أنس 92خال من ذكرها حديث يونس بن عبيد. 
وقال مرجأ بن رجاء، حدثين  93"ل يغدو يوم الفطر حىت أيكل مترات بن مالك، قال: "كان رسول هللا 

                                                           
 . 519، ص 2.  وج384، ص1ينظر ابن حجر، فتح الباري، ج 88
 .302، رقم 67، ص 1مباشرة احلائض، جأخرجه البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب احليض، ابب  89

ن. و ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن احلنبلي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. حتقيق:حممود بن شعبان بن عبد املقصود وأخر  90
 .  28، ص2م. ج1996ه/ 1417، 1املدينة النبوية: مكتبة الغرابء األثرية، ط

 .505. ومسلم برقم 509، رقم 107، ص 1ع املسند الصحيح، كتاب الصالة، ابب يرد املصلي من مر بني يديه، ج أخرجه البخاري، اجلام 91
 .  87، ص4املصدر السابق، ج 92
 .953، رقم17، ص2، أبوب العيدين، ابب األكل يوم الفطر قبل اخلروج، ج87، ص4املصدر السابق، ج 93
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،  "وأيكلهن وترا"،  فاملتابعة كما يظهر فيها تصريح عبيد هللا عن النيب  عبيد هللا، قال: حدثين أنس،
 بسماعه من أنس،  ويف منت حديثه زايدة ذكر الوتر. 

لرتجيح الوصل على الوقف،  ومثاله: حديث الوليد بن مسلم، قال: حدثنا األوزاعي، عن حيىي بن أيب   (3
قال: "إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطّول  كثري، عن عبد هللا بن أيب قتادة، عن أبيه أيب قتادة، عن النيب 

اتبعه بشر بن بكر، وابن املبارك،  94فيها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتّوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه"
 وبقية، عن األوزاعي. 

فقد رواه أبو املغرية عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا مرسال، فأورد املصنف هذه املتابعات 
 لتوكيد الوصل وأنه رواية األكثر. 

 :املبحث الثامن: منهجية البخاري يف تكرار األحاديث
ألحاديث إل لفائدة، فإن منهجه قائم على تقطيع األحاديث، واستنباط فوائدها. قال ابن مل يكن البخاري يكرر ا

امللقن: "وفائدته: إظهار دقائق احلديث، واستنباط لطائفه، وما اشتمل عليه من الفصول، والفروع، والزهد، واألمثال، 
ها كثريا، مثل حديث أنس يف غزوة . ولذا كرر بعض95وغريها من الفنون، وهذا هو مقصود البخاري هبذا الصحيح"

( مرة، 35( مرة، وحديث عائشة يف خرب حّجها وما كان يف حيضها فيه، حيث كرره )36خيرب، حيث كرره )
( مرة، والعجب من صنيع املصنف إذ ل خيلو شيء من 26وحديث جابر بن عبدهللا يف خرب دينه، حيث كرره )

اره، قد ذكر ابن حجر يف مقدمته فصال لبيان تقطيعه للحديث واختصهذه املكررات من فائدة حديثية أو فقهية، و 
 .96وفائدة إعادته

( شيخا، ويف مجيع 21وابلنظر للحديث األول املذكور آنفا وهو حديث أنس فإان جنده قد ساقه عن )
لى أن ع تلك املكررات كان مثت اختالف يف املنت أو اإلسناد، أو كليهما مع اختالف الرتمجات غالبا، كما نقف

(، 2893(، و)610أكثر شيوخه تكرارا يف هذا احلديث كان قتيبة بن سعيد، حيث روى عنه األحاديث برقم )
(، وابلنظر إىل هذه األحاديث املكررة عن شيخ واحد، نرى فيها 6363(، و)5425(، و)5085(، و)2944و)

ف ، وكذا املنت إل أحرف يسرية، ولكن املصناختالفا يف اإلسناد واملنت، إل األخريين منهما فكان اإلسناد واحدا
، 98، ويف الدعوات، ابب التعوذ من غلبة الرجال97أوردمها حتت ترمجتني خمتلفتني ومها: كتاب األطعمة، ابب احليس

فيكون التكرار هنا لفائدة فقهية، إذ ليس من عادة املصنف صنيع ذلك إل اندرا، وقد "نقل الكرماين أنه رأى يف 

                                                           
 .707، رقم 143، ص1ب من أخف الصالة عند بكاء الصيب، ج، كتاب األذان، اب87، ص4املصدر السابق، ج 94
 .70، ص2ابن امللقن، التوحيح لشرح اجلامع الصحيح، ج 95
 .15، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 96
 .76، ص7ج 97
 .78، ص8ج 98



