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شكر وتقدير

الشكر هلل الكريم الذي أمنن عيل وأفضل بصحبة العلم وأهله، والتقلب بني 
دفات كتب احلديث ولطاملا متنيت رغم قلة بضاعتي أن أدخل حتت مظلة حديث 

نَِّة«))). َ ، َوُهَو َرِفيِقي ِف الجْ النبي H: »َمنجْ َيُردُُّهمجْ َعنيِّ

َنى َفَقدجْ َشَكَر، َوَمنجْ َكَتَم  ثم أخص بالشكر والتقدير لقوله H: »َمنجْ َأثجْ
َفَقدجْ َكَفَر«))):

أمي احلبيبة: فاطمة بصفر، وأبي احلبيب: عمر باسعد اللذين كانا وما زاال 
واحة حنان وارفة الظالل، ونبع عطاء ال ينضب، وأسأل اهلل تعاىل أن يمد يف عمرمها 
يف صحة وعافية وطاعة، وأن جيعلني هلام عماًل صاحلًا، وأن جيعل هذا الكتاب يف 

ميزان حسناهتام يوم يلقون اهلل.

كما أخص بالشكر زوجي وأبنائي الذين حتملوا عناء انشغايل يف طلب العلم 
فجزاهم اهلل عني خرًيا.

 وأخـــص بــالــدعــاء مــشــرف وشــيــخــي وأســـتـــاذي فضيلة الــدكــتــور: عيل 
عبد الفتاح V وأسكنه فسيح جناته وجعله صدقة جارية له فقد منحني الكثري 

من وقته وجهده.

أخرجه أمحد يف مسنده ط الرسالة )))/443)  (((
َلِة َعْن َرُسوِل اهلِل H َباُب َما َجاَء يِف امُلَتَشبِِّع  أخرجه الرتمذي يف سننه يف َأْبَواُب الِبِّ َوالصِّ  (((

باَِم َلْ ُيْعَطُه ت شاكر )379/4( ح )034)(، وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َجيٌِّد َغِريٌب.
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والشكر موصول لعضوي جلنة املناقشة: أ.د. حممد عمر بازمول، و أ.د سعيد 
مصطفى عسكر، لتفضلهام بمناقشة هذا الكتاب كرسالة علمية )ماجستري (، بارك 

اهلل يف علمهام وجزامها خري اجلزاء.

والشكر اجلزيل ألصحاب األيادي البيضاء ممن ساندين ودعمني يف إخراج 
هذه الرسالة العلمية حتى صارت كتاًبا يضاف إىل املكتبة العلمية اإلسالمية.

وأخرًيا: أسأل اهلل أن يرزقني اإلخالص يف القول والعمل، ويفتح يل القبول، 
وجيعله علاًم ينتفع به يف احلياة وبعد املامت، ويوفقنا خلدمة السنة النبوية، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

كتبته الفقرية إىل اهلل

dr.nbasaad@hotmail.com

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7



J

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا من هيده اهلل فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وأن حممًدا عبده ورسوله H، أما بعد: 

أفضل  من  به  واالشتغال  وأجلها،  العلوم  أرشف  من  احلديث  علم  فإن 
القربات وأعظم الطاعات؛ لذا حرص اإلمام البخاري I عىل مجع األحاديث 
نال  حتى  دقيقًة،  رشوًطا  هلا  واختار  اإلبل  أكباد  أجلها  من  ورضب  الصحيحة، 

رشف أن يقال عن كتابه: )أصح كتاب بعد كتاب اهلل(. 

ولقد اهتم به العلامء أيام اهتامم، فتارة يتعرضون له بالرشح، وتارة يتعرضون له 
باالختصار مع حذف األسانيد، وتارة يؤلفون مؤلفات يف رجال صحيح البخاري، 

وأخرى يف بيان رشوطه. 

تراجم  عىل  قارئ  كل  ليقف  هنجهم؛  عىل  سري  حماولة  إال  الكتاب  هذا  وما 
صحيح البخاري، ويتفهم الفقه الكامن فيها الذي حري العقول واألفكار. 

تراجم  يف  البخاري  اإلمام  منهج  موضوع:  عىل  اختياري  وقع  هنا  ومن 
أبواب صحيحه، وأصله: رسالة ماجستري يف احلديث وعلومه، وجاء بفضل اهلل 
الرسالة،  بطبع  التوصية  مع  ممتاز  بتقدير:  املاجستري  درجة  بمنحي  اللجنة  قرار 
 بتاريخ 6)/))/3)4)هـ، املوافق 9)/)/003)م، وقد تكونت جلنة املناقشة 
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د. حممد عمر بازمول أستاذ احلديث بقسم الكتاب والسنة- كلية الدعوة وأصول 
املقصود عسكر  القرى)ممتحنًا خارجًيا(، د. سعيد مصطفى عبد  أم  الدين جامعة 
عبد  عيل  د.  داخليًّا(،  )ممتحنًا  بأهبا  للبنات  الرتبية  بكلية  املشارك  احلديث  أستاذ 
الفتاح عيل أستاذ احلديث املشارك بكلية الرتبية بجدة قسم الدراسات اإلسالمية 

سابًقا � ) مرشًفا عىل الرسالة(.

الدراسات السابقة: 

الزمان  تعاقب  أثمر عىل  البخاري واهتاممهم هبا  العلامء برتاجم  إن إعجاب 
الكثري من الكتب القيمة، ولقد قمت بجمع العديد من تلك الكتب وطرح مضموهنا 
يف رسالتي؛ ملعرفة املوضوعات التي عالج العلامء هبا تراجم صحيح البخاري، مع 

ما أنشده يف البحث من نفع وإفادة جديدة، وفيام يأيت بيان هلذه الكتب: 
املثري  بن  أمحد  الدين  لنارص  البخاري،  أبواب  تراجم  عىل  املتواري   (((

اإلسكندراين املتوىف سنة )83)هـ(. 

وقد نقل عنه ابن حجر كثرًيا يف ترمجته لألبواب، وقال عنه حمقق الكتاب))): 
»إنه غري مهذب، وأسهب فيه مؤلفه، فجاء ابن مجاعة فلخصه، وهذبه، واستدرك 

عليه«. 
الرتاجم يف  لكل  يتعرض  ل  املؤلف  أن  الكتاب وجدت  وعند اطالعي عىل 
للوقوف  تعرض  اإليامن(  )كتاب  يف  فمثاًل  لبعضها،  تعرض  بل  الواحد،  الكتاب 

عىل ثامن تراجم، وترك مخًسا وثالثني ترمجة، وهكذا يف بقية كتابه. 

مقدمته  ينظر  البخاري(،  تراجم  )مناسبات  لكتاب  حمقق  السلفي  إسحاق  بن  حممد  هو:   (((
)ص5)).
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))) مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين ابن مجاعة، املتوىف سنة )733هـ(، 
حتقيق: عيل بن عبد اهلل الزبن، من جامعة اإلمام حممد بن سعود. 

البخاري ألمحد الدهلوي املعروف  )3) رسالة رشح تراجم أبواب صحيح 
بويل اهلل الدهلوي، املتوىف سنة )79))هـ(، ل يتعرض فيها صاحبه إىل بيان املناسبة 
لوجه  يتطرق  كان  ما  وقلياًل  فقط،  الرتاجم  رشح  بل  واألحاديث  الرتاجم  بني 
املطابقة، وال ضري؛ فقد سمى كتابه )رشح تراجم أبواب صحيح البخاري(، وقد 
تعرض أيًضا لرشح بعض الرتاجم وأمهل الكثري منها، ففي كتاب اإليامن تعرض 
لرشح أربع عرشة ترمجة، وترك تسًعا وعرشين ترمجة دون أن يشري إليها، أضف إىل 

ذلك أنه ل يتعرض لعالقة الرتاجم بعضها ببعض. 

اجلنحوهي،  أمحد  رشيد  إفادات  البخاري،  جامع  عىل  الدراري  المع   (4(
املتوىف سنة )3)3)هـ( ومجع حممد حييى كاندهلوي، املتوىف سنة )334)هـ(.

)5) األبواب والرتاجم للبخاري، للكاندهلوي، املتوىف سنة )334)هـ(.

)6) كتب رشوح صحيح البخاري: تكلم مؤلفوها عن رشح الرتمجة، وبيان 
بني  وهم  والالحقة،  السابقة  الرتاجم  بني  والعالقة  احلديث،  وبني  بينها  املناسبة 

مسهب وخمترص. 

أسباب اختيار املوضوع:

))) إن كتاب صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب اهلل، وأفضل ما كتب 
العامة  تداواًل بني  أكثر  القبول يف األرض، وهو  له  السنة، وقد وضع  من دواوين 
األفكار،  حريت  البخاري  صحيح  تراجم  إن  احلديث.  كتب  بقية  من  واخلاصة، 
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وأدهشت العقول، ولطاملا تعجب منها العلامء، فأردت أن أسهم بجهد مقل يف بيان 

رس تعجب العلامء منها، وجتلية ما يكمن فيها من فوائد عظيمة، وما تدل عليه من فطنة 

اإلمام البخاري �، وسعة فقهه، وبراعته العلمية يف صياغتها وتنويعها. 

))) إن موضوع الرتاجم عند البخاري هو يف احلقيقة: إبراز ملذهبه الفقهي، 

إليه  ذهب  ما  هذا  يقولون:  معينة  ملسألة  يتعرضون  عندما  العلامء  نجد  ما  فكثرًيا 

البخاري، وال شك أن هذا املذهب الذي يشريون إليه قد تم استخالصه من تراجم 

البخاري، حيث جرى يف صياغة الرتاجم عىل أن يضمنها ما يفيد ترجيحه حلكم إن 

رأى فيه ترجيًحا، أو ما يفيد التوقف يف احلكم إن ل يكن لديه ترجيح. 

الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث: 

))) مجع املادة العلمية، فإن أغلب ما ألف يف هذا املوضوع موجود يف بطون 

رشوح صحيح البخاري، فاحتاج األمر إىل جهد يف التبع واالستقصاء. 

))) اختالف وجهة نظر العلامء يف الرتمجة الواحدة عىل حسب فهم كل منهم؛ 

نظًرا االختالف مذهبهم الفقهي والعقدي، فكان كل عال وشارح يرشح حسب 

ما يراه. 

)3) االختالف الواقع بني النسخ يف رواية الرتمجة الواحدة الواردة عنواًنا للباب. 

فبعض النسخ أثبتت الرتمجة، وبعضها غريت فيها، وبعضها أسقطت عنوان 

الرتمجة برمتها فكانت ترمجة جمردة من العنوان. 
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خطة البحث:
اشتمل البحث عىل مقدمة وأربعة فصول وخامة:

املقدمة:
تشتمل عىل سبب اختيار املوضوع، وخطة البحث، واملنهج الذي رست عليه.

الفصل األول: اإلمام البخاري وصحيحه.
ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: سرية اإلمام البخاري وفيه ستة مطالب:
املطلب األول: نسبه، ومولده، ونشأته، وبداية طلبه للحديث.
املطلب الثاني: مكانته العلمية، وطرف من ثناء العلامء عليه.

املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.
املطلب الرابع: مؤلفاته.

املطلب اخلامس: ابتالءاته.
املطلب السادس: وفاته.

املبحث الثاني: التعريف بصحيح اإلمام البخاري، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح.

املطلب الثاني: تسميته باجلامع.
املطلب الثالث: رشوطه.

املطلب الرابع: خصائص اجلامع الصحيح وفضائله.

الفصل الثاني: حقيقة الترجمة:
ويشتمل عىل مخسة مباحث:

املبحث األول: معنى الرتمجة لغة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12

املبحث الثاني: معنى الرتمجة اصطالًحا.
املبحث الثالث: أركان الرتمجة وما يرد حتتها.

املبحث الرابع: مناسبة الرتمجة.
املبحث اخلامس: أمهية الرتمجة.

 الفصل الثالث: فقه اإلمام البخاري في تراجمه:
ويشتمل عىل ستة مباحث:

املبحث األول: مقصد البخاري من ترمجته لألبواب.
أبــواب  لرتاجم  تنويعه  يف  البخاري  ــام  اإلم منهج  الـــثـــانـــي:  املــبــحــث 

صحيحه وضوابطها.
املبحث الثالث: عالقة الرتاجم بتقطيع األحاديث.
املبحث الرابع: عالقة الرتاجم بتكرار األحاديث.

املبحث اخلامس: عالقة الرتاجم باألحاديث املعلقة.
املبحث السادس: تأثره بغريه يف تراجم األبواب، وتأثريه يف اآلخرين.

اخلامتة: تتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات التي توصلت إليها من خالل 
البحث. 

منهج البحث:
))) حرصت عند التعرض لسرية اإلمام البخاري عىل التزام اإلجياز واالختصار 

قدر اإلمكان.

)))  قمت بدراسة معنى الرتمجة دراسة استقرائية لغة واصطالًحا، ووقفت عىل 
االرتباط بني املعنى اللغوي واالصطالحي، والتعرض ألصل الكلمة واشتقاقاهتا 

واللغات املحفوظة فيها، مع الوقوف عىل أمهيتها يف ترتيب فكر القارئ.
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)3) تعرضت لبعض املقاصد التي عني اإلمام البخاري بإبرازها يف الرتاجم 
مع رضب أمثلة لبعض املسالك التي تندرج حتت كل مقصد.

)4) وقفت عىل أبرز املسالك التي سلكها اإلمام البخاري يف تراجم أبواب 
صحيحه وأكثرها استخداًما، مع رضب أمثلة هلا. 

)5) أوضحت العالقة بني الرتاجم وتقطيع األحاديث وتكرارها وتعليقها. 
البخاري والتي سلكها  التي سلكها  املسالك  )6) عقدت مقارنة بني بعض 
تأثره  للتنبيه عىل  والبيهقي واحلاكم(؛  داود  أئمة احلديث )كاملك والرتمذي وأيب 
بغريه وتأثريه يف اآلخرين، ول أحرص مجيع املسالك التي سلكوها وما ذكرته كان 

عىل سبيل املثال.
)7) ترمجت لألعالم املذكورة أسامؤهم يف البحث من غري املشاهري.

)8) عزوت اآليات إىل سورها واإلشارة إىل رقم اآلية.
)9) بينت الكلامت الغامضة واملفردات الغريبة التي حتتاج إىل بيان.

إشارة  ذلك  كان  كذا(:  )ينظر  اهلامش  يف  قلت  إذا  الرسالة  غالب  يف   ((0(
إىل الترصف يف النص باحلذف أو الزيادة أو توضيح املعنى أو اإلحالة، وما اكتفيت 

فيه بذكر املرجع دون قول )ينظر( فهو يدل يف الغالب عىل النقل احلريف للنص.
باملراجع  االستعانة  مع  األصلية،  املصادر  من  البحث  مادة  تقصيت   ((((

املعارصة التي تربط جهود املعارصين بالقدماء.

واألعالم،  واآلثار،  واألحاديث  القرآنية،  لآليات  فهارس  عملت   ((((
باستثناء  املعجم،  حروف  حسب  عىل  ورتبتها  واملراجع،  واألماكن، واملصادر 

اآليات القرآنية فقد رتبتها حسب ترتيب سور القرآن يف املصحف.
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تعليق  دون  الرشاح  ألقوال  أتعرض  العقيدة  يف  ملسألة  التعرض  عند   ((3(
خمالفتهم  عىل  فأنبه  خمالفة  كانت  إن  أما  واجلامعة،  السنة  ألهل  كانت موافقة  إن 

ألهل السنة واجلامعة.
)4)) فيام خيتص بالنقل عن صحيح البخاري:

) أ ( اعتمدت يف ذكر الرتاجم والنصوص الواردة حتت الرتمجة عىل النسخة 
التي اعتمدها ابن حجر العسقالين يف فتح الباري؛ لرتجيحه هلا؛ وألهنا املتداولة بني 

العامة واخلاصة، فيتيرس للقارئ االستفادة من البحث.
)ب( حذفت السند من مجيع األحاديث، مع اإلبقاء عىل الراوي أحياًنا.

)جـ ( حذفت املتابعات املذكورة التي يوردها اإلمام البخاري عىل احلديث. 
) د ( أحيل إىل وصل األحاديث املعلقة التي علقها اإلمام البخاري يف األبواب 

عىل كتاب تغليق التعليق البن حجر، وقد أزيد اإلشارة إىل وصله يف مظانه.
حسب  الوارد حتته  احلديث  أذكر  بصدده  أقف  الذي  الباب  إيراد  عند  )هـ( 
غريه  دون  احلديث  من  جزًءا  أورد  وقد  الباب،  بذكر  اكتفيت  وإال  إليه،  احلاجة 

كشاهد عىل ما أريد.
)5)) خرجت األحاديث النبوية الواردة يف البحث فإن كانت يف الصحيحني 
بيان  مع  الستة  الكتب  بقية  من  خرجتها  وإال  منهام،  بتخرجيه  اكتفيت  أو أحدمها 

درجتها ما أمكن، وإن ل توجد يف الكتب الستة خرجتها من مظاهنا.
)6)) حرصت عىل التزام األمانة العلمية يف عزو األقوال إىل قائلها، وبذل اجلهد يف 
نقل قول كل قائل من كتابه -إن متكنت من ذلك-، وإال نقلته من الكتب الناقلة عنهم.

)7)) حرصت عىل تدعيم البحث بالنصوص الرشعية من الكتاب والسنة 
وأقوال العلامء.
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الفصل األول
اإلمام البخاري وصحيحه

وفيه مبحثان: 

املبحث األول: سرية اإلمام البخاري.

املبحث الثاني: التعريف بصحيح اإلمام البخاري.
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Y
يتناول هذا الفصل دراسة سرية اإلمام البخاري، دراسة موجزة دون إطالة، 
من حيث نسبه ومولده ونشأته وبداية طلبه للحديث ومكانته العلمية، مع التعرف 
عىل بعض شيوخه وتالميذه واالبتالءات التي تعرض هلا اإلمام البخاري ثم وفاته، 
ويتناول أيًضا التعريف بصحيح اإلمام البخاري، من حيث أسباب التأليف وسبب 

التسمية باجلامع مع رشوط الكتاب وخصائصه.

وقد جعلت هذا الفصل على مبحثني:
املبحث األول: سرية اإلمام البخاري.

املبحث الثاني: التعريف بصحيح البخاري.
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املبحث األول

سيرة اإلمام البخاري

وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: نسبه ومولده ونشأته، وبداية طلبه للحديث.
املطلب الثاني: مكانته العلمية، وطرف من ثناء العلامء عليه.

املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.
املطلب الرابع: مؤلفاته.

املطلب اخلامس: ابتالءاته.
املطلب السادس: وفاته.
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املطلب األول

نسبه، ومولده، ونشأته، وبداية طلبه للحديث

إن شخصية كهذه جديرة باحلديث عنها، إذ ال يوجد قطر من أقطار اإلسالم 
أو بقعة من بقاع األرض وصل اإلسالم إليها، إال وقد وصل إليها كتاب صحيح 
البخاري وكان يف قلوب أهلها بمكان، بل ل نجد قط أن نال أي مصنف حتدث أو 
مؤلف ما ناله هذا الكتاب من الفضل والرشف والقبول لدى األمة اإلسالمية عىل 
مدى الزمان، لذا وجب عيل حق التقديم له والتعريف به فخصصت جزًءا من هذا 

البحث للرتمجة هلذه الشخصية ترمجة موجزة.

نسبــه:

هو أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي. 
وبردزبه )بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء املهملة، وكرس الدال املهملة، وسكون 
الزاي املعجمة، وفتح الباء بعدها هاء( هو جده الثالث، كان فارسيًّا عىل دين قومه، 

ومات عىل املجوسية، ومعنى بردزبه بالفارسية: الزارع. 

وجده الثاين: املغرية أسلم عىل يد رجل اسمه يامن اجلعفي)))، ومن هنا جاءت 
تسمية البخاري باجلعفي؛ ألنه نسب إليه نسبة والًء، عماًل بمذهب من يرى أن من 

أسلم عىل يده شخص كان والؤه له))). 

هو: أبو جد عبد اهلل بن حممد املسندي اجلعفي. ينظر: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال مجال الدين   (((
املزي )4)/437).

ينظر: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال )4)/430-)43).  (((
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أما تسميته بالبخاري فهو نسبة إىل بخارى)))، وهي مدينة مشهورة من أعظم 
مدن ما وراء النهر«))). 

وجده األول إبراهيم الذي ل ُيعرف عنه يشء أكثر من انتسابه إىل أبيه، حتى قال 
عنه احلافظ ابن حجر)3) يف هدي الساري: »فلم نقف عىل يشء من أخباره«)4).

ا فرأى محاد  ووالده هو: إسامعيل، وقد كان عامًلا جلياًل، خرج من بيته حاجًّ

 

ابن زيد)5) ومالك وروى عنهم، ووثقه ابن حبان )6)، وترجم له يف كتابه )الثقات(، 

خبارى: بالضم، من أعظم مدن ما وراء النهر، وبينها وبني جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية،   (((
وهي مدينة قديمة واسعة البستان والفواكه. ينظر: معجم البلدان لياقوت احلموي ))/353).

الرجال  أسامء  يف  الكامل  وهتذيب   ،)6-5/(( البغدادي  اخلطيب  بكر  أليب  بغداد  تاريخ  ينظر:   (((
)4)/430-)43(، وطبقات الشافعية الكبى لتاج الدين السبكي ))/)))(، وهتذيب التهذيب 
الذهبي  النبالء  الساري )ص477(، وسري أعالم  العسقالين )9/)4-)4(، وهدي  البن حجر 

)))/)39-)39(، وتذكرة احلفاظ ))/555(، واألعالم خلري الدين الزركيل )34/6).
من  أصله  الدين،  شهاب  الفضل  أبو  العسقالين،  الكناين  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  هو:   (3(
ثم  والشعر،  باألدب  ولع  )773هـ(،  سنة  ولد  بالقاهرة،  ووفاته  ومولده  عسقالن بفلسطني، 
أقبل عىل احلديث، وعلت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه، ويل قضاء مرص مرات ثم اعتزل، 

تصانيفه كثرية، تويف سنة ))80هـ(، ينظر: هتذيب التهذيب ))/)( واألعالم ))/78)).
هدي الساري )ص477).  (4(

سنة  ومولده  باألزرق،  يعرف  عرصه،  يف  العراق  شيخ  األزدي،  درهم  بن  زيد  بن  محاد  هو:   (5(
ثامن وتسعني، ووفاته بالبرصة، كان رضيًرا طرأ عليه العمى، مات سنة )79)( يف رمضان. بنظر 

سري أعالم النبالء )456/7(، وهتذيب التهذيب )9/3(، واألعالم ))/)7)). 
هو: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان السجستاين، أبو حاتم، مؤرخ، عالمة، جغرايف، حمدث، ولد   (6(
يف بست، رحل إىل خراسان والشام ومرص والعراق واجلزيرة، وتوىل قضاء سمرقند مدة، ثم عاد 
إىل نيسابور ثم إىل بلده، تويف بسجستان سنة )354هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )6)/)9- 

04)(، واألعالم )78/6).
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ول يكن التوفيق حليفه فقط يف احلياة العملية بل حتى يف أمور معاشه التي سلك 
حراًما  ماله  يف  يعلم  ال  أنه  موته  عند  قال  أنه  ورد  حتى  التحري،  مسلك   فيها 

وال شبهة، ولقد مات وابنه حممد صغري))).

أما والدة حممد بن إسامعيل البخاري فقد كانت عابدة كثرية الدعاء، وقد ذهب 
إبراهيم  املنام  أمه يف  فرأت  األطباء عن عالجه،  ابنها حممد يف صغره وعجز  برص 
اخلليل S يقول هلا: )يا هذه قد رد اهلل عىل ابنك برصه بكثرة دعائك(، وحني 
استيقظت وجدت رؤياها حتققت وقد رد اهلل برص ولدها -حممد-، بل إن اهلل أعطاه 

من قوة البرص ما استطاع به أن يؤلف كتابه )التاريخ الكبري يف الليايل املقمرة())). 

مولـــده: 

ال شك أن والدة مثل هؤالء العلامء هلو كالنور الذي يرشق يف وسط الظالم، 
والذب  السنة  خلدمة  واختارهم   ،D اهلل  اصطفاهم  ممن  يكونون  عندما  خاصة 
عنها، فهؤالء هم الطائفة املنصورة، والعصبة القائمة باحلق حتى قيام الساعة، وقد 
قال عيل ابن املديني)3) يف حديث النبي H: )ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر 

النبالء  أعالم  وسري   ،)43(-430/(4( الكامل  وهتذيب   ،)6/(( بغداد  تاريخ  ينظر:   (((
)))/)39- )39، 437- 438(، وتذكرة احلفاظ ))/555(، والطبقات للسبكي ))/3))(، 

وهتذيب التهذيب )9/)4-)4(، وهدي الساري )ص477).
ينظر: هدي الساري )ص478).  (((

هو: عيل بن عبد اهلل بن جعفر السعدي بالوالء، املديني البرصي أبو احلسن، مؤرخ، وحمدث، كان   (3(
حافظ عرصه وأعلمهم بالعلل، ولد سنة إحدى وستني ومئة بالبرصة، له نحو مئتي مصنف، كان 
اإلمام أمحد ال يسميه تبجياًل له، فقد كان أعلم منه باختالف احلديث، قال ابن عيينة: )يلوموين عىل 
حب عيل واهلل لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني(، مات بسامراء سنة أربع وثالثني ومئتني. 

ينظر: سري أعالم النبالء )))/)4(، هتذيب التهذيب )306/7(، واألعالم )303/4).
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اهلل ال يضرهم خذالن من خذهلم)))): )هم أهل احلديث())). 

بل ها نحن بصدد احلديث عن مولد فذ من أفذاذ علامء احلديث، فقد ولديوم 
ومائة  أربع وتسعني  ليلة خلت من شوال سنة  لثالث عرشة  الصالة  بعد  اجلمعة 
ثامنية  سمرقند)3)  وبني  بينها  النهر  وراء  ما  مدن  أعظم  من  بلدة  وهي  ببخارى، 
العظيمة،  اإلسالمية  احلوارض  من  واحدة  صارت  املسلمون  فتحها  فمنذ  أيام)4)، 

ومركًزا من أهم املراكز العلمية. 

نشأته وبداية طلبه للحديث: 
نشأ  كيف  نتخيل  أن  نستطيع  البخاري،  والدي  أحوال  من  عرفنا  بعدما 
والعلم،  التقى  من  وافر  حظ  له  بيت  يف  وتربى  نشأ  فقد  تربى،  وكيف  البخاري، 
فأبوه كان صاحب علم وإيامن وأمه كانت عىل شاكلة زوجها يف الصالح والورع، 
اليتم يف طفولته، فامت أبوه وهو  لكن شاء اهلل بحكمته أن يذوق البخاري مرارة 
صغري، ولكن اهلل قد رعاه برمحته، فكثري من العلامء كانوا أيتاًما، لكن تولتهم رعاية 
اخلري  إىل  حوهلم  من  يقودون  لألمة  رواًدا  األيتام  هؤالء  أصبح  حتى  ورمحته،  اهلل 
بنظرنا  ونرى  الدنيوية،  األسباب  تنقطع  فقد  بعباده،  اهلل  رمحة  من  وهذا  والعلم، 
املحدود قلة احلظوظ، لكن خالق األسباب موجود، فإذا به يرحم ويتكفل، وينعم، 

املرشكني،  سؤال  باب  عقب  ترمجة  بدون  باب  املناقب،  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
 :H 404( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة باب قوله/((
)ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم) )3)/68( من رشح النووي.

ينظر: رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي )ص0)(. حتقيق: عمر سعيد.  (((
مسرقند: بفتح أوله وثانيه ويقال له بالعربية »سمران«، وهي بلد معروف، قيل إهنا من أبنية ذي القرنيني،   (3(

وقيل بناها شمر أبو كرب فسميت شمر فعريت سمرقند، ينظر: معجم البلدان )46/3)).
ينظر: إرشاد الساري الشهاب الدين القسطالين ))/46).   (4(
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ا صاحلة كانت خري عوض عام فقده من رعاية األب، فتولت تربيته،  فقد سخر له أمًّ
بدت  وهكذا  وأهله،  للعلم  حمبًّا  رجاًل  كان  الذي  الراحل  زوجها  ذكرى  متذكرة 

اجتاهات ابنها وميوله عىل ما ربته وعلمته.

وهلل در القسطالين))) الذي قال قوالً جامًعا عن البخاري: »فقد ريب يف حجر 
العلم حتى ربى، وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه عىل هذا اللبأ)))«)3).

ورعايته،  تربيته  أحسنت  التي  أمه  مثل  أم  أحضان  يف  تواجده  أن  شك  وال 
البخاري  فكر  عىل  واضح  بشكل  جليًّا  ظهر  ما  العبادة،  بكثرة  معروفة  وكانت 
مصداًقا  وذلك  عمره،  من  العارشة  قبل  مبكرة،  سن  منذ  احلديث  حلفظ  وميوله 
لقول رب األرباب: ]ې    ې    ى[)4). فقد سئل: كيف كان بدء أمرك؟ 
فقال: أهلمت حفظ احلديث وأنا يف الكتاب. ثم سئل: كم كان سنك؟ فقال: ابن 

عرش سنني أو أقل)5). 

عىل  ودرس  بلده،  وأئمة  عرصه،  علامء  عىل  خيتلف  أخذ  املرحلة  هذه  وبعد 
أيدهيم علوًما كثرية، حتى صار يراجعهم ويناقشهم -وهو يف عمر احلادية عرشة- 

هو: أمحد بن حممد ابن أيب بكر القسطالين، أبو العباس شهاب الدين، من علامء احلديث مولده   (((
الساري.  إرشاد  القاهرة، ولد سنة ))85هـ(، وتويف سنة )3)9هـ(، صاحب كتاب  وفاته يف 

ينظر: األعالم ))/)3)).
اللبأ: بكرس الالم وفتح الباء هو: أول اللبن يف النتاج، وأول األلبان عند الوالدة. ينظر: لسان   (((
العرب جلامل الدين ابن منظور ))/50)(، والصحاح إلسامعيل اجلوهري ))/70(، والقاموس 

املحيط للفريوز آبادي )ص)5). 
ينظر: يف مقدمة إرشاد الساري الشهاب الدين القسطالين ))/46).  (3(

]الكهف:)8[.  (4(
ينظر: سري أعالم النبالء )))/393).  (5(
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كالداخيل))) الذي دخل عليه اإلمام البخاري وهو يقرأ: سفيان عن أيب الزبري عن 
إبراهيم. فقال البخاري له إن أبا الزبري ل يرو عن إبراهيم، فانتهره. فقال له: ارجع 
إىل األصل، فلام رجع قال: صدقت، وأخذ القلم، وأحكم كتابه. فُسئل البخاري 

كم كان سنك حينام رددت عىل الداخيل؟ قال: ابن إحدى عرشة سنة ))).

أن  إىل  )3)، ووكيع)4).  املبارك  ابن  مثل  العلامء  أئمة  كتب  بعدها حيفظ  وظل 
حفظ،  وسعة  قوية،  وذاكرة  واعًيا،  قلًبا  اهلل  رزقه  فقد  سنة،  عرشة  ست  سن  بلغ 
ومهة عجيبة يف طلب احلديث؛ لذلك أهلم حفظ احلديث وهو يف سن مبكرة، حتى 
عىل  أعانه  ومما  رسًدا)5)،  حديث  ألف  صبي سبعني  وهو  حيفظ  كان  إنه  عنه:  قيل 
احلفظ والتثبت: أنه كان حيفظ بعد أن يقرأ تراجم الرواة، ويستويف أخبارهم، ويعلم 
أوطاهنم وأزماهنم، وشيوخهم وتالميذهم، حتى أدرك حقيقة ارتباطهم؛ فأصبح 

ال يشتبه عليه يشء من مروياته)6).

ل أقف عىل ترمجة له يف املصادر التي بني يدي. وقد قال ابن حجر: ل أقف عىل اسمه. ينظر: تغليق   (((
التعليق البن حجر )387/5). 
سري أعالم النبالء )))/393).  (((

املبارك بن واضح احلنظيل بالوالء، ولد سنة )8))(، أفنى عمره يف األسفار  )3)  هو: عبد اهلل بن 
سنة  رمضان  يف  تويف  والعربية،  والفقه  احلديث  مجع  خراسان،  سكن  ومتاجًرا،  وجماهًدا  حاًجا 
))8)هـ( وهو ابن 63 سنة. ينظر: سري أعالم النبالء )378/8( وهتذيب التهذيب )334/5) 

واألعالم )7/4))).
هو: وكيع بن اجلراح بن فليح الروايس نسبة إىل رؤاس، وهو بطن من قيس عيالن، ولد سنة )9))هـ(،   (4(

أراد املأمون أن يوليه القضاء فامتنع ورًعا، كان حمدث العراق يف عرصه، مات سنة )96)هـ(.
ينظر: سري أعالم النبالء )))/393( وطبقات الشافعية ))/6))).  (5(

إمام  البخاري  واإلمام  )ص7))(،  اخلالق  عبد  الغني  لعبد  وصحيحه  البخاري  اإلمام  ينظر:   (6(
احلفاظ واملحدثني لتقي الدين الندوي )ص3)).
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ومما يؤكد هذا ما ذكره ابن حجر يف التهذيب أن أبا بكر املديني))). قال: كنا 
يوًما بنيسابور عند إسحاق ابن راهويه)))، وحممد بن إسامعيل حارض يف املجلس، 
يا  إسحاق:  فقال  الكيخاراين،  عطاء  الصحايب  دون  وكان  بحديث،  إسحاق  فمر 
أبا عبد اهلل إيش كيخاران)3)؟ فقال: قرية باليمن، كان معاوية)4) بعث هذا الرجل 
من الصحابة إىل اليمن، فسمع منه عطاء حديثني، فقال له إسحاق: يا أبا عبد اهلل، 

كأنك قد شهدت القوم)5). 

ويف تلك الفرتة وهو يف سـن السادسـة عرشة من عمـره، دخل مع أمه وأخيه 
أمحـد إىل مكـة، ألداء فريضـة احلـج، ومنذ ذلك احلـني ل يعد إىل بلـده بخارى، بل 
لبـث I بمكة حيث ابتـدأت رحلته العلمية يف هذه احلجـة املباركة، ثم مكث 
باحلجـاز سـتة أعـوام، ورحـل أيًضـا ملـرص)6)، والشـام)7)، واجلزيـرة )8) مرتـني، 

 

قال عنه الرتمذي ضعيف. ينظر: هتذيب التهذيب )))/46).  (((
هو: إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظيل املعروف بابن راهويه، ولد سنة ))6)هـ(، قال   (((
عنه ابن خزيمة: )واهلل لو كان يف التابعني ألقروا له بحفظه وعلمه وفقهه(، تويف سنة )38)هـ(، 

وله سبع وستون سنة. ينظر: سري أعالم النبالء )))/358( وهتذيب التهذيب ))/90)).
ينظر:  بفارس.  نون: موضع  السكون وخاء معجمة وراء، وآخره  ثم  بالفتح  َكْيَخاَران:  وقيل:   (3(

معجم البلدان )497/4).
هو: معاوية ابن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص، ولد سنة   (4(
)0)ق.هـ(، وأمه هند بنت عتبة، أسلم قبل عمرة القضاء، وما أظهر إسالمه إال يوم فتح مكة، مؤسس 

الدولة األموية يف الشام، تويف سنة 60هـ. ينظر: سري أعالم النبالء )9/3))(، األعالم )7/)6)).
ينظر: سري أعالم النبالء )))/5)4( وهتذيب التهذيب )9/)4).  (5(

سميت مرص بمرص من مرصايم بن حام بن نوح S، وهي من فتوح عمرو بن العاص يف   (6(
أيام عمر بن اخلطاب I. ينظر: معجم البلدان )37/5)).

سميت بذلك لكثرة قراها وتداين بعضها من بعض فشبهت بالشامات، وقيل سميت بالشام نسبة إىل سام بن   (7(
نوح S، ألنه أول من نزهلا فجعلت السني شيًئا لتغري اللفظ العجمي. ينظر: معجم البلدان )3/))3).

األرض املمتدة بني دجلة والفرات. ينظر: اإلمام البخاري للندوي )ص39).  (8(
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والبـرصة))) أربـع مـرات، وبغداد)))، والكوفـة)3) مـرات ال حتىص، حتـى عاد إىل 
نيسابور)4)، ثم بخارى، وسمرقند إىل أن وافته املنية هناك )5).

حوافر  وتقطع  تقلع  حجارة  فيها  التي  الغليظة  األرض  البرصة:  ومعنى  املعروفة،  البلد  هي   (((
الدواب، وسميت برصة لعظمتها وشدهتا، وقيل سميت بذلك؛ ألن فيها حجارة سوداء صلبة. 

ينظر: معجم البلدان ))/430)
قيل معناها بستان رجل، وقيل )بغ( معناها: بستان، و)داد(: معناها أعطى، وكان كرسى قد   (((

وهب هذا البستان، فقال: بغ داد، فسميت به. ينظر: معجم البلدان ))/456).
قطعة من  إهنا  وقيل  بالكوفة الستدارهتا،  بابل، وسميت  بأرض  املشهور  املرص  بالضم:  الكوفة   (3(

البالد، وقيل ألن جبل ساتيدما حييط هبا كالكفان عليها. ينظر: معجم البلدان )4/)49).
بفتح أوله وهي مدينة عظيمة ومنبع للعلامء، وسميت بذلك ألن نيسابور مر هبا وفيها قصب كثري   (4(

فقال: يصلح أن تكون هنا مدينة، فقيل هلا نيسابور. ينظر: معجم البلدان )5/)33).
للندوي  البخاري  اإلمام  )ص478(،  الساري  هدي   ،)407/((( النبالء  أعالم  سري  ينظر:   (5(

)ص5)(، اإلمام البخاري وصحيحه )ص8))).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29

املطلب الثاني

مكانته العلمية وطرف من ثناء العلماء عليه

التي حباه اهلل هبا، كل هذا كان  املبكر، وامللكات  البخاري  ال شك أن نبوغ 
مؤذًنا ببوز شخصية متميزة قد هيأها اهلل خلدمة السنة، فقد كان يشار له بالبنان منذ 
صغره، حتى أن شيوخه قد توقعوا له مستقباًل زاهًرا، فقد قال إسحاق ابن راهويه 
فلو  الشاب،  اكتبوا عن هذا  احلديث،  »يا معرش أصحاب  أحد شيوخه-:  -وهو 
كان يف زمن احلسن ابن أيب احلسن)))، الحتاج الناس إليه، ملعرفته وفقهه )))«. وها 
هو سليامن بن حرب)3)، قال عنه يوًما وهو ينظر إليه: »هذا يكون له صيت«)4). 
وها هي فراستهم قد صدقت فيه، فرفع اهلل ذكره، وجعل له لسان صدق بثناء اخللق 
عليه، فمنهم من قال: إنه آية من آيات اهلل متيش عىل األرض، وفضله عىل العلامء، 
كفضل الرجال عىل النساء، وقال آخر: كأنه ل خيلق إال للحديث)5)؛ ملا رأوه ساهًرا 
بالليل، دائًبا بالنهار، يف استذكار أحاديث النبي H، فقد كان يستيقظ يف 

الليلة ثامن عرشة مرة. 

هو: احلسن بن يسار املعروف باحلسن البرصي، وهو شيخ أهل البرصة وحب األمة يف زمنه ولد   (((
سنة )))هـ( وتويف سنة )0))هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )587-563/4).

ينظر: هتذيب التهذيب )46/9، 45).  (((
أهل  من  قاض  أيوب،  أبو  احلافظ،  الثقة،  اإلمام  الواشجي،  بجيل  بن  حرب  بن  سليامن  هو:   (3(
البرصة، سكن مكة وويل قضاءها من سنة 4))هـ إىل 9))هـ، وعزل فرجع إىل البرصة وتويف 

هبا. ينظر: سري أعالم النبالء )0)/330(، هتذيب التهذيب )57/4)(، األعالم )3/)))).
هدي الساري )ص)48).  (4(

املصدر السابق )ص484).  (5(
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العامة فحسب، بل حتى بني اخلاصة من  العلمية، ليس بني  وبرزت مكانته 
أهل احلديث، فقد كان أئمة احلديث يف عرصه يأخذون بحكمه يف احلديث، فقد 

قال عمرو بن عيل))): »حديث ال يعرفه حممد بن إسامعيل ليس بحديث«))). 

وها هو الدارمي)3) سئل عن حديث، فقيل له: إن البخاري صححه، فقال: 
»حممد بن إسامعيل أبرص مني، وهو أكيس خلق اهلل، عقل من اهلل ما أمر به، وما هنى 

عنه من كتابه، وعىل لسان نبيه«)4).

اهلل  بلغه  ملا  إال  اهليبة؛  هذه  وما  هيابونه،  البخاري  شيوخ  بعض  كان   ولقد 
من العلم بأحاديث رسول اهلل متنًا، وسنًدا، فقد ورد عن عيل ابن املديني: أنه إذا 
حدث التفت إليه، مهابة له)5). حتى كان بعض شيوخ البخاري يكتبون عنه. قال 
الفربري)6): رأيت عبداهلل بن منري)7) يكتب عن البخاري، وسمعته يقول: أنا من 

هو: عمرو بن عيل بن بحر، أبو حفص السقا الفالس، سكن بغداد وكان من حفاظ احلديث   (((
 ،)470/((( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  49)هـ.  سنة  مات  ثقة.  النسائي:  عنه  وقال  الثقات، 

هتذيب التهذيب )70/8(، األعالم )5/)8).
هتذيب التهذيب )43/9).  (((

توىل  الثقة  املتقن  احلديث  حفاظ  أحد  كان  جعفر،  أبو  الدارمي  صخر  بن  سعيد  بن  أمحد  هو:   (3(
قضاء رسخس ثم انرصف إىل نيسابور حتى مات هبا سنة )65)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء 

)))/33)(، هتذيب التهذيب ))/8)).
ينظر: سري أعالم النبالء )))/393( هدي الساري )ص484).  (4(

ينظر: هدي الساري )ص483).  (5(
هو: حممد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري، راوي اجلامع الصحيح عن البخاري، سمعة   (6(
بفربر مرتني، حدث عنه كثري من رواة البخاري، وقد قال: روى عن البخاري تسعون ألف رجل 

ما بقي أحد يرويه غريي. ينظر: سري أعالم النبالء )5)/0)).
ابن  ثقة وذكره  النسائي  البخاري والرتمذي والنسائي، وقال عنه  املروزي، روى عنه  الرمحن  أبو عبد  هو:   (7(
حبان يف الثقات، مات سنة )43)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )))/6)3(  وهتذيب التهذيب )39/6).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





31

� قال: إن عبد اهلل بن منري من شيوخ  ابن حجر  تالمذته. رغم أن اإلمام 
البخاري، قد حدث عنه يف اجلامع الصحيح، وقال أيًضا: ل أر مثله. 

وال شك أن ملكاته وقدراته التي حباه اهلل هبا كانت سبًبا يف هذا النبوغ املبكر، 
فيه  ما  فيحفظ  واحدة،  مرة  الكتاب  يف  ينظر  كان  إذ  احلفظ،  يف  آية  إنه  قيل  حتى 
من نظرة واحدة، وال عجب يف ذلك، فقد حفظ وهو صبي سبعني ألف حديث 
فال  غالم،  وهو  البرصة،  مشايخ  إىل  أقرانه  مع  خيتلف  البخاري  وكان  رسًدا))). 
يكتب، وهم يكتبون وبعد ستة عرش يوًما الموه. فقال: قد أكثرتم عيل، فاعرضوا 
عيل ما كتبتم، فأخرجناه، فزاد عىل مخسة عرش ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر 

قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه))).

وأكد هذا أحد أقران البخاري )3)، الذي حكى عن جملس سليامن بن حرب 
وأن البخاري كان يسمع معهم، وال يكتب، فقيل لبعضهم ماله ال يكتب؟ قالوا: 
يرجع إىل بخارى فيكتب ما حفظه، وهذا دليٌل واضٌح عىل ملكة احلفظ عنده، وقوة 

الذاكرة لديه)4).

اجتمعوا  فقد  بغداد،  يف  له  البغداديني  اختبار  من  امللكة  هذه  عىل  أدل  وال 
متوهنا وأسانيدها،  فقلبوا  مائة حديث،  إىل  فعمدوا  امتحان حفظه،  وأرادوا  عليه 
إىل  ودفعوها  آخر،  ملتن  املتن  هذا  وإسناد  آخر،  إلسناد  اإلسناد  هذا  من  وجعلوا 
أن  املجلس،  إذا حرضوا  أحاديث، وأمروهم  عرشة أشخاص، لكل رجل عرشة 

ينظر: هدي الساري )ص483).  (((

ينظر: هدي الساري )ص478).  (((
وهو: حممد ابن األزهر السجستاين. ينظر: هدي الساري )ص478).  (3(

ينظر: هدي الساري )ص478).  (4(
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يلقوا ذلك عىل البخاري، وأخذوا عليه املوعد للمجلس، فحرضوا، وحرض مجاعة 
من الغرباء، وغريهم من البغداديني، فلام اطمأن املجلس بأهله، انتدب رجل من 
العرشة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال البخاري: ال أعرفه، فام زال 
يلقي عليه واحدة بعد واحد، حتى فرغ، والبخاري يقول: ال أعرفه، وكان العلامء 
من حرضوا املجلس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: فهم الرجل، ومن ل يعرف 
من  رجل  اختار  ثم  احلفظ،  وقلة  والتقصري،  بالعجز  البخاري  عىل  حيكم  بالقصة 
العرشة، فسأله عن أحاديث من تلك األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيد عىل: ال 
أعرفه، فلام علم أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول، فقال: أما حديثك األول فقلت: 
والثالث والرابع حتى متام  الثاين: كذا وصوابه كذا،  كذا وصوابه كذا، وحديثك 
العرشة، فرد كل متن إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل باجلميع مثل ما فعل 
باألول، فأقروا له بالفضل واحلفظ))) بل إن اإلمام ابن حجر علق عىل هذه القصة، 
قائاًل: »فام العجب من رده اخلطأ إىل الصواب، فإنه كان حافًظا، بل العجب من 
حفظه للخطأ عىل ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة«))). وال شك أن هذه من 

أجل النعم التي ينعم اهلل هبا عىل من يشاء من عباده. 

ولقد أثنت عليه طائفة كبرية من العلامء، سواًء من شيوخه كام ذكرنا، أو أقرانه، 
أو تالمذته، ولو فتحنا باب ثناء األئمة عليه لفني القرطاس، ونفدت األنفاس)3)، 
البخاري  عاش  فلقد  العلمية،  مكانته  تؤكد  كشواهد  عرًضا،  هنا  هبا  سنأيت  لكننا 

ينظر: هدي الساري )ص489( وتدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي جلالل الدين السيوطي   (((
.((48/((

ينظر: هدي الساري )ص486).  (((
ينظر: املصدر السابق )ص85)).  (3(
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يف عرص ميلء باألئمة واملحدثني، خاصة أن الدولة العباسية كانت يف أوج ثورهتا 
العلمية، فقد نمت املذاهب الفقهية األربعة ودونت، وأصبح معظم الناس أتباًعا 
هلا، ونمت علوم القرآن وال سيام التفسري، وألفت الكتب الكثرية يف السرية النبوية، 
واملغازي، والتاريخ، والطبقات، ولقد بلغت علوم احلديث عرصها الذهبي، فكان 
إفراد احلديث الصحيح يف كتاب خاص، ومتييزه عن غريه من  البخاري رائًدا يف 
األحاديث)))، وبالرغم من أن عرصه ميلء باألئمة الكبار يف علم احلديث خاصة 

إال أنه نبغ عليهم، حتى شهد له شيوخه بذلك. 

ولقد ذكر أبو حامد األعميش))): أنه رأي حممد بن إسامعيل البخاري يف جنازة، 
وحممد بن حيي الذهيل)3) -الذي كان شيخ البخاري- يسأله عن األسامء والكنى وعلل 

احلديث، والبخاري يمر فيها مثل السهم، كأنه يقرأ: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[)4).

 بل والعجيب، أن تصل مكانته املرتبة أن يتمنى أحدهم أن يموت، ويعطي 
عمره حممد بن إسامعيل، فقد قال حيي بن جعفر)5): "لو قدرت أن أزيد من عمري 

ينظر: اإلمام البخاري وصحيحه )ص8)).  (((
أبو حامد هو: أمحد بن محدون بن أمحد بن عامرة بن رستم النيسابوري األعميش، لقب ببغداد باألعميش؛   (((

حلفظه حديث األعمش واعتنائه به، كان من كبار احلفاظ. ينظر: سري أعالم النبالء )4)/553).
هو: حممد بن حيي بن عبد اهلل الذهيل موالهم النيسابوري، ولد سنة بضع وسبعني ومئة، مجع علم   (3(
الزهري وسامه الزهريات؛ لذلك يقال له الزهري، رحل رحلة واسعة يف طلب احلديث فزار بغداد 
والبرصة وغريمها، انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان، مات سنة 08)هـ( وله من العمر ست وثالثون 

سنة. ينظر: سري أعالم النبالء )))/73)( وهتذيب التهذيب )35/7)( واألعالم )35/7)).
]اإلخالص:)[. ينظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثري )))/6)).   (4(

هو: حيي بن جعفر بن أعني، أبو زكريا البخاري البيكندي، حمدث ما وراء النهر، ذكره ابن حبان   (5(
التهذيب  وهتذيب   ،)(00/((( النبالء  أعالم  سري  بنظر:  )43)هـ(.  سنة  تويف  الثقات،  يف 
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يف عمر حممد بن إسامعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد 
بن إسامعيل ذهاب العلم"))).

ونحمد اهلل تعاىل عىل بقاء كتاب صحيح البخاري، وعدم اندثاره، فلقد انتفع 
خلق كثري بكل أجزائه، وال شك أن هذا امتداد لرصيد حسناته. 

خلقه  يف  ملموًسا  العلم  هذا  أثر  ظهر  علمه  زاد  كلام  اإلنسان  أن  شك  وال 
وكالمه وتعامله، حتى يف نقده فقد كان صاحب منهج متحر، ودقيق، حتى قال 
بليغ،  الرجال توق زائد وحتر  الفتح: »للبخاري يف كالمه عىل  ابن حجر يف كتابه 
يظهر ملن تأمل كالمه يف اجلرح والتعديل، فأكثر ما كان يقول: )سكتوا عنه(، )فيه 
نظر(، )تركوه(، قل إن يقول: )كذاب، أو وضاع( وإنام يقول: )كذبه فالن(، )رماه 

فالن( يعني بالكذب«))).

وهذا داٌل عىل كامل خلقه وورعه، وال شك أن هذه بصمة واضحة يف طالب 
العلم املخلص. 

 

.((69/(((
ينظر: هتذيب الكامل )4)/460(، وسري أعالم النبالء )))/8)4(، وهدي الساري )ص485).  (((

ينظر: هدي الساري )ص480).  (((
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املطلب الثالث

شيوخه وتالميذه 

: شيوخه: أولاً

كان اإلمام البخاري رحالة يف طلب علم احلديث، إذ رحل إىل املراكز العلمية 
حتى  منهم،  ويكثر  شيوخه  يعدد  أن  حيب  وكان  واألمانة،  الثقة  حمل  كانت  التي 
قال:« كتبت عن ألف شيخ، وأكثر«)))، وهذا من حيث الكم، أما من حيث الكيف 
فقد وضع لنفسه مقياًسا معينًا ينتقي به شيوخه، وهذا املقياس الدقيق ظهر يف قوله: 
ألهنا  خطرية؛  جد  املسألة  وهذه  وعمل«))).  قول  اإليامن  قال  عمن  إال  أكتب  »ل 
تتعلق بالعقيدة التي تبنى عليها الرشيعة. وقال أيًضا:« كتبت عن ألف وثامنني نفًسا 
ليس فيهم إال صاحب حديث«، ومن أمثلة شيوخه: عيل ابن املديني، إسحاق ابن 

راهويه، عبد الرزاق الصنعاين)3)، وغريهم كثري)4).

وال بد أن أنوه هنا أن البخاري كان شيخا لشيوخه أيًضا، فقد كانوا ينتفعون 
منه أكثر من انتفاعه منهم )5).

هدي الساري )ص479).  (((
املصدر السابق )ص479).  (((

هو: عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي عال اليمن، وصاحب املصنف، ولد سنة )6))هـ(،   (3(
قال عنه هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، تويف سنة ))))هـ(. ينظر: سري 

أعالم النبالء )563/9(، وهتذيب التهذيب )78/6)).
ينظر: هدي الساري )479).  (4(

ينظر: املصدر السابق )ص488).  (5(
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ا: تالميذه:  ثانياً

من  فكل  معني،  عدد  يف  وحرصهم  عدهم،  الصعب  من  البخاري  تالمذة 
أخذ عنه، واستفاد منه فهو تلميذه، وال يوجد مكان يف العال إال وظهر فيه أثره، 
سواء منه مبارشة، أو من أثر تالميذه، جياًل بعد جيل، أو من أثر املدارسة من كتابه 

الصحيح. 

وال شك أن هذا العال الفذ استطاع أن يرتك أثًرا كبرًيا عىل تالميذه، حتى ظهر 
منهم من هم من أعالم السنة، ورواياهتم كانت مدار علم احلديث، أمثال: اإلمام 
صاحب  النسائي  الرمحن  عبد  أبو  واإلمام  الصحيح،  صاحب  بن احلجاج  مسلم 

السنن، واإلمام أبو عيسى الرتمذي صاحب اجلامع )السنن(، وابن خزيمة))).

وكام ذكرنا من قبل، كان كثري من شيوخه تالمذة له، فمنهم من كتب عنه، 
ومنهم من سمع منه، ومنهم من صحح له البخاري، وهكذا، ويؤيد هذا قوله: إن 

شيوخه كانوا ينتفعون منه أكثر من انتفاعه منهم))).

وهكذا حتدثنا عن الفئة التي تتلمذت عىل يد اإلمام البخاري، أما لو حتدثنا 
عن الوقت الذي بدأ فيه تالمذته يلتفون حوله، وجيتمعون إليه، ويكتبون عنه، فقد 
كان هذا يف وقت مبكر جًدا من حياته، وال شك أن هذا يرجع لنبوغه املبكر، حتى 
كتب عنه أهل عرصه وما يف وجهه شعرة. بل وكان أهل املعرفة من أهل البرصة 

هو: حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية، أبو بكر السلمي النيسابوري، صاحب التصانيف،   (((
ولد سنة )3))هـ(، وعني باحلديث والفقه حتى صار يرضب به املثل يف سعة العلم، تويف سنة 

))38هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )4)/365- )38( واألعالم )9/6)).
ينظر: هدي الساري )ص80، 88)).   (((
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يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو شاب، حتى يغلبوه عىل نفسه، وجيلسونه يف 
البخاري عند  يكتب عنه، وكان  أكثرهم ممن  ألوف  فيجتمع عليه  الطريق،  بعض 

ذلك شاًبا ل خيرج وجهه))).

وبالتايل كان ابتداؤه يف سن مبكر للتدريس، من أسباب كثرة تالميذه، لذلك 
أصبح من الصعب عدهم. 

ينظر: تاريخ بغداد ))/5)(. ومعنى ل خيرج وجهه: ل خيرج شعر وجهه، واهلل أعلم.  (((
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املطلب الرابع

مؤلفاتـــه

كان البخاري من أفذاذ العلامء الذين بارك اهلل يف علمهم، ونفع هبم، وكان من 
أقدر الناس عىل التصنيف، وأعرفهم بالتأليف. 

وقد ظهر نبوغ البخاري يف سن مبكرة، فقد بدأ تصنيفه للكتب يف سن الثامنة 
عرشة عندما كان مقياًم يف احلجاز واختار املسجد النبوي مكاًنا لبداية تأليفه، وكان 

من أهم مؤلفاته:- 
))) قضايا الصحابة. 

))) ثم كتاب التاريخ الكبري، الذي قال عنه إسحاق ابن راهويه ملن حوله: 
»أال أريك سحًرا؟« وحكى ابن عقدة))) عنه: لو أن رجاًل كتب ثالثني ألف حديث 

ملا استغني عن تاريخ حممد بن إسامعيل))). ومن بني مؤلفاته التي صنفها:- 
)3) كتاب التاريخ األصغر.
)4) كتاب التاريخ األوسط.
)5) كتاب األسامء والكنى.

)6) كتاب الضعفاء.
لقب  و»عقدة«  زياد،  بن  إبراهيم  بن  الرمحن  عبد  بن  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  هو:   (((
ألبيه، لقب بذلك لتعقيده يف الترصيف، ولد سنة )49)هـ( بالكوفة، مجع الرتاجم واألبواب 
واملشيخة، انترش حديثه وبعد صيته، مات لسبع من ذي القعدة سنة ))33هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )5)/340، 355).
ينظر: هدي الساري )ص478، 483، 485).  (((
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)7) كتاب اجلامع الصحيح.
)8) كتاب السنن يف الفقه.

)9) كتاب األدب املفرد.
)0)) كتاب خلق أفعال العباد ))).

)))) القراءة خلف اإلمام.
)))) كتاب املسند الكبري.

)3)) التفسري الكبري.
)4)) املبسوط

)5)) الوحدان.
)6)) أسامي الصحابة.

)7)) رفع اليدين يف الصالة )طبع يف اهلند(.
)8)) بر الوالدين.

)9)) كتاب الفوائد.
)0)) العلل))).

واألعالم   ،)47-4(/9( التهذيب  وهتذيب   ،)404  -400/((( النبالء  أعالم  سري  ينظر:   (((
)34/6(، وهدي الساري )ص478، 483، 485(، واإلمام البخاري فقيه املحدثني وحمدث 

الفقهاء )ص79).
اهلل  عبد  بن  مصطفى  الويل  ذكر  وقد  الساري،  هدي  يف  حجر  ابن  ذكرها  املصنفات  هذه  كل   (((
القسطنطيني الروحي املعروف، باحلاجي خليفه كتاب الرقائق يف كتابه كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ))/78)(، وينظر: أبو الفرج حممد بن عيل ابن أيب يعقوب إسحاق املعروف 

بالوراق. الفهرست البن نديم )ص6)).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





40

املطلب اخلامس

ابتالءاتـــه

إن اإلنسان الذي يفيض اهلل عليه بآالء ومنح كثرية وال سيام لو كان صاحب 
قدرات، ومواهب كبرية، دائاًم ما يتعرض حلسد احلاسدين، ومؤامرة احلاقدين. 

وقد عاش البخاري السنوات الست األخرية من حياته يف أجواء من املحن، 
واالبتالءات، وكيد ما دبر له من مؤامرات، وما ذلك إال ملا وصل إليه من مكانة 
بالبنان، فكثر حوله  إليه  يشار  فقد أصبح علاًم  الزمان،  الناس، يف ذلك  يف قلوب 
احلاقدون، وحاولوا أن يدبروا املكائد واملؤامرات حتى تزول هذه املكانة من نفوس 
املحبني، فوجد من اإليذاء، ما جعله يتمنى أن يقبض إىل رب العاملني، فلام ذهب 
إىل نيسابور استقبله أهلها بحفاوة عجيبة وكانوا يزدمحون عىل درسه حتى يمتلئ 
املسجد حرًصا عىل السامع منه))). وقد أمرهم حممد بن حيي الذهيل: بأن يذهبوا إىل 
أنه تكلم يف  إليه من بغداد  العال، فيسمعوا منه، ولكنهم كتبوا  جملس هذا الرجل 
الذهيل،  يقربه فال يقرب جملس  يقربوه، ومن  ينته، وأمرهم أال  فلم  اللفظ، وهني 
فأقام حممد بن إسامعيل بنيسابور مدة، وخرج إىل بخارى)))، ورغم ما فعله الذهيل 
أنه أخرج حديثه يف صحيحه، وكان يقول حدثنا حممد، أو حدثنا  بالبخاري، إال 

ينظر: هدي الساري )ص490).  (((
ينظر: تاريخ بغداد ))/30-)3( وهدي الساري )ص490(. وقد علق النهي عىل هذا بقوله:   (((
)كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ له خاصة إذ الح أنه لعداوة أو حلسد، وما علمت عرص 
من العصور سلم أهله من ذلك سوى النبيني والصديقني( ينظر: اإلمام البخاري إمام احلفاظ 

واملحدثني لتقي الدين الندوي املظاهري )ص8)).
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حممد بن خالد، نسبة إىل جده، أخًذا بعلمه، وهذا يدفع ما يتوهم من أن البخاري 
يطعن يف شيخه، فيام لو رصح باسمه وهذا يدلنا عىل السمو النفيس واألخالقي عند 

البخاري))).

عليه  نثروا  حتى  بحفاوة،  أهلها  واستقبله  بخارى،  إىل  البخاري  ذهب  ثم 
فيقرأ  ملنزله  حيرض  أن  الذهيل))):  أمحد  بن  خالد  األمري  أمريها  طلب  ثم  الدنانري، 
بأنه ال يسعه أن خيص  البخاري معلاًل ذلك  فامتنع  اجلامع والتاريخ عىل أوالده، 
بالسامع قوًما دون قوم، فحاول األمري مع أعوانه تدبري املؤامرات له واهتامه بتهمة 
تزيل أثره من قلوب الناس، فرموه ببدعة خلق القرآن، وأشاعوا ذلك بني أوالدهم 
وأهاليهم، فدعا عليهم اإلمام البخاري، فلم متض أيام قليلة إال وقد أجيبت دعوته، 

فآل أمر كل من آذاه إىل الذل واهلوان)3). 

ينظر: اإلمام البخاري للندوي )ص73( يف اهلامش.  (((
هو: أبو اهليثم خالد بن أمحد الذهيل، أحد أمراء العهد العبايس، تويل خراسان ثم بخاري، وكان   (((
سنة  املعتمد  اخلليفة  سجن  يف  حمبوًسا  مات  بالبخاري،  فعله  ما  عليه  ويؤخذ  باحلديث،  عالًما 

)69)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )3)/37)(، اإلعالم ))/94)).

ينظر: تاريخ بغداد ))/33، 34) وهتذيب الكامل )4)/466-465).  (3(
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املطلب السادس

وفاتــــه

عاش البخاري اثنتني وستني سنة، تقلب فيها بني مجع األحاديث، وتصنيف 
املؤلفات، واالرحتال يف طلب العلم، وحتمل يف سبيل ذلك املشقات. 

فقد كانت والدته سنة مائة وأربع وتسعني، ووفاته سنة ست ومخسني ومائتني، 
يف ليلة الفطر أول ليلة من شوال، ودفن بعد صالة الظهر يف يوم الفطر، وقد خرج 
اإلمام البخاري V من بخارى إىل سمرقند، بناء عىل طلب أهل سمرقند الذين 
كتبوا إليه أن يأيت إىل بلدهم، فسار إليهم، فلام كان بقرية خرتنك)))، بلغه أنه وقعت 
بينهم فتنة بسببه، فقوم يريدون دخوله، وقوم يكرهون ذلك، فمكث هبا حتى ينجيل 
األمر، فقد دعا يف ليلة من الليايل، بعد فراغه من صالة الليل: اللهم قد ضاقت عيل 

األرض بام رحبت، فاقبضني إليك، فام تم الشهر حتى قبضه اهلل. 

من  مجاعة  ومعه  املنام  يف   H النبي  البخاري)))  أقران  أحد  رأى  وقد 
أصحابه، وهو واقف فسأله ما موقفك يا رسول اهلل؟ فقال: أنتظر البخاري، فلام كان بعد 

أيام، بلغه موته، وعلم بعدها أنه مات يف الساعة التي رأى النبي H فيها)3)

بفتح أوله وتسكني ثانيه، وفتح التاء ونون ساكنة، وهي قريبة من سمرقند، وفيها قب البخاري.   (((
ينظر: معجم البلدان ))/356).

هو: عبد الواحد الطواويس. ينظر: تاريخ بغداد ))/34(، هتذيب الكامل )4)/466).  (((
ينظر: تاريخ بغداد ))/34(، هتذيب الكامل )4)/466(، اإلمام البخاري للندوي )ص76(،   (3(

تذكرة احلفاظ ))/56).
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املبحث الثاني

التعريف بصحيح اإلمام البخاري

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح.

املطلب الثاني: تسميته باجلامع.

املطلب الثالث: رشوطه.

املطلب الرابع: خصائص اجلامع الصحيح وفضائله.
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املبحث الثاني

التعريف بصحيح اإلمام البخاري

املطلب األول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح
كهذا،  مبارك  عمل  إلنجاز  هيأت  التي  والعوامل  البواعث،  اهلل  يرس  قد 

وسامهت يف إخراج الكتاب إىل حيز الوجود، وإليكم بعض هذه األسباب:

)- روى اخلطيب البغدادي))) أن البخاري كان يف جملس إسحاق ابن راهويه، 
فقال: »لو مجعتم كتاًبا خمترًصا لصحيح سنة رسول اهلل H«، قال البخاري: 

»فوقع ذلك يف قلبي، فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح«))).

جملس  يف  هبا  متسك  التي  البخاري  آداب  جييل  القول  هذا  مثل  أن  شك  وال 
بركة  لذا أخذ  قلًبا وقالًبا؛  العلم ومستمًعا  العلم، فقد كان منصًتا يف طلب  طلب 
بعد  كتاب  أصح  صاحب  جيعله  ما  قلبه  يف  فيقع  الفتوح،  له  تفتح  به  وإذا  العلم، 

كتاب اهلل D، وال ريب أنه توفيق يتبعه توفيق.

شجعته  البخاري  لنا  حكاها  رؤيا  يف  املنام  يف   H للنبي  رؤيته   -(
عىل مجع الصحيح، فقد قال: »رأيت النبي H يف املنام، وكأنني واقف بني 
يديه، وبيدي مروحة أذب هبا عنه«، فسأل بعض املعبين، فقال له: »أنت تذب عنه 

هو: أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي، احلافظ الناقد أبو بكر املعروف باخلطيب، مولده يف غزية   (((
سنة ))39هـ( ارحتل يف طلب العلم، وكان من كبار الشافعية، تويف يف بغداد سنة )463هـ(، له 

كثري من املصنفات. ينظر: سري أعالم النبالء )8)/70)(، األعالم ))/)7)).
ينظر: هدي الساري )ص7).  (((
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الكذب«)))، فهذا الذي محله عىل إخراج اجلامع الصحيح.

وقد يسأل سائل: كيف يمكن اجلمع بني هذه الرواية، والرواية التي تثبت أنه 
وقع يف قلبه مجع الصحيح، بعد ما سمع مقولة شيخه إسحاق ابن راهويه عندما 

قال: »لو مجعتم كتاًبا خمترًصا لصحيح سنة رسول اهلل H«؟))).

فيقال له: إنه يف البداية وقع يف قلبه مجع الصحيح، وبدأ جيمع بناء عىل كالم 
مشجعة،  الصاحلة  الرؤيا  جاءت  ثم  العلم،  جملس  يف  راهويه  ابن  إسحاق  شيخه 
ومؤيدة ملا اطمئن إليه قلبه، ورشع فيه)3)، خاصة أنه كان يصيل لكل حديث يكتبه 
قبل  اغتسلت  إال  الصحيح حديًثا  »ما كتبت يف كتاب  قال:  فقد  استخارة،  صالة 

ذلك وصليت ركعتني«)4)، واهلل أعلم. 

وبالتايل كان الباعث للبخاري عىل تصنيف اجلامع الصحيح ذلك االقرتاح 
من قبل شيخه اإلمام إسحاق ابن راهويه، وتلك الرؤيا املشجعة عىل امليض قدًما يف 
ذلك، لكن هذا الباعث تضمن ثمرة جديدة، فقد جاء هذا املصنف عىل نحو جديد 
خيتلف عن تصنيف كتب احلديث املوجودة آنذاك يف عرص البخاري التي مزج فيها 
البحث  الصحيح بغريه، فال يطمئن اإلنسان لدرجة احلديث من الصحة إال بعد 
عن أحوال رواهتا، وغري ذلك مما هو معروف عند أهل احلديث، أو أن يسأل عنه 
أئمة احلديث، فإن ل يتيرس له ذلك، بقي غري مطمئنًا لصحته، إىل أن جاء البخاري 

املصدر السابق )ص7).  (((
ينظر: هدي الساري )ص7).  (((

ينظر: اإلمام البخاري فقيه املحدثني وحمدث الفقهاء )ص4))).  (3(
هدي الساري )ص7).  (4(
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وبرع يف علم احلديث، وأهلم أن جيرد األحاديث الصحيحة املرفوعة يف كتاب عىل 
حدة؛ ليخلص الباحث من عناء السؤال عن احلديث، وعن أحوال رواته، فألف 

كتابه املشهور )صحيح البخاري())).

وقد حكى اإلمام ابن حجر�: بأن أغلب التصانيف التي كتبت قبله، 
جامعة بني ما يدخل حتت التصحيح، والتحسني، والكثري فيها يشمله التضعيف، 

فال يقال لغثه سمني، فحرك-اإلمام البخاري- مهته جلمع احلديث الصحيح))). 

وإن قال قائل: كيف يقال إن كتب احلديث قبل عرص البخاري كلها مزجت 
األحاديث  يف  صنف  من  أول   � مالك  اإلمام  أن  مع  بغريه،  الصحيح 

الصحيحة؟. 

جياب عنه بأن البخاري أول من صنف يف األحاديث الصحيحة املجردة -أي 
املرفوعة- املنسوبة إىل النبي H، وما جاء عن الصحابة والتابعني ذكرها عرًضا 
ال التزاًما منه هبذا)3)، ومع اهتاممه أيًضا باستخراج النكت احلكيمة، واملسائل الفقهية، 
فلم يكن مقصده الرواية فقط، بل إبراز فقه احلديث من خالل الرتمجة، وهذا ما أكده 
اإلمام ابن حجر حني نقل عن أحد شيوخه قوله: »ليس مقصود البخاري االقتصار 

عىل األحاديث فقط، بل مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أرادها«)4).

ينظر: اإلمام البخاري إمام احلفاظ واملحدثني للندوي )ص83).  (((
ينظر: هدي الساري )ص6).   (((

ينظر: جمموع الفتاوى الكبى لتقي الدين أمحد ابن تيمية )333/9).   (3(
هدي الساري )ص8).   (4(
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املطلب الثاني

تسميته باجلامع

يؤدي  البحث  عنوان  أن  البحوث،  لكتابة  العلمية  املنهجية  يف  املعروف  من 
حمتوى  عن  فكرة  يعطي  فهو  فيها)))،  الكتابة  املراد  الفكرة  عن  إعالمية  وظيفة 
الكتاب، والعنارص األساسية التي كتب حتتها صاحبها، لذلك نجد أن اسم الكتاب 
عند البخاري يكشف عن حمتوى الكتاب، ومنهجه وبعض اخلصائص التي متيز هبا، 
فقد كان البخاري بارًعا يف تسميته لكتابه بعنوان يبز ميزات الكتاب عن غريه مما 
هو موجود يف الساحة العلمية آنذاك، وهذا يثبت قدرته العلمية ونبوغه الفكري، 
وعنايته هبذه األمور الدقيقة التي أصبحت اآلن علوًما مستقلة تدرس أكاديمًيا يف 
اجلامعات؛ ليتعلم الطالب كيف ينتقي وخيتار عنوان البحث متناسًبا ومتناسًقا مع 

املادة العلمية املطروحة حتته.

ولعل الفرتة الزمنية التي مكثها البخاري يف تصنيفه هلذا الكتاب، ومدهتا ستة 
عرش عاًما)))، تثبت تريثه، وحتريه الدقة، وظهر هذا الرتيث وحتري الدقة يف تسميته 
بارًعا، فام من كلمة إال وهلا مغزاها،  لكتابه الصحيح، إذ اختار كل كلمة اختياًرا 

ومدلوهلا املنطبق عىل واقع الكتاب. 

 فحينام نتأمل اسم الكتاب )اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل 

ينظر: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه لذوقات عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد   (((
احلق )ص76). 

ينظر سري أعالم النبالء )))/405).  (((
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اخلاص  مدلوهلا  هلا  )اجلامع(:  األوىل  الكلمة  أن  نجد  وأيامه(  وسننه   H
الكتاب  اشتامل  تعني:  احلديث، وهي  البخاري، وتعارف عليه علامء  أراده  الذي 
السري  التفسري،  اآلداب،  الرقائق،  األحكام،  العقائد،  الثامنية:  العلوم  أنواع  عىل 

والتاريخ واملغازي، املناقب والشامئل، أرشاط الساعة والفتن))). 

قلت: وال يكاد خيرج كتاب صحيح البخاري عن هذه العلوم الثامنية؛ لذلك 
أطلق عليه لفظ اجلامع.

ونجد الكلمة الثانية )املسند(: بضم امليم، وسكون السني، وفتح النون بعدها 
دال معناها عند املحدثني: ما اتصل إسناده من راويه إىل منتهاه، وأكثر ما يستعمل 

مرفوًعا إىل النبي H، دون ما جاء عن الصحابة أو غريهم))).

ومقصودها عند البخاري: أهنا األحاديث التي اتصل إسنادها من شيوخ البخاري 
إىل الصحايب إىل النبي H سواء كانت من قوله، أو فعله، أو تقريره. 

وبالتايل فقد خصص البخاري املسند باملرفوع دون املوقوف واملقطوع، وما وقع 
منه من أحاديث موقوفة أو مقطوعة وقعت عرًضا وتبًعا ال أصاًل ومقصوًدا)3).

أما عن الكلمة الثالثة )الصحيح(: فأراد أن خيرج هبذا القيد الضعيف واحلسن، 
وقد ظهر هذا جليًّا يف قوله: »ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح«)4). 

ينظر: أصول احلديث، علومه ومصطلحه ملحمد عجاج اخلطيب )ص8)3(، واحلديث النبوي   (((
مصطلحه، بالغاته، كتبه ملحمد لطفي الصباغ )ص84)). 

ينظر: التقييد واإليضاح لزين الدين العراقي )ص64).   (((
أيب  الصالح  البن  احلديث  وعلوم  )ص3))(  الفقهاء  وحمدث  املحدثني  فقيه  البخاري  ينظر:   (3(

عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري )ص9)).
هدي الساري )ص7).  (4(
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وأما الكلمة الرابعة )املخترص(: فهي ترمي إىل مقصده بعدم االستيعاب لكل 
األحاديث الصحيحة، فهو ل يلتزم بإخراج كل األحاديث الصحيحة خمافة الطول، 
وهذا يؤيده قوله: »ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح، وتركت من الصحاح 

خمافة الطول«))). 

حمتوى  عن  تكشف  كانت  لكتابه،  تسميته  يف  كلمة  كل  أن  ظهر  هنا  ومن 
الكتاب، وهذا يثبت منهجيته الفكرية والعلمية، وأسبقيته يف إحداث التناسق بني 

العنوان واملادة العلمية املطروحة حتته.

ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص9)).   (((
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املطلب الثالث

شروطــه

البخاري برشوطه يف روايته للحديث يف اجلامع الصحيح،  ل يرصح اإلمام 
األئمة  أكثر  ينقل عن  فلم  العلامء واألئمة من أهل احلديث،  وكان هذا من ديدن 
قوله: رشطت إلخراج أحاديث كتايب كذا وكذا، ولكن هذا يعرف من سب كتب 

األئمة، وتتبع أسانيدهم وعلم أحوال رجاهلم))). 

وأما عن رشوط صحيح اإلمام البخاري، فقد متكن العلامء من استخالصها 
من طريقتني:

املسند  الصحيح  باجلامع  لكتابه:  البخاري  تسمية  من  األوىل:  الطريقة 
املخترص من أمور رسول اهلل H وسننه، وأيامه.

النبي  إىل  املسندة  األحاديث  ختريج  مقصوده  أن  املسند:  قوله  من  فيؤخذ 
H، وما وقع من غري ذلك فهو عرض وتبع.

يف  وقع  وما  عنده،  ضعيف  يشء  فيه  ليس  أنه  الصحيح:  قوله  من  ويؤخذ 
الكتاب مما خيالف ذلك فقد وقع تبًعا وعرًضا ال أصاًل، وهذا ما أكده حني ذكر أنه 

ما أدخل يف كتابه اجلامع إال ما صح))). 

ينظر: رشوط األئمة الستة للحافظ أيب الفضل املقديس )ص3)).  (((
ينظر: اإلمام البخاري حمدًثا وفقيًها للحسيني عبد املجيد هاشم )ص89(، واإلمام البخاري فقيه   (((

املحدثني وحمدث الفقهاء )ص3))).
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الرواة عدواًل،  يكون  وأن  السند،  اتصال  معروفة وهي:  الصحيح  ورشوط 
متصفني بالضبط التام، دون شذوذ، أو علة قادحة يف احلديث))).

يف  فتفيد  الصحيح  احلديث  يشرتطه  ما  عىل  تزيد  أخرى  رشوط  وهناك 
الرتجيحات؛ ليبلغ درجة أصح الصحيح، وقد عرفت باالستقرار ألحاديث اجلامع 

الصحيح إذ التزمها البخاري يف كتابه وهي:

)- اللقاء: وهو أن يكون الراوي ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. 
وطريق ثبوت اللقاء عنده يدور عىل الترصيح بالسامع كـ )سمعته(، و)حدثني(، 
غري  يف  هذا  قال  فالًنا(  )أن  أو  )عن(  كـ  السامع  يف  ظاهرة  بصيغة  أو  و)أخبين( 

املدلس الثقة؛ ألنه ال يقبل منه إال الصيغة الرصحية يف السامع. 

)- االنتقاء من الرجال من هو أكثر الرواة صحبة لشيخه، وأعرفهم حلديثه إال 
إذا كان أخرجه يف املتابعات، إذ تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه ذلك الراوي))).

ومعنى: )- اتصال السند هو الذي يتصل إسناده من أول السند إىل منتهاه.   (((
ومعنى االتصال: أن يكون كل واحد يف رواة احلديث قد تلقاه ممن فوقه بطريق مقبول من طرق   

التلقي.
)- الرواة العدول: العدول مجع عدل وهو املتصف: باإلسالم والبلوغ والعقل والسالمة من   

الفسق وخوارم املروءة. 
3- أن حيفظ الراوي احلديث يف صدره أو كتابته ثم يستحرضه عند األداء.  

4- عدم الشذوذ: الشذوذ هو خمالفة الراوي الثقة ملن هو أقوى منه.  
5- اخللو من العلة القادحة: سالمة احلديث من علة تقدح يف صحته، أي خلوه من وصف خفي   
قادح يف صحة احلديث، فتخرج هبذا الرشط احلديث املعلل. ينظر: علوم احلديث البن الصالح 

)ص))–3)(، مع اهلامش.
)ص87–88(،  العسقالين  حجر  البن  الفكر  نخبة  توضيح  يف  النظر  نزهة  عىل  النكت  ينظر:   (((
الفقهاء  وحمدث  املحدثني  فقيه  البخاري  اإلمام  )ص90–)9(،  وفقيًها  حمدًثا  البخاري  اإلمام 

)ص3))–4))).
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الطريقة الثانية: باالستقراء لكتابه.
واالستقراء لغة: من استقرا األرض أي تتبعها أرًضا أرًضا وسار فيها ينظر 

حاهلا وأمرها))). ويقصد باالستقرار: تتبع اجلزئيات للوصول إىل نتيجة كلية))).

اجلامع  كتابه  يف  البخاري  اإلمام  أوردها  التي  األحاديث  تتبعوا  فالعلامء 
لرشوط  حتقيقها  لدهيم  ثبت  حتى  والرد  القبول  المتحان  وأخضعوها  الصحيح 
الصحة مع ما التزمه البخاري من إضافة رشوط أخرى ميزت كتابه عن غريه من 

كتب الصحاح. 

ينظر: لسان العرب )5)/75)).  (((
ينظر: املعجم الوسيط )ص))7).   (((
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املطلب الرابع

خصائص اجلامع الصحيح وفضائله

ل حيظ كتاب من الكتب بمثل ما حظيه اجلامع الصحيح من املكانة املتميزة، 
واملنزلة الرفيعة، فال نكاد نسمع عن مكان يف العال وصل فيه اإلسالم إال ونجد 
صحيح البخاري فيه، فلم حيصل قط وعىل امتداد التاريخ أن نال أي مصنف من 
املصنفات أو أي مؤلف من املؤلفني ما ناله هذا الكتاب وصاحبه، وال غرابة يف ذلك 
وقد أعطى صاحب الكتاب لقب »إمام املحدثني«، و«أمري املؤمنني يف احلديث«، 
وأعطى الكتاب لقب »أصح كتاب بعد كتاب اهلل«، وال شك أن القبول فتحه اهلل له 

يف األرض حتى نال كتابه ما نال))).

وفيام ييل نتعرض خلصائص اختص هبا صحيح البخاري، حتى جعله حيتل 
هذه املكانة املرموقة الرفيعة بني كتب السنة:

))) أنه أول كتاب ألف يف الصحيح املجرد، وكانت الكتب قبله ممزوجة فيه 
األحاديث الصحيحة باحلسنة والضعيفة))).

وأما ما روي عن الشافعي يف قوله: »ما أعلم يف األرض كتاًبا يف العلم أكثر 
صواًبا من مالك«)3)، فال تعارض بينه وبني ما سبق-بناء عىل توجيه العلامء- فمن 
جهة قول الشافعي: فقد قاله قبل وجود كتاب اإلمام البخاري؛ ألن وجوده كان 

قبل وجود كتاب صحيح البخاري.
ينظر: سرية اإلمام البخاري سيد الفقهاء وإمام املحدثني لعبد السالم املباركفوري ))/7)3).  (((

ينظر: هدي الساري )ص7(، وعلوم احلديث البن الصالح )ص8)( يف اهلامش.  (((
علوم احلديث )ص8)( يف اهلامش.   (3(
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ومن جهة أخرى: أن مالًكا خرج أحاديثه ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعني، وأقوال املصطفى H وساق اجلميع سياًقا واحًدا، فلم يكن كتابه 
 ،H النبي  أحاديث  جرد  الذي  البخاري  بعكس  املرفوع  للحديث  جمرًدا 
وجعلها يف صلب الكتاب، وما عرض عليه من أقوال الصحابة وفتاوى التابعني 
ينال  أن  فاستحق  الصحيح،  باملرفوع  خاص  فكتابه  األبواب،  تراجم  يف  أوردها 
أخرج  )املجرد(:  ولفظ  املجرد،  الصحيح  يف  ألف  كتاب  أول  فهو  هبذا،  األولية 

املقطوع واملوقوف))). 

))) انبهار العلامء به، وتأييدهم له، وامتداحهم لكتابه.
بن  املديني، وأمحد  ابن  الصحيح عرضه عىل عيل  البخاري كتابه  فلام صنف 

حنبل، وحيي بن معني))) فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة)3).
أضف إىل ذلك الرؤيا التي رؤيت للبخاري، التي تثبت مكانة كتاب الصحيح. 
فلقد رأى أبو زيد املروزي)4) النبي H، عندما كان نائًما بني الركن واملقام، 
يا  الشافعي، وال تدرس كتايب؟ فقلت:  أبا زيد إىل متى تدرس كتاب  يا  له:  فقال 

رسول اهلل، وما كتابك؟

ينظر: علوم احلديث )ص8)( يف اهلامش.  (((
هو: أبو زكريا حيي بن معني بن عون، ولد سنة 58)هـ، وكتب العلم وهو ابن 0) سنة، وهو أحد   (((
ا. ينظر: سري  األئمة يف احلديث، ثقة مأمون، عاش يف بغداد ومات سنة )33)هـ( باملدينة حاجًّ

أعالم النبالء )))/)7، )7(، هتذيب التهذيب )))/46)(، واألعالم )8/)7)، 73)).
ينظر: هدي الساري )ص489).  (3(

هو: حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد املروزي، أبو زيد القدوة الزاهد، شيخ الشافعية. ولد سنة   (4(
بالزهد. ومات بمرو يف رجب سنة  النظر، مشهوًرا  ))30هـ(، وكان حافًظا للمذهب، حسن 

))37هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )6)/3)3).
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قال: جامع حممد بن إسامعيل.

ورأى أحد أقرانه))) النبي H يف املنام، وقد خرج من قبه، والبخاري 
يميش خلفه، فام خطا النبي H من خطوة إال وخطا حممد خطوة، ووضع 

.H قدمه عىل خطوة النبي

بل ورأى الفربري النبي H يقول له: أين تريد؟ فقال: أريد حممد بن 
إسامعيل، فقال: أقرئه مني السالم))).

)3) استفادة أعالم املحدثني من صحيح البخاري. قال الدارقطني)3): »لوال 
البخاري  كتاب  مسلم  أخذ  »إنام  أيًضا:  وقال  جاء«.  وال  مسلم  راح  ملا  البخاري 
فعمل فيه مستخرًجا وزاد فيه أحاديث«)4). فهذه شهادة له من أعالم وأئمة أهل 

احلديث بفضله عىل أهل احلديث وأثره عليهم.

)4) حظى برشف تدوينه يف املسجد احلرام: ففي هذه البقاع الطاهرة، التي 
جعلها اهلل أرًضا مباركة، ابتدأ البخاري تدوين كتابه الصحيح، لينهل بركة املكان يف 
األرض املباركة، لذا قال مرصًحا هبذا: »صنفت كتايب اجلامع يف املسجد احلرام«)5). 

وورد أنه بيض ترامجه بني قب النبي H ومنبه.

هو: نجم بن فضيل. ينظر: هدي الساري )ص489).  (((
ينظر: هدي الساري )ص489).  (((

هو: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي، ولد سنة 36)هـ، وكان من بحور   (3(
العلم وأئمة الدنيا، إمام عرصه يف احلديث وهو أول من صنف يف القراءات، تويف سنة 385هـ. 

ينظر: سري أعالم النبالء )6)/449(، األعالم )4/4)3).
هدي الساري )ص490).  (4(

املصدر السابق )ص489).  (5(
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وال تعارض بني القولني، فقد ابتدأ تصنيف كتابه، وترتيب أبوابه يف املسجد 
احلرام وجعلها يف مسودة، وملا ذهب إىل املدينة حوهلا من املسودة إىل املبيضة.

بل ال تعارض بني هذا، وبني قوله أنه أخذ يف تصنيفه ست عرشة سنة، فلم 
جياور كل هذه املدة، بل ابتدأه يف مكة، ثم انتقل بني البلدان؛ ليجمع أحاديث النبي 

H وبيضها يف املدينة))).

إبراز فقه احلديث، فلم يكن مقصد  الكتاب بحظ وافر من  )5) حظى هذا 
البخاري الرواية فحسب، بل حرص عىل إظهار النكت احلكيمة والفوائد الفقهية 

وإبرازها من خالل الرتاجم))).

)6) دقة رشوطه وشدهتا، فكتاب صحيح البخاري ما نال رشف أن يكون 
أصح كتاب بعد كتاب اهلل إال لدقة رشوطه، وشدة حتريه الرواية فيه.

)7) الكتاب ل حيتو عىل مقدمة، وقد علق ابن حجر عىل هذا بأن أغلب املصنفني 
من األئمة من شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه، وأهل عرصه كاملك يف املوطأ، وعبد 
يقدموا يف  ل  السنن، وكثريين  داود يف  املسند، وأيب  املصنف، وأمحد يف  يف  الرزاق)3) 

ابتداء تصانيفهم بخطبة ول يزيدوا عىل التسمية، والقليل منهم افتتح بخطبة)4). 

)8) يف الكتاب تكرار لألحاديث وتقطيع هلا)5).

ينظر: هدي الساري )ص3)).  (((
ينظر: املصدر السابق )ص8).   (((

يقصد عبد الرزاق الصنعاين.  (3(
ينظر: فتح الباري ))/9).   (4(

وسيأيت يف مباحث متأخرة عن هذا البحث معنى التكرار والتقطيع. ينظر البحث )ص)))–  (5(
.(((5
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)9) يف الكتاب عدد من األحاديث املعلقة: وللمعلقات عند البخاري وضع 
خاص))).

املتابعات  من  عدد  عىل  احتواؤه  أيًضا  الكتاب  خصائص  من   ((0(
والشواهد))). 

)))) احتواء الكتاب عىل أقوال الصحابة والتابعني، لكنه ذكرها معلقة)3).

)))) قسم البخاري كتابه إىل جمموعة كتب يبلغ عددها )97( كتاًبا، وقسم 
كل كتاب إىل جمموعة أبواب، والباب الواحد حتته أحاديث عدة أو حديث واحد، 

أو ال حيتوي عىل حديث البتة، ويبلغ عدد أبوابه )3450( باًبا)4).

سنوضحها يف مباحث متأخرة. ينظر البحث )ص7))).  (((
ينظر: احلديث النبوي للصباغ )ص300).  (((

ينظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ملحمد مجال الدين القاسمي )ص)))).   (3(
ينظر: احلديث النبوي للصباغ )ص)30).  (4(
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الفصل الثاني

حقيقة الترجمة

وفيه خمسة مباحث:

املبحث األول: معنى الرتمجة لغة.
املبحث الثاني: املعنى االصطالحي وارتباطه باملعنى اللغوي.

املبحث الثالث: أركان الرتمجة.

املبحث الرابع: مناسبة الرتمجة.
املبحث اخلامس: أمهية الرتمجة.
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Y

يتناول هذا الفصل دراسة »حقيقة الرتمجة« دراسة استقرائية توضح معانيها، 
وآراء العلامء يف أصل الكلمة واشتقاقاهتا، واللغات املحفوظة فيها، والوقوف عىل 
وإبراز  ورشوطها،  أركاهنا  وبيان  اللغوي،  باملعنى  وارتباطه  االصطالحي  املعنى 

أمهية الرتمجة، والتبويب يف ترتيب فكر القارئ، وتوفري الوقت واجلهد له.

وقد جعلت العمل يف هذا الفصل عىل مخسة مباحث:
املبحث األول: معنى الرتمجة لغة.

املبحث الثاني: املعنى االصطالحي وارتباطه باملعنى اللغوي.
املبحث الثالث: أركان الرتمجة.
املبحث الرابع: مناسبة الرتمجة.

املبحث اخلامس: أمهية الرتمجة.
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املبحث األول
معنى الترجمة لغة

منها  املراد  يكون  أن  ترمجة،  كلمة  سامع  عند  الكثريين  أذهان  إىل  املتبادر  إن 
السرية الذاتية لعلم من األعالم، فهذا املعنى هو املتداول، وهو املعروف بني اخلاصة 
والعامة من الناس، وال شك أنه معنى من معاين الرتمجة، ومدلول من مدلوالهتا، 
أهل  اصطلحه  خاص  مفهوم  فهو  خيتلف،  البحث  هذا  يف  به  املراد  املدلول  لكن 
غامر  خوض  قبل  حرصت  لذا  بينهم؛  ومتداول  معروف،  معنى  وهو  احلديث، 
املنهجية التي رسمها البخاري لنفسه يف ترمجته ألبواب صحيحة، أن تكون هناك 
دراسة استقرائية هلذه اللفظة، حتى يتسنى للقارئ فهم هذه اللبنة األساسية، والتي 

يرتكز عليها البحث وهي كالتايل:

جعلت املبحث األول لدراسة املعنى اللغوي للرتمجة، ويتناول))):
)ب( اللغات املحفوظة يف كلمة الرتمجة. ) أ ( أصل الكلمة. 

)جـ ( االشتقاقات ومعانيها.

) أ ( أصل الكلمة: اختلف أهل اللغة ف أصل كلمة ترمجة:
))) منهم من قال: إهنا عربية أصلية.

))) منهم من قال: إهنا معربة))).

يف هذا املبحث تتبعت هنج من سبقني فيه -حسب علمي- حمقق تراجم البخاري البن مجاعة.   (((
)ص37–)5). 

ينظر: تاج العروس يف جواهر القاموس ملحمد مرتىض الزبيدي )8/)))(، وفتح الباري رشح   (((
صحيح البخاري البن حجر العسقالين ))/34(، وتراجم البخاري البن مجاعة )ص37). 
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: من قال: إهنا عربية أصلية: اختلفوا عىل قولني يف التاء التي يف فعلها: أوالاً

القول األول: قيل إن التاء يف فعلها )ترجم(: أصلية، وعىل هذا فالفعل رباعي 
عىل وزن )فعلل())). 

القول الثاني: يف التاء التي يف فعلها: إهنا زائدة، وعىل هذا فالفعل ثالثي من 
)رجم(، ووزهنا املزيد )تفعلة())).

)درغامن(،  أصلها  وأن  أصلية-  عربية  ليست  معربة-أي  إهنا  قال  من  ثانياًا: 
فترصفوا فيها إىل )ترمجان( )3).

وأيدهم ابن حجر يف كتابه )الفتح( عندما تعرض ملعنى كلمة )ترمجان(، يقول: 
»وهو معرب« وكأنه ضعف قول من قال إهنا عربية عندما قال: )وقيل عريب( فلم 

جيزم بصحته)4). 

قلت: واذيل يظهر يل ترجيح القول بعربية كلمة )ترمجة(؛ لكثرة القائلني به من 
أهل اللغة ولتأييد قوهلم بالدليل، واهلل أعلم.

)ب( اللغات املحفوظة يف كلمة )ترمجة(: وفيها أربع لغات:

مادة  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  الفيومي،  حممد  أمحد  القول  هلذا  املؤيدين  ومن   (((
)ترجم(، ))/73( والقاموس املحيط ملجد الدين الفريوز آبادي، )ص)08)(، واملنهاج رشح 

صحيح مسلم لإلمام حمي الدين النووي، )))/3)3). 
تاج العروس )8/)))(، ومن املؤيدين هلذا القول إسامعيل اجلوهري، يف الصحاح )8/5)9))   (((

حيث ذكرها حتت مادة )رجم(.
ينظر: تاج العروس )8/)))( وهي بضم التاء وسكون الراء وضم املعجمة.  (3(

فتح الباري ))/34).  (4(
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األوىل: أن التاء يف أوهلا، واجليم يف ثالثها مضمومتان فنقول: )ُترمُجة(.
الثانية: أهنام مفتوحتان، فنقول: )َترمَجة())).

الثالثة: التاء مفتوحة، واجليم يف ثالثها مضمومة، فنقول: )َترمُجة())).
فنقول:  مفتوحة،  ثالثها  يف  واجليم  مضمومة،  أوهلا  يف  التاء  أن  الــرابــعــة: 

)ُترمَجة()3).

)جـ ( االشتقاقات ومعانيها:

ومنه ترمجان )بفتح التاء، وسكون الراء، وفتح اجليم(، واجلمع تراجم )بفتح 
التاء والراء وكرس اجليم(، مثل زعفران، وزعافر، وصحصحان، وصحاصح.

ويقال ترمجان أيًضا)4)، وترجم عنه وترمجة)5).

املعنى اللغوي:
الراء  التاء وسكون  )بضم  مجان  والرترَّ الرتمُجان،  أن:  العرب  لسان  - جاء يف 
يرتجم  الذي  هو  أي  والفتح:  بالضم  الرتمجان  للسان،  املفرس  هو  اجليم(:  وضم 

الكالم أي ينقله من لغة إىل أخرى)6). 

ينظر: تاج العروس )8/))(، حتت مادة )ترجم( والصحاح )8/5)9)(، حتت مادة )رجم(   (((
واملصباح املنري ))/73). 

ينظر: تاج العروس )8/))( حتت مادة )ترجم( والصحاح )8/5)9)( حتت مادة )رجم(.  (((
ينظر: فتح الباري البن حجر ))/34( وقال: إهنم ل يرصحوا هبذه اللغة. وينظر: تراجم البخاري   (3(

البن مجاعة )ص39).
ينظر: الصحاح للجوهري )8/5)9)).  (4(

ينظر: لسان العرب )))/66).  (5(
ينظر: املصدر السابق )))/66).  (6(
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- وورد يف الصحاح: ترجم كالمه إذا فرسه بلسان آخر))).

- ويف تاج العروس: هو املفرس للسان، وقد ترمجه، وترجم عنه إذا فرس كالمه 
بلسان آخر))). 

- ويف القاموس املحيط: الرتمجان: املفرس للسان)3).

- ويف املعجم الوسيط: ترجم الكالم: بينه ووضحه، وعنه: نقله من لغة إىل 
أخرى)4).

- ويف لغة العرب: ترجم اللسان عنه ترمجة: فرس كالمه بلسان آخر، والكتاب 
نقله من لغة إىل لغة أخرى)5).

- ويف الكليات: الرتمجة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها)6).

- وجاء يف الوايف: ترمجه: فرس كالمه بلسان آخر، والكتاب نقله من لغة إىل 
لغة أخرى، والكالم بالعربية نقله إليها، والرتمجان الذي يرتجم الكالم الذي ينقله 

من لغة إىل لغة أخرى)7). 

ينظر: الصحاح )8/5)9)).  (((
ينظر: تاج العروس )8/)))).  (((

ينظر: القاموس املحيط للفريوز آبادي )84/4).   (3(
مصطفى  وإبراهيم  النجار  وحممد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات،  ألمحد  الوسيط  املعجم  ينظر:   (4(

)ص83). 
ينظر: لغة العرب معجم مطول للغة العربية ))/38)( مادة )ترجم(.   (5(

ينظر: الكليات أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ))/3)3( مادة )ترجم(.   (6(
ينظر: الوايف معجم وسيط للغة العربية لعبد اهلل البستاين )ص60( مادة )ترجم(.   (7(
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آخر،  بلسان  كالمه  فرس  ترمجة:  عنه  اللسان  ترجم  البستان:  كتاب  ويف   -
والكتاب نقله من لغة إىل أخرى))). 

- وجاء يف القاموس اجلديد للطالب: ترجم يرتجم ترمجة الكالم: نقله من 
لغة إىل أخرى.

والرتمجة: إيضاح اليشء واإلدالل عليه))).

وذكر صاحب النهاية يف غريب احلديث: الرتمجان بالضم والفتح، هو الذي 
يرتجم الكالم: أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى)3).

التعبري عن لغة  التاء واجليم:  القول بأن الرتمجة بفتح  النووي)4)  وأيد اإلمام 
بلغة أخرى)5).

وعىل هذا تكون معاين الرتمجة يف اللغة عىل النحو التايل:
))) إما التفسري للسان بلسان آخر معروف.

))) وإما النقل عن اللسان بلسان آخر.

ينظر: البستان معجم لغوي مطول لعبد اهلل البستاين )ص05)( مادة )ترجم(.   (((
ينظر: القاموس اجلديد للطالب للدكتور عيل بن هادية وبلحسن البلييش واجليالين ابن احلاج   (((

حييى )ص83)( مادة )ترجم(. 
ينظر: النهاية يف غريب احلديث ملجد الدين ابن األثري ))/)8)).   (3(

سنة  ولد  الدين.  حمي  زكريا،  أبو  الشافعي،  النووي  حسن  بن  مري  بن  رشف  بن  حييى  هو:   (4(
))63هـ( وتويف سنة )676هـ( يف نوا قرية من قرى حوران بسورية، له كثري من التصانيف. 

ينظر: األعالم )49/8)). 
ينظر: رشح صحيح مسلم للنووي ))/37)( وهتذيب األسامء واللغات أليب زكريا حمي الدين   (5(

النووي ))/40). 
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)3) وإما التعبري بلغة عن لغة أخرى))).
)4) وإما إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها.

)5) وإما إيضاح اليشء واإلدالل عليه.

ينظر: تراجم البخاري لبدر الدين ابن مجاعة )ص)4).   (((
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املبحث الثاني

املعنى الصطالحي وارتباطه باملعنى اللغوي

املعني الصطالحي: 

إن علامء احلديث برعوا يف وضع مصطلحات خاصة هبم، حتى إن الدارس 
للمواضيع التي تندرج حتت علوم احلديث جيد الكم الكبري للمصطلحات اخلاصة 
بأهل احلديث، ومن هذه املصطلحات مصطلح ترمجة، فقد استعملوه يف غري املعنى 

الذي عرف به يف داللته عىل السرية الذاتية)))، وذلك يف معنيني:
) أ ( سلسلة إسناد معني مؤلف من رواة معينني، يروي هبا عدد من املتون، 

وقد جعلها العلامء عىل أنواع منها:
))) تراجم أصح األسانيد.

))) تراجم أوهى األسانيد))).

)3) وقد أشار احلافظ العراقي)3) يف كتابه )تقريب األسانيد وترتيب املسانيد( 
ينظر: لغة العرب جلورج مرتي )ص38)( يف مادة )ترجم( إذ قال: الرتمجة: مصدر ترمجة فالن   (((
سريته وحياته. وينظر: القاموس اجلديد للطالب )ص38)( يف مادة )ترجم( حيث قال الرتمجة: 

ذكر سريته وحياته. 
وتسمى  معينة  سلسلة  عن  اهلامش  يف  قال  حيث   ،)54/(( للسيوطي  الراوي  تدريب  ينظر:   (((
هذه الرتمجة أو اإلسناد بالسلسلة الذهبية. وقال ابن معني عن سلسلة معينة: هذه ترمجة شبكة 
الذهب )نقاًل عن تدريب الراوي( ))/)6(. وينظر: النكت عىل كتاب ابن الصالح البن حجر 

العسقالين ))/49)(، وينظر: تراجم البخاري )ص)4). 
هو: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، أصله من كرد، ولد يف رازنان   (3(
عام )5)7هـ(، من كبار حفاظ احلديث، جتول مع أبيه صغرًيا فذهب إىل مرص فتعلم فيها، ورحل 
إىل عدة أماكن ثم عاد إىل مرص، نظم ألفيته املشهورة يف علم املصطلح، وتويف يف القاهرة. ينظر: 

األعالم )344/3).
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تراجم حمصورة،  أحاديث عديدة يف  أمجع  أن  »رأيت  مقدمته))):  فقال يف  إىل هذا 
وتكون تلك الرتاجم فيام عد من أصح األسانيد املذكورة«))).

)ب( ومن املعاين التي تطلق عليها لفظ ترمجة: عنوان الباب الذي تساق فيه 
األحاديث، وهذا ما حكاه صاحب توضيح األفكار)3): الرتاجم مجع ترمجة، وهي: 

عنوان الباب الذي تساق فيه األحاديث)4).
لذا قال ابن الصالح)5): »فقد أطلقوا عىل قوهلم: باب كذا اسم الرتمجة؛ لكونه 

يعب عام يذكر بعده«)6).
الرتباط بني املعنى اللغوي والصطالحي:

هلا،  االصطالحي  واملعنى  للكلمة  اللغوية  املعاين  من  دراسته  متت  ما  عىل 
نستطيع أن نبز االرتباط بني املعنيني اللغوي واالصطالحي بأنه:

ينظر: تقريب األسانيد وترتيب املسانيد لزين الدين عبد الرحيم العراقي )ص4)).   (((
وجه االرتباط بني الرتمجة التي بمعنى السرية الذاتية وبني إطالق الرتمجة عىل عدة أسانيد ذات   (((
ا؛ ألن السرية الذاتية هي التي تكشف عن حال حقيقة الرواة فقد يكونون  رواة معينني قوي جدًّ
موصوفني بصفة الصحيح فتندرج مروياهتم حتت أصح األسانيد بعد استيفائهم ملا يؤهلهم وقد 

يكونون موصوفني بصفة الضعف فتندرج مروياهتم حتت أوهى األسانيد.
هو: إبراهيم حممد إسامعيل املعروف باألمري الصنعاين.  (3(

ينظر توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ))/40(. ويمكن أن يتوسع يف هذا املفهوم فتطلق   (4(
كذلك عىل الكتاب املتضمن جلملة من تراجم األبواب، كقوهلم كتاب الصالة، ويذكرون حتته 

مجلة من األبواب؛ لذا سميت تراجم عامة.
هو: أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن الكردي الشافعي، أحد املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه   (5(
وأسامء الرجال، ولد سنة )597هـ(، تنقل حتى وصل بيت املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية، ثم 
انتقل إىل دمشق فواله امللك األرشف تدريس دار احلديث، وتويف هبا سنة )643هـ(، كان سلفي النحلة، 

كاًفا عن اخلوض يف املزالت. ينظر: سري أعالم النبالء )3)/40)، )4)( واألعالم )07/4)).
ينظر: صيانة صحيح مسلم البن الصالح )ص53)(، وينظر تراجم البخاري البن مجاعة )ص)4).   (6(
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) أ ( يبنى عىل قول من قال أن الرتمجان هو املفرس للسان، وترجم كالمه إذا 
فرسه بلسان آخر)))، فهو التفسري للكالم بلسان آخر، أن يكون وجه االرتباط بني 
هذا املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي-الذي جعل الرتمجة اساًم لعنوان الباب- 
أنه تفسري ملعنى أحاديث املصطفى H وغريه بلسان آخر وبصيغة أخرى.

)ب( ويبنى عىل قول من قال أن الرتمجان هو الذي يرتجم الكالم، وهو الذي 
ينقله من لغة إىل لغة، وترجم عند نقله من لغة إىل لغة، وترجم الكتاب نقله من لغة إىل 
أخرى، وترجم الكالم بالعربية نقله إلينا)))، أن يكون وجه االرتباط بني املعنى اللغوي 
واملعنى االصطالحي أنه نقل ملعنى أحاديث النبي H وغريه بأسلوب آخر.

)جـ ( ويبنى عىل قول من قال ترجم الكالم: بينه ووضحه، والرتمجة إيضاح 
اليشء واإلدالل عليه)3) أن يكون وجه االرتباط بني املعنى اللغوي واالصطالحي 
 H أن الرتمجة التي هي عنوان الباب بيان وتوضيح ملعاين أحاديث النبي

وغريه وتبيني هلا.

) د ( ويبنى عىل قول من قال: أن الرتمجة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها)4)، 
فيكون وجه االرتباط بني املعنى اللغوي واالصطالحي، عىل أن الرتمجة التي هي 

عنوان الباب فيها إعطاء صيغة جديدة تتضمن معنى احلديث. 

ينظر: لسان العرب )))/66(، والصحاح )8/5)9)(، وتاج العروس )8/)))(، والقاموس   (((
املحيط للفريوز آبادي )ص84(، والوايف )ص60( حتت مادة )ترجم(.

ينظر: لسان العرب )))/66(، واملعجم الوسيط )ص83(، والوايف )ص60).  (((
ينظر: املعجم الوسيط )ص38(، والقاموس اجلديد للطالب )ص83)( عن مادة )ترجم(.  (3(

ينظر: الكليات )ص3)3).  (4(
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)هـ( ويبنى عىل قول من قال أهنا: تعبري عن لغة بلغة أخرى)))، فيكون وجه 
التي  اللغوي واالصطالحي، أهنا تعبري عن معاين األحاديث  االرتباط بني املعنى 

يشري هلا الباب بالذكر. 

وقد نبه عىل ذلك ابن الصالح يف رشحه لكلمة ترمجة فقال: »وقد أطلقوا عىل 
قولتهم باب كذا وكذا اسم »الرتمجة«؛ لكونه يعب عام يذكر هبا«))). 

وبالنظر إىل هذه املعاين اخلمسة نجد أهنا مجيعها صاحلة لتجلية املعنى املقصود 
من وضع الرتمجة عنواًنا للباب، فصياغة الرتمجة ترتبط بتلك األحاديث بوجه من 
وجوه االرتباط الذي يتنوع تنوًعا واسًعا حسب منهج البخاري، كام سيظهر ذلك 

يف صياغة الرتمجة فالرتمجة توصيل لفكرة حديث ما، وإعطاؤها صيغة معينة.

ينظر: هتذيب األسامء واللغات ))/)4).   (((
صيانة صحيح مسلم )ص53)).   (((
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املبحث الثالث
أركان الترجمة

ا: : تعريف الركن لغة واصطالحاً أولاً

جانبه  اليشء:  وركن  القوية،  الناحية  وأركن:  أركان  ومجعه  ركن  اللغة:  يف 
األقوى، وأركان كل يشء جوانبه التي يستند إليها ويقوم هبا، وهي أجزاء ماهيته 

وجزء من أجزاء حقيقة اليشء))).
ف االصطالح: ما كان داخاًل يف اليشء، وال يتم ذلك اليشء إال به))). 

واملراد باألركان هنا األمور املنشئة للرتمجة، وهي يف نفس الوقت أركان له.

ا: أركان الترجمة: وهي ثالثة: ثانياً

الركن األول: املرتجم بكرس اجليم، وهو اسم الفاعل، وهو اإلمام الفقيه الذي 
يدرك معاين النصوص كاألئمة املشهورين مثل: البخاري، وأمحد، والرتمذي.

الركن الثاني: املرتجم له، وهو اسم املفعول، وهو النص أو النصوص التي 
تساق للداللة عىل ما تضمنته معنى الرتمجة. 

والنصوص التي ترد حتت الرتمجة ال خترج عن ثالثة أنواع:

))) أحاديث نبوية. ))) اآليات القرآنية. 
)3) آثار عن صحابة أو تابعني.

ينظر: لسان العرب )3)/85)( مادة )ركن( واملعجم الوسيط )ص370).  (((
ينظر: التعريفات للجرجاين )ص49)(، وينظر: مناهج العقول رشح منهاج الوصول للبدخيش   (((

 .(36/3(
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املرتجم  يضعه  الذي  العنوان  ألفاظ  وهي  به(:  )املرتجم  الثالث:  الركن 
للداللة عىل معنى قائم ملا حتته من نص أو أكثر، وهي ما نسميها الرتمجة))).

فلام كانت هذه األمور الثالثة رضورية لقيام الرتمجة سميت أركاًنا. 
والرتاجم من جهة طريقة تصنيف العلامء هلا من حيث العموم واخلصوص:

- تراجم عامة للكتب.
- تراجم خاصة باألبواب –وهي التي عليها مدار البحث-.

عدة  وتندرج حتته  للكتاب،  يوضع  الذي  العنوان  العامة هي:  الرتاجم   (((
أبواب تشرتك مجيعها يف مضمون عنوان الكتاب.

اإليامن،  وكتاب  الغسل،  وكتاب  احليض،  وكتاب  الصالة،  كتاب  مثاله: 
وكتاب العلم. 

))) الرتاجم اخلاصة: هي التبويب الذي يعطي لكل باب من األبواب، ليدور 
حوله مسألة خاصة معينة من مسائل الكتاب))).

مثاله: كتاب اإليامن )هذه ترمجة عامة(.
ذكر حتتها عدة أبواب )وهي الرتاجم اخلاصة( مثل:

- باب دعاؤكم إيامنكم)3). 
- باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)4).

- باب أي اإلسالم أفضل)5).
ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة )ص)4–47).   (((

ينظر: اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني لنور الدين عرت )ص73)).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/49( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/53( من فتح الباري.  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/54( من فتح الباري.  (5(
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املبحث الرابع
مناسبة الترجمة

من املهم بداية أن نقف عىل معنى املناسبة لغة، ومعناها يف هذا املبحث.
: املناسبة لغة أولاً

هي املشاكلة لذلك يقال: ليس بينهام مناسبة أي مشاكلة))).
ويقال تناسـب الشـيئان إذا تشاكال، وناسـب األمر أو اليشء فالًنا: أي الئمه 
ووافـق مزاجـه. والتناسـب التشـابه))). لذا نقـول من املعـاين اللغوية للمناسـبة: 

املشاكلة/املالئمة/املشاهبة.
ا:  ا: املناسبة اصطالحاً ثانياً

العالقة املعنوية التي تربط بني الرتمجة واملرتجم له)3). أو هي الرابطة والقاسم 
املشرتك بني معنى احلديث ومعنى الرتمجة، ووجه االرتباط بينهام.

وهي من جهة إدراكها نوعان:

النوع األول: اخلفية:
هي التي حتتاج إىل استنباط يف الوقوف عليها وإىل قوة علمية، ودقة فكرية، 
وتوقد ذهني حارض)4)؛ ألهنا ال تدرك مطابقتها ملضمون الباب إال بالنظام الفاحص، 

والتفكري الدقيق)5).

ينظر: لسان العرب ))/756).  (((
ينظر: املعجم الوسيط )ص757).  (((

األبواب،  أحاديث  و«تراجم  املحقق،  كالم  من  )ص48(  مجاعة  البن  البخاري  تراجم  ينظر:   (3(
دراسة استقرائية يف اللغة واصطالح املحدثني من خالل صحيح البخاري« لعيل عبد اهلل الزبن 

)ص85)( وينظر مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )ص97).
ينظر: املصدر السابق )ص58)).  (4(

ينظر: تدوين السنة النبوية ملحمد بن مطر الزهراين )ص33).   (5(
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وخفاؤها يتفاوت على درجات، منها:
) أ ( خفاء يزول بتأمل احلديث، وتتبع الطرق الواردة يف احلديث أو باالستنباط.

فوقهام  فام  )اثنان  باب  األذان،  كتاب  البخاري،  صحيح  يف  جاء  ما  مثاهلا: 
مجاعة())). فقد أورد حتته بسنده املتصل إىل النبي H قوله: )إذا حضرت الصالة 
فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكربكما))))، فهذه الرتمجة هلذا احلديث مناسبته خفية، ال تكاد 

تظهر للناظر من أول وهلة؛ ألن ما يف الرتمجة ليس يف احلديث، لكن العلامء استطاعوا 
أن جيدوا مناسبته عن طريق تتبع الطرق الواردة فيه، وعن طريق االستنباط. 

األمر  الزم  من  باالستنباط،  مأخوذ  ذلك  »أن  حجر:  ابن  اإلمام  قال  لذلك 
بأمرمها  الكتفى  منفردين  صالهتام  مع  مًعا  صالهتام  استوت  لو  ألنه  باإلمامة؛ 

بالصالة، كأن يقول: أذنا وأقيام وصليا«)3).

وقد يكون هذا اخلفاء كشف أيًضا بطرق أخرى كتتبع طرق احلديث الواحد، 
فهذه  رشطه،  عىل  ليس  آخر  حديث  إىل  هبا  أشار  أنه  الفتح  يف  حجر  ابن  نبه  فقد 
الرتمجة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة)4)، وأخرجه ابن ماجة بسند ضعيف، 
ولفظه: )اثنان، فام فوقهام مجاعة()5)، وكذلك أخرج أبو داود بلفظ مغاير من وجه 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/)4)( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/)4)( من فتح الباري. ومسلم يف صحيحه يف   (((

كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة )80/5)( من رشح النووي.
فتح الباري ))/)4)).  (3(

ينظر: املصدر السابق ))/)4)).  (4(
 ،)3((/(( مجاعة  فوقهام  فام  اثنان  باب  الصالة،  إقامة  كتاب  يف  سننه  يف  ماجه  ابن  أخرجه   (5(
وأخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب الفرائض، باب االثنان فام فوقهام مجاعة )477/5(، وقال 
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آخر صحيح))) بلفظ: )أن رسول اهلل H أبرص رجاًل يصيل وحده فقال: أال 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)))).

فاملناسبة اتضحت هنا بعد تتبع الطرق واستقرائها واستنباط املسألة؛ لتظهر 
العالقة بني احلديث والرتمجة.

كاماًل،  البخاري  صحيح  كتاب  بتأمل  إال  يتضح  ال  خفاء  آخر:  قسم  )ب( 
واملعايشة معه، وال يقدر عليه إال العال اخلبري بصحيح البخاري، وهو أمر يف غاية 

الدقة.

كان  باب: كيف  الوحي،  بدء  كتاب  البخاري يف  ما ورد يف صحيح  مثاله: 
]ٻ       ٻ     ٻ       H، وقول اهلل جل ذكره:  بدء الوحي إىل رسول اهلل 
ٻ         پ    پ     پ    پ    ڀ    ڀ[)3)، ثم أورد حتته حديًثا بسنده املتصل إىل 
فمن  نــوى،  ما  امــرئ  لكل  وإمنــا  بالنيات،  األعمال  )إمنا  قوله:   H اهلل  رسول 
كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه))4). فقد 

عنه الذهبي: طرقه كلها ضعيفة. وقال عنه اهليثمي: رواه الطباين يف األوسط وفيه مسلمة بن عيل 
وهو ضعيف. ينظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهليثمي ))/73)). 

مرتني  املسجد  يف  اجلمع  يف  باب:  األذان،  أبواب  تفريع  كتاب  يف  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
))/47)( وأخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة، باب: إقامة اجلامعة 
يف املساجد مرتني ))/463( وقال عنه: حديث صحيح عىل رشط مسلم ول خيرجاه. وقال عنه 

الذهبي: حديث حسن صحيح. 
ينظر: فتح الباري ))/)4)).  (((

]النساء: 63)[. ينظر: البخاري يف صحيحه ))/8( من فتح الباري.  (3(
الباري، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة، باب: قوله  البخاري يف صحيحه ))/9( من فتح  أخرجه   (4(
H: )إنام األعامل بالنية( وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعامل )3)/55( من رشح النووي. 
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يرى صاحب النظرة السطحية أنه ذكره جزاًفا، بل هناك من تطاول عليه وصوب 
سهام اللوم إليه؛ إليراده هذا احلديث حتت هذا الكتاب والباب، ولكنه غفل عن 
أمر أراده البخاري، وهو جعل كتابه بمثابة جملس علم، فكأنه يقول لطالب العلم 
العبادة  H أن هذه  اهلل  يقرأ كتابه، ويتعبد بدراسة أحاديث رسول  الذي 
احلديث  هبذا  كتبهم  وافتتحوا  هنجه  العلامء  هنج  وهكذا  اإلخالص.  فيها  يشرتط 
مثل: السيوطي)))، يف كتاب اجلامع الصغري، رغم أنه سيخل بالرتتيب األبجدي 

 .(((
 V الذي أخذه عىل نفسه لكنه وضعه لنفس املقصد الذي أراده البخاري

النوع الثاني: اجللية:

وهي الظاهرة التي ال حتتاج إىل كثري تدبر وتأمل واستنباط، بل تظهر مناسبتها 
يف الذهن بطريقة مبارشة)3).

حب  اإليامن  عالمة  باب  اإليامن،  كتاب  يف  البخاري  صحيح  يف  مثاهلا: 
 H إىل النبي I األنصار)4)، أخرج البخاري بسنده املتصل إىل أنس
ظاهرة  هنا  فاملناسبة  األنصار))5)  بغض  النفاق  وآية  األنصار،  حب  اإلميــان  )آية  قوله: 

هو: جالل الدين بن عبد الرمحن ابن أيب بكر بن حممد السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، ولد   (((
بنفسه منزوًيا عن أصحابه كأنه ال يعرف أحد،  بلغ األربعني خال  يتياًم، وملا  نشأ  عام 849هـ، 

فألف أكثر كتبه، له نحو 600 مصنف، تويف عام ))9هـ. ينظر: األعالم )3/)30).
ينظر: مناهج املحدثني لسعد بن عبد اهلل آل محيد )ص8).  (((

ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة من كالم املحقق )ص50، )5( و«تراجم أحاديث األبواب«   (3(
لعيل الزبن )ص60)).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)6( من فتح الباري.  (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن، باب عالمة اإليامن حب األنصار ))/)6( من   (5(
فتح الباري وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإليامن باب الدليل عىل أن حب األنصار وعيل 

I من اإليامن وعالماته، وبغضهم من عالمات النفاق ))/)5)( من رشح النووي.
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ال حتتاج لتأمل وتدبر، فالناظر ألول وهلة جيد املناسبة ظاهرة وجلية؛ ألن معنى 
الرتمجة مفهوم من قوله: )آية اإليامن حب األنصار(.

وهي تنقسم إىل قسمني:
)- مناسبة جلية، املطابقة فيها مطابقة كلية.

)- مناسبة جلية، املطابقة فيها مطابقة جزئية))). 
املطابقة الكلية: هي التي تكون الرتمجة فيها مطابقة للمرتجم مطابقة تامة يف 

كل وجه، فكل ما دل املرتجم عليه وارد يف الرتمجة))).

 :H النبي  قول  باب:  العلم،  كتاب  البخاري،  مثاهلا: من صحيح 
)اللهم علمه الكتاب))3)، أورد حتته حديًثا بسنده املتصل إىل ابن عباسI قوله: 

»ضمني رسول اهلل H وقال: )اللهم علمه الكتاب)«)4).

أما املطابقة الزئية: فهي التي تكون الرتمجة فيها مطابقة للمرتجم مطابقة 
ناقصة، فليس كل ما دل عليه املرتجم وارد يف الرتمجة، بل إن الرتمجة دالة عىل جزء 

من معنى املرتجم فقط)5). 

ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة من كالم املحقق )ص50، )5( و«تراجم أحاديث األبواب«   (((
لعيل الزبن )ص60)).

ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة من كالم املحقق )ص50، )5( و«تراجم أحاديث األبواب«   (((
لعيل الزبن )ص60)).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/69)( من فتح الباري.  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/69)( من فتح الباري.  (4(

ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة من كالم املحقق )ص)5( و»تراجم أحاديث األبواب« لعيل   (5(
الزبن )ص60)).
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مثاهلا: ما جاء يف صحيح البخاري من كتاب اإليامن، باب من كره أن يعود 
يف الكفر كام يكره أن يلقى يف النار من اإليامن))). 

وأورد املصنف بسنده املتصل إىل رسول اهلل H قوله: )ثالث من كن 
فيه وجد حالوة اإلميــان: من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبًدا 

ال حيبه إال اهلل، ومن يكره أن يعود ف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يلقى ف 

النار)))). 

عىل  مشتمل  احلديث  ألن  ظاهرة؛  للرتمجة  احلديث  »مطابقة  العيني)3):  قال 
ثالثة أشياء، وفيام مىض بوبه عىل جزء منه وهاهنا بوب عىل جزء آخر«)4).

ينظر: البخاري يف صحيحه ))/)7( من فتح الباري.  (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري  فتح  من   )7(/(( اإليامن  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب اإليامن، باب: بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإليامن ))/04)) 

من رشح النووي.
هو: بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى، أبو حممد العيني احلنفي، مؤرخ عالمة، أصله ومولده يف   (3(
عينتاب وإليها نسبته، ولد سنة ))76هـ( ويل القضاء واحلسبة يف القاهرة، ثم رصف عن وظائفه 

وعكف عىل التدريس والتصنيف إىل أن تويف سنة )855هـ(، ينظر: األعالم )63/7)).
عمدة القاري رشح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، ))/67)).  (4(
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املبحث اخلامس
أهمية الترجمة

أمهية  عن  احلديث  بصدد  نكون  الرتمجة  أمهية  موضوع  عن  نتكلم  عندما 
التبويب والعنونة وأثرها يف استحضار املعلومات يف ذهن القارئ، وترتيب أفكاره، 
يؤدي  العنوان  أن  العلمية  املنهجية  يف  املعروف  فمن  منظم،  بشكل  ذلك  وبلورة 
تدرس  األمور  لذا صارت هذه  فيها)))؛  الكتابة  املراد  الفكرة  إعالمية عن  وظيفة 
الصياغة والكتابة  الباحث إىل  بيد  تأخذ  التي  البحث  علاًم مستقالًّ يف مادة مناهج 
عىل  يسري  معينة  رشوًطا  ووضعوا  املسألة،  هذه  قننوا  وقد  للعناوين،  الصحيحة 

خطاها الباحث منها:
))) أن يكون العنوان واضًحا ودقيًقا.

))) أن يكون مكتوًبا بعبارة خمترصة بدون إطالة.
)3) أن يكون بلغة سهلة ليس فيها صعوبات.

)4) أن يكون مطابًقا للموضوع املراد الكتابة فيه))).
ومن ثم يعد العنوان مؤرًشا للموضوع املراد إعداده وموضًحا ملجاله.

والدارس لرتاجم البخاري يف صحيحه جيد أنه قد برع يف رعاية األمور السابق 
ذكرها وزاد عليها زيادات انفرد هبا بني السابقني والالحقني.

ينظر: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه )ص76).  (((
املصدر السابق )ص76).  (((
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وهذا التفنن املميز يف صياغة الرتاجم يف كتابه الصحيح هو أول ما يواجه القارئ، 
العرض  فطريقة  وعلمه،  وفكره  البخاري،  عقلية  عىل  حيكم  وجيعله  نظره  ويلفت 
شأن  رفع  يف  وأمهية  قيمة  هلا  حتته،  توضع  التي  املعلومات  وانتقاء  العناوين  ووضع 
املعلومة  العلمية))). وقد تكون  املؤلفات  الكتاب، وهذا أمر معروف عند أصحاب 
التي ترجم هلا اإلمام البخاري موجودة يف غري كتابه، كام يف بعض كتب الفقه مثاًل، إال 
أن طريقة عرضها عند البخاري بالرتمجة الدقيقة هلا وضحت املسألة أو املسائل التي 

تضمنتها، ومن ثم كان لكتاب صحيح البخاري قيمة علمية فائقة يف فقه الرتاجم.

وتأثًرا باإلمام البخاري يف تراجم أبواب صحيحه، سلك أكثر أئمة احلديث مسلكه 
يف وضع عناوين ألحاديثهم، وتراجم ألبواهبم، حماولني بذلك تقليد اإلمام البخاري، 
غري أهنم ل يبلغوا مبلغه، ومن ثم ل حتظ ترامجهم بام حظيت به تراجم اإلمام البخاري 
من دراسة وعناية يف العديد من املصنفات؛ وذلك ملا انفرد به اإلمام البخاري يف صياغة 

الرتاجم من ريادة وبراعة؛ لذا قيل: »ترامجه حريت األفكار وأدهشت العقول«. 

بطريقة  احلديث  علامء  عند  تعرف  البخاري،  سلكها  التي  الطريقة  وهذه 
عن  متتاز  عنده،  متميًزا  خاًصا  اهتامًما  البخاري  وأوالها  األبواب،  عىل  التصنيف 

طريقة املسانيد أو طريقة الرتتيب عىل حروف املعجم وغريها بفوائد منها:

))) قـدرة الكثرييـن من الناس عـىل احلصول عىل موضـع احلديث املطلوب 
خترجيـه من خـالل تراجـم األبـواب )عناوينها( التي تعـد دلياًل عىل مـكان وجود 

احلديث إضافة إىل ما يف هذه الطريقة من توفري الوقت واجلهد.

ينظر: اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح لنور الدين عرت )ص96).  (((
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))) تقريب احلديث من الفهم ألول وهلة، فإن هذا احلديث إذا ورد يف كتاب 
الصالة علم لناظره أن احلديث دليل ذلك احلكم وأنه يلتحق بمسألة كذا، فاألبواب 

تقوم بمهمة املرشد الذي يوضح الطريق للسالك.

)3) تنشيط القارئ بانتقاله من وحدة موضوعية إىل وحدة موضوعية أخرى؛ 
ألن طريقة التصنيف عىل األبواب تكسب القارئ تركيًزا يف الفكر، ونشاًطا عند 

انتقاله إىل موضوع آخر))).

أما طريقة املسانيد فنجد فيها بعض الصعوبات خاصة لغري املتخصصني؛ ألن 
كثرًيا من الناس ال يعرفون راوي احلديث املراد البحث عنه، وإن كان يعرف املعنى 
العثور  سبيل  يف  كبري  جهد  إىل  سيحتاج  أنه  شك  فال  احلديث،  عليه  يدور  الذي 
جتمع  التي  الكتب  من  احلديث  إخراج  يستطيع  ال  قد  عرف  وإن  بل  ضالته،  عىل 

األحاديث بطريقة املسانيد.

أما طريقة الرتتيب عىل حروف املعجم، فتتطلب حفظ أول لفظة يف احلديث 
أو حفظ احلديث كاماًل، وهذا ما ال جييده الكثريون خاصة أن ألفاظ احلديث ختتلف 

بحسب الروايات، فيعرس عىل الباحث بعد ذلك احلصول عىل املطلوب.

يعم مجيع  الكتب واألبواب  التصنيف عىل طريقة  فوائد  ذكر من  ما  كان  وإن 
الكتب املصنفة عىل هذه الطريقة، إال أن األمر يزداد إجالاًل يف حق البخاري بالذات؛ 
ألن موضوع الرتاجم لديه ليست هلذه الفوائد فحسب، بل لقصد أهم وهدف عظيم 
وهو استخراج الفوائد الفقهية والنكت احلكيمة املستنبطة من فهمه للمتون وإبرازها 

ينظر: »اإلمام البخاري وفقه الرتاجم« لنور الدين عرت )ص69، 70).  (((
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يف تراجم وعناوين)))، إذ رأى أن جيعل هذه األحاديث الصحيحة مبوبة عىل األبواب 
مذهًبا  تشكل  أن  يمكن  بمجموعها  إذ  دقيقة،  استنباطات  فيها  بطريقة  الفقهية، 
يناقش مسألة علمية يقول:  العلامء عندما  للبخاري، وهذا هو الذي حدث فبعض 

»هذا ما ذهب إليه البخاري«، وما توصل هذا إال من خالل تراجم أبوابه)))«.

ثم أختم القول يف هذا املبحث بأن منهج اإلمام البخاري يف تراجم صحيحه 
ليست دلياًل عىل ذوق البخاري فقط، بل عىل عمق فهمه، وتنظيم أفكاره وقدرته 

الذهنية)3).

ينظر: تدوين السنة النبوية للزهراين )ص)3)).  (((
ينظر: مناهج املحدثني )ص8)).   (((

ينظر: »اإلمام البخاري وفقه الرتاجم« لنور الدين عرت )ص70).  (3(
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الفصل الثالث
فقه اإلمام البخاري في تراجمه 

وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: مقصد البخاري من ترمجته لألبواب.
صحيحه  أبواب  لرتاجم  تنويعه  يف  البخاري  اإلمام  منهج  الثاني:  املبحث   

وضوابطها.
املبحث الثالث: عالقة الرتاجم بتقطيع األحاديث.
املبحث الرابع: عالقة الرتاجم بتكرار األحاديث.

املبحث اخلامس: عالقة الرتاجم باألحاديث املعلقة.
املبحث السادس: تأثره بغريه يف تراجم األبواب وتأثريه يف اآلخرين.
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Y

يتناول هذا الفصل بيان مقصد البخاري من ترمجته لألبواب، وعرض منهجه 
فيها، وإبراز عالقة الرتمجة بتقطيع األحاديث وتكرارها وتعليقها، ثم توضيح تأثره 
مباحث  ستة  الفصل  هذا  ويتناول  اآلخرين،  يف  وتأثريه  األبواب  تراجم  يف  بغريه 

كالتايل:
املبحث األول: مقصد البخاري من ترمجته لألبواب.

صحيحه  أبواب  لرتاجم  تنويعه  يف  البخاري  اإلمام  منهج  الثاني:  املبحث 
وضوابطها.

املبحث الثالث: عالقة الرتاجم بتقطيع األحاديث.
املبحث الرابع: عالقة الرتاجم بتكرار األحاديث.

املبحث اخلامس: عالقة الرتاجم باألحاديث املعلقة.
املبحث السادس: تأثره بغريه يف تراجم األبواب وتأثريه يف اآلخرين.
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املبحث األول
مقصد البخاري من ترجمته لألبواب

البخاري يف ترمجته لألبواب، البد  البحث وعرض منهج  قبل خوض غامر 
من جتلية مقصد البخاري من هذه الرتاجم ومغزاه من وضعها، خاصة أهنا كلفته 
بأحاديث  أو االستعانة  تعليقها  أو  أو تكرارها  الكثري سواء من تقطيع األحاديث 

ليست عىل رشطه، ومن أهم هذه املقاصد:

: املقصد الفقهي: أولاً
عني اإلمام البخاري باستخراج الفوائد الفقهية والنكت احلكيمة املستنبطة 
من فهمه للمتون، فلم يكن تركيزه عىل الرواية فقط، وقد نقل ابن حجر عن أحد 
مراده  بل  فقط،  األحاديث  عىل  االقتصار  البخاري  مقصود  »ليس  قوله:  شيوخه 
أال  رأى  »ثم  حجر:  ابن  وقال  أرادها)))«،  ألبواب  واالستدالل  منها،  االستنباط 
خيليه من الفوائد الفقهية والنكت احلكيمة فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية 
فرقها يف أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتني فيه بآيات األحكام فانتزع منها 

الدالالت البديعة، وسلك يف اإلشارة إىل تفسريها السبل الوسيعة«))).

وهذه النكت أجهدت كل من حياول إجياد العالقة بني احلديث والرتمجة؛ ألهنا 
أبرزت دقة تفكريه وقوة ملكته الفقهية، وهذا ما نسميه املقصد الفقهي الذي هيتم بكل 

ما يرد بفقه احلديث، ويعمل عىل استنباط)3) األحكام التي يتضمنها احلديث)4).
هدي الساري البن حجر )ص8).  (((

املصدر السابق )ص8).  (((
معنى االستنباط هو: استخراج األمر الذي من شأنه أن خيفى عىل غري مستنبطه. ينظر: إعالم   (3(

املوقعني البن القيم ))/5))).
ينظر: معال السنن أليب سليامن محد حممد اخلطايب ))/3).   (4(
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وعليه فيكون املقصد الفقهي هو خالصة فقه احلديث للمحدث، فتظهر من 
خالل ترامجه ألبواب كتابه.

وال غرابة يف ذلك فقد كان لكثري من املحدثني اجتاهات فقهية، فاملحدثون ل 
يقترص نشاطهم عىل علوم احلديث، بل كان هلم نشاط فقهي واضح يالحظه من 
يقرأ كتب السنة قراءة عابرة فكيف بمن يقرأها قراءة متأنية؟ فالبد أن يلمس هذا 

النشاط وتتجىل له مناهجهم وأصوهلم فيه.

هذا يف حق املحدثني عامة. أما يف حق البخاري V فقد اهتم بالفقه منذ 
حداثة سنه، فلقد اطلع عىل كتب الفقه ألهل مدرسة احلديث وأهل مدرسة الرأي 
منذ كان ببلده بخارى، وشغف منذ صغره بجمع قضايا الصحابة والتابعني، واضطر 

لإلفتاء منذ أيام طلبه، حتى إن أساتذته كانوا يتحرجون من اإلفتاء أمامه))).

لذلك برز هذا االهتامم من خالل ترامجه فكان له مقصد فقهي، لكنه ل يسلك 
مسلك الفقهاء يف كتابة األحكام الفقهية منفصلة عن أدلتها من الكتاب والسنة، بل 
ترجم ألحاديث الباب باألحكام الفقهية، وهلذا عب العلامء عن فقه اإلمام البخاري 

بقوهلم: »فقه البخاري يف ترامجه«.

والرتاجم ذات املقصد الفقهي ظهرت بأساليب خمتلفة منها:

العموم  مثل  األصولية  القواعد  لبعض  استخدامه  إىل  أشارت  تراجم   -(
واخلصوص واالستنباط))).

ينظر: تاريخ بغداد ))/7( وهتذيب الكامل )70/30))( وهدي الساري )ص478).   (((
ينظر: »املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه كتاب الوضوء« ملحمد عبد اهلل أبو بكر بامجعان   (((

)ص)5).
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مثاله: باب فضل صالة الفجر يف مجاعة))) حيث أورد ثالثة أحاديث:

احلديث األول أليب هريرة قال: سمعت رسول اهلل H يقول: )تفضل 
صالة الميع صالة أحدكم وحده خبمس وعشرين جزاًء...)))). فتؤخذ مناسبة من 

الرتمجة بطريق اخلصوص.

أمة حممد  أعرف من  ما  )واهلل  بلفظ:   I الدرداء)3)  الثاين أليب  احلديث 
H شيًئا إال أهنم يصلون مجيًعا()4).

فتؤخذ مناسبته من الرتمجة بطريق العموم.
احلديث الثالث أليب موسى)5) قال: قال رسول اهلل H: )أعظم الناس 
أجًرا ف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام 

أعظم أجًرا من الذي يصلي ثم ينام))6). 

فتؤخذ مناسبته من الرتمجة بطريق االستنباط.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/37)( من فتح الباري.  (((
مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   ((37/(( األذان  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
التشديد يف  وبيان  باب: فضل صالة اجلامعة  الصالة،  املساجد ومواضع  يف صحيحه يف كتاب 

التخلف عنها )53/5)( من رشح النووي.
هو: عويمر بن عامر بن مالك من اخلزرج، تأخر إسالمه قلياًل وحسن إسالمه وكان فقيًها عاماًل   (3(
H: »عويمر  النبي  الفاريس، وقال عنه  بينه وبني سلامن   H النبي  حكاًم، آخى 

حكيم أمتي«، تويف قبل مقتل عثامن بسنتني. ينظر: أسد الغابة )434/4).

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/37)( من فتح الباري.  (4(
هو: أبو موسى األشعري، اسمه: عبد اهلل بن قيس، كان حليًفا لسعيد بن العاص ثم أسلم بمكة   (5(

وهاجر إىل احلبشة، مات )4ه بالكوفة. ينظر: أسد الغابة )0/5))-)))).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/37)) من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف   (6(

كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل كثرة اخلطى إىل املساجد )70/5)( من رشح النووي.
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إذ  الباب  يف  الثالثة  األحاديث  بإيراد  املصنف  تفتن  إىل  حجر  ابن  أشار  لذا 
الدرداء  املناسبة من حديث أيب هريرة بطريق اخلصوص، ومن حديث أيب  تؤخذ 

بطريق العموم ومن حديث أيب موسى بطريق االستنباط))).
)- تراجم أشارت إىل أخذ البخاري بالقياس.

وعنده القياس عىل قسمني: قياس صحيح، وقياس فاسد))).
بأصل  معلوًما  باب من شبه أصاًل  بقوله:  إليه  أشار  الصحيح  القياس   ) أ   (

مبني، وقد بني النبي H حكمها ليفهم السائل)3).
وذكر حتته حديثني، منه حديث أيب هريرة I: )أن أعرابيًّا أتى رسول اهلل 
H فقال إن امرأيت ولدت غالًما أسود وإين أنكرته؟ فقال له رسول اهلل 
H: »هل لك من إبل؟ قال نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: محر، قال: هل فيها 
من أورق)4)؟ قال: إن فيها لورًقا قال: فأني ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول اهلل عرق 

نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه«)5).
وحديث ابن عباس أن امرأة جاءت إىل النبي H فقالت: إن أمي نذرت 
أن حتج فامتت قبل أن حتج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك 

دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له، فإن اهلل أحق بالوفاء))6).

ينظر: فتح الباري ))/38)).  (((
ينظر: »املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه كتاب الوضوء«، )ص49).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/96)( من فتح الباري.  (3(
األورق من اإلبل: الذي يف لونه بياض إىل سواد، والورقة: سواد يف غبة ومنه قيل للرماد أورق.   (4(

ينظر: الصحاح )565/4)( لسان العرب )0)/376).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/96)) من فتح الباري،   (5(

وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اللعان )0)/)37) من رشح النووي.
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/96)) من فتح الباري.   (6(
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فهذه الرتمجة أشارت إىل أن هذا التشبيه -وهو تشبيه أصل معلوم بأصل مبني 
من قبل الشارع- وهو القياس الصحيح.

)ب( أما القياس الفاسد: فأشار إليه بقوله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس، ]وئ    ۇئ[))): ال تقل، ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[))).

فيفتون  يستفتون  جهال  ناس  )فيبقى  بلفظ  أحدمها  حديثني،  حتته  أورد  ثم 
برأهيم فيضلون ويضلون()3).

والثاين عن سهل بن حنيف)4) بلفظ: )يا أهيا الناس اهتموا رأيكم عىل دينكم... 
احلديث()5). 

فقد رأى ذم الرأي، وذمه هذا من جهة صدوره من اجلاهل الذي ال يعرف 
قواعد الرشع فهذا عنده قياس فاسد.

3- تراجم تبز خالصة فقهه حسب اجتهاده ملسألة معينة)6).

]اإلرساء:36[.   (((
]اإلرساء:36[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/)8))   (((

من فتح الباري.
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/)8)) من فتح الباري.  (3(

هو: سهل بن حنيف بن وهب األنصاري األويس، صحايب من السابقني، شهد بدًرا وأحد ومجيع   (4(
املشاهد، وآخى النبي H بينه وبني عيل بن أيب طالب، تويف سنة 38هـ. ينظر: سري أعالم 

النبالء ))/5)3(، واألعالم )3/)4)).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/)8)) من فتح الباري،   (5(
وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري، باب صلح احلديبية يف احلديبية )))/354) 

من رشح النووي. 
ينظر: »املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه« )ص50).  (6(
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مثاله: باب إذا ل جيد ماًء وال تراًبا))).

فهلكت،  قالدة  أسامء  من  استعارت  أهنا   :J عائشة  حديث  حتته  أورد 
فبعث رسول اهلل رجاًل فوجدها فأدركتهم الصالة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا 

ذلك إىل رسول اهلل H فأنزل اهلل آية التيمم... احلديث ))).

املاء فقط، لكن  فيه أهنم فقدوا  الرتاب، وإنام  فيه أهنم فقدوا  فاحلديث ليس 
البخاري استنبط منه حكاًم وهو وجوب الصالة لفاقد الطهورين، ووجه االستنباط 
الصالة حينئذ  كانت  ولو  الطهورين،  لفاقد  الصالة  معتقدين وجوب  أهنم صلوا 
ممنوعة ألنكر عليهم الرسول H هذا، وهبذا قال الشافعي وأمحد ومجهور 

املتحدثني وأكثر أصحاب مالك واختلفوا يف وجوب اإلعادة)3).

4- تراجم بينت طرق االستنباط بذكر حديث واحد يف عدة أبواب مستداًل به لعدة 
مسائل، وهبذا يقدم برهاًنا عملًيا عىل كيفية استنباط أحكام كثرية من احلديث الواحد. 

ومن جهة أخرى قد يشري بذكر حديث واحد حتت أبواب خمتلفة إىل كثرة طرق 
احلديث فهو يقدم إضافة جديدة سنًدا ومتنًا، فمن جهة كان خيدم اجلانب الفقهي 
ومن جهة أخرى قدم لنا طرًقا كثرية بألفاظ وبأسانيد خمتلفة؛ ليثبت تعدد الطرق يف 
احلديث الواحد، وهذا يدل عىل سعة علمه)4). وسيتم رشحه يف املسالك بإذن اهلل.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم ))/440( فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم ))/440) فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (((

يف كتاب احليض، باب التيمم )4/)8)( من رشح النووي. 
ينظر: فتح الباري ))/440).  (3(

ينظر: »املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء« ملحمد بامجعان )ص)5).  (4(
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5- الرتمجة بمسألة تتعارض فيها األدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق 
وجه  إىل  إشارة  املحمل  بذلك  فيرتجم  حممل،  عىل  منهام  واحد  كل  بحمل  بينهام 

التطبيق املراد))).

ثم ذكر مجلة  أن حيبط عمله وهو ال يشعر -  املؤمن من  باب خوف  مثاله: 
من اآلثار، ثم قال:- وما حيذر من اإلرصار عىل النفاق والعصيان لقول اهلل تعاىل: 
املسلم  )سباب  حديث:  وذكر  ڍ[))).  ڍ     ڇ     ڇ     ڇ      ڇ     ]چ    

فسوق وقتاله كفر) )3).

فهذا احلديث يؤكد أن قتال املسلم كفر، وظاهره يتعارض مع ما عليه أهل 
]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ      تعاىل:  لقوله  يكفر صاحبها  املعصية ال  أن  السنة واجلامعة من 
الشفاعة،  بل ويؤكد هذا حديث  ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[)4)، 
وقد أشار إىل هذا املفهوم يف )باب املعايص من أمر اجلاهلية()5)، فقد أطلق عليه 
عمله  ألن  املسلم؛  أخيه  روح  إزهاق  من  للمسلم  حتذيًرا  كفًرا   H النبي 
يشبه عمل الكفار، أو قد يفيض للكفر عىل حقيقته إذا استحل هذا األمر؛ لذلك 

الدراري  الدهلوي )ص0)(، المع  البخاري ألمحد  أبواب صحيح  ينظر: رسالة رشح تراجم   (((
.(97/((

]آل عمران: 35)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن، باب خوف املؤمن من أن حيبط   (((
عمله وهو ال يشعر ))/09)( من فتح الباري. 

أن حيبط عمله وهو ال  املؤمن من  باب خوف  اإليامن،  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (3(
يشعر ))/09)، 0))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة: باب بيان 

قول النبي H: )سباب املسلم فسوق وقتاله كفر) ))/)4)) من رشح النووي.
]النساء:48[.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/84) من فتح الباري.   (5(
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ترجم هبذه الرتمجة التي يوفق فيها بني األدلة املتعارضة؛ ليظهر هذا املحمل الذي 
يوفق به بني األدلة، وهو أن صاحب املعايص استحالاًل يعد كافًرا، أو حيمل عىل 

املعنى اللغوي))).

6- قد يرتجم بمذهب ذهب إليه طائفة من العلامء، ويذكر يف الباب ما يدل عليه 
بنحو من الداللة من غري قطع