211 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

يزاد يف هذا الباب هم حديث مالك عن  - يعين املصنف –، قال أبو عبدهللا: 99عقب هذه الرتمجةبعض النسخ 
 .  100ابن شهاب، ولكين ل أريد أن أدخل فيه معادا"

 :املبحث التاسع:  منهجية البخاري يف اإلعراض عن احلديث األصل يف الباب
فذلك يطول جدا،  وقد صرح بذلك، فقال: "وما تركت من  مل يقصد البخاري مجع كل ما صح عن النيب 

الصحيح أكثر"،  إل أنه مل يرتك من األحاديث األصول يف اببه،  ويعرض عنه،  دون أن خيرج ما يغين عنه إل ويف 
ليس و تركه إعالل له،  قال احلاكم:  " إن الصحيح ل يعرف بروايته فقط، وإمنا يعرف ابلفهم واحلفظ وكثرة السماع، 

هلذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم واملعرفة ليظهر ما خيفى من علة احلديث، فإذا وجد مثل هذه 
األحاديث ابألسانيد الصحيحة غري خمرجة يف كتايب اإلمامني البخاري ومسلم لزم صاحب احلديث التنقري عن علته،  

 .101ومذاكرة أهل املعرفة به لتظهر علته "
بن الصالح: " ومل يضعا كتابيهما على أن يستوعبا مجيع األحاديث الصحاح،واعرتفا أبهنما تركا وقال ا

بعض الصحاح، رّوينا ذلك عنهم صرحيا. نعم إذا كان احلديث الذي تركاه أو أحدمها مع صحة إسناده أصال يف 
تارك له منهما، أو واطلعا عليها، أو ال معناه عمدة  يف اببه، ومل خيرجا له نظريا، فذلك ل يكون إل لعلة فيه خفيت،

 .102وهللا أعلم" ،لغفلة عرحت
صدا مجع منا قإتصرحيهما أبهنما مل يستوعباه،  و   -أي البخاري ومسلم  -عنهما  وقال النووي:  "صح  

ان ذا كإما ل أنه حيصر مجيع مسائله، لكنه ،مجزَل من الصحيح كما يقِصد املصنف يف الفقه مجع مجلة من مسائله
 ،احلديث الذي تركاه أو تركه أحدمها مع صحة إسناده يف الظاهر أصال يف اببه ومل خيرجا له نظريا ول ما يقوم مقامه

طالة أو رأاي فالظاهر من حاهلا أهنما اطلعا فيه على علة إن كاان روايه،  وحيتمل أهنما تركاه نسياان أو ايثارا لرتك اإل
 .103لغري ذلك" أن غريه مما ذكراه يسد مسّده أو 

وقد قوى ابن تيمية ما ذهب إليه يف تضعيف  أمر اجملاِمع يف رمضان ابلقضاء؛ بعدول البخاري ومسلم 
 . 104عنه

                                                           
 يعين ابب التعجيل إىل املوقف. 99
 . 515، ص3ابن حجر، فتح الباري، ج 100

، 2أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري. معرفة علوم احلديث. حتيق: السيد معظم حسني. بريوت: دار الكتب العلمية، طاحلاكم،  101
 .   59م. ص1977ه/1397

، 2سالمي، طابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، صيانة صحيح مسلم. احملقق: موفق عبدهللا عبدالقادر. بريوت: دار الغرب اإل 102
 . 94-93ه. ص1408

 .  24، ص1النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. بريوت.: دار إحياء الرتاث العريب. ج 103
ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، احلنبلي كتاب. ، و 225، ص25، و ج 377، ص5ابن تيميه، الفتاوى الكربى، ج 104

 .  71، ص5م. ج2003ه/1424، 1الفروع. حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
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، فإن هذا احلديث 105" هو الطهور ماؤه احلل ميتته " :ومثل ذلك حديث أيب هريرة رحي هللا عنه مرفوعا
"   :الرب ، قال ابن عبد106روى عنه الرتمذي تصحيحه أصل يف طهارة ماء البحر، إل أن البخاري مل خيّرجه، وقد

ولو كان عنده صحيحا ألخرجه يف مصنفه الصحيح عنده،ومل يفعل ألنه  -رمحه هللا-ل أدري ما هذا من البخاري 
 .107ل يعّول يف الصحيح إل على اإلسناد، وهذا احلديث ل حيتج أهل احلديث مبثل إسناده " 

 

 :خلامتةا
ذا وهذا أوان خامتته حول منهجية اإلمام البخاري يف جامعه الصحيح، وقد ترمجنا إبجياز هل ،تعاىل حبثنامت حبمد هللا 

العلم الشامخ، وبينا فيه أنه صنفه وفق رسم جلي، كشف عنه العلماء وأظهروه، وبينا منهجيته يف بناء جامعه هرميا، 
ران منهجيته يف ديث اليت يفتتح وخيتم هبا أبوابه، وذكومنهجيته يف اختيار وصياغة ترامجه، وكذا يف اختيار األحا

عالقة األحاديث اليت يوردها برتامجه، وكذا طريقته يف إمهال أمساء بعض شيوخه، ويف ذكر املتابعات، ومنهجيته يف 
عراحه عن بعض األحاديث األصول يف ابهبا، وظهر أنه قد صنف بنياان شاخما، وأساسا إتكرار األحاديث، و 

 فعلى هللا أجره، وجزاه هللا خري اجلزاء. راسخا،
 108لقد ظهرت فال ختفى على أحد *** إل على أكمه ل يعرف القمرا

وأوصي ختاما ابملزيد من العناية ابجلامع الصحيح، والدراسات حوله، فإن هذا احلصن املتني غرض الطاعنني 
على نبينا  وصلى هللا وسلم ،مد هلل رب العاملنيمن األعداء املرتبصني، كفى هللا األمة شرهم، وآخر دعواان أن احل

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
             

 
 
 

                                                           

 1430، 1ط  ،دار الرسالة العاملية، لليد كامل قره بمحم -ب األرنؤوط يشع، يف سننه، حتقيق: سليمان بن األشعث بن إسحاق أخرجه أبو داود، 105
، ميدار الغرب اإلسال، حتقيق: بشار عواد، بريوت: اجلامع الكبري، والرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، 83، برقم 62، ص1. جم 2009 -هـ 

اح أبو حتقيق: عبد الفت ،اجملتىب من السنن"، والنسائي، أمحد بن شعيب،  هذا حديث حسن صحيح ،  وقال: "69، رقم 125، ص1م، ج1998
حممد بن ، وابن ماجه، 4350،332،59، رقم 707،176،50،  ص1م، ج1986هـ،1406، 2، طمكتب املطبوعات اإلسالميةغدة، حلب: 
،  386، رقم 250،ص1، جم 2009 -هـ  1430، 1، طدار الرسالة العاملية، وآخرون، شعيب األرنؤوط، حتقيق: سنن ابن ماجه يزيد القزويين،

من طريق صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة مرفوعا. وجاء عن جابر رحي هللا عنه عند ابن ماجه،   كلهم
 .387، برقم 251،ص1من طريق أمحد، وعند أيضا عن ابن الفراسي مرسال  ج 388، برقم250،ص1ج
 هـ.1409، 1ري، حتقيق: صبحي السامرائي، ورفاقه، بريوت: عامل الكتب، مكتبة النهضة، طالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، علل الرتمذي الكب 106
، وأمحد يابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا بن أمحد أبو عمر النمري القرطيب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق: مصطفى العلو  107

  هـ.1387 املغرب –مية وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالالبكري. 

، وعزا 518، ص1م. ج1994هـ/ 1415، 2ابن امللقن، عمر بن علي، طبقات األولياء، حتقيق: نور الدين شوريبة، القاهرة: مكتبة اخلاجني. ط 108
 ، دون عزو.222، ص8، وقد ذكره قبله السبكي، يف طبقات الشافعية، جالبيت لتاج الدين ابن عطاء



213 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 :املراجع واملصادرفهرس 
 كتبة الفرقان. مسعد عبد احلميد حممد السعدين. القاهرة: م :. حتقيقالعزلة واالنفرادابن أيب الدنيا، عبد هللا بن حممد بن عبيد بن سفيان.  (1
. 1ة الرشد. ط. حتقيق: كمال يوسف احلوت. الرايض: مكتبالكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثرابن أيب شيبة، عبدهللا بن حممد العبسي.  (2

 ه.1409
. 2. حتقيق: عبد العلي عبد احلميد حامد. القاهرة: دار الراين للرتاث. طالزهدابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين  (3

 هـ.1408
 هـ.1400، 1حتقيق انصر الدين األلباين. بريوت: املكتب اإلسالمي. ط السنة.ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك،  (4
 حتقيق حممد حامد الفقي. بريوت: دار املعرفة. طبقات احلنابلة.ابن أيب يعلى، أبو احلسني حممد بن حممد.  (5
علمية. . حتقيق: طاهر: الزاوي. وحممود الطناحي. بريوت: املكتبة الالنهاية يف غريب احلديثابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد.   (6

 م.1979هـ/1393
مي. ال. احملقق: موفق عبدهللا عبدالقادر.  بريوت: دار الغرب اإلسصيانة صحيح مسلمابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن. أبو عمرو.  (7

 ه. 1408. 2ط
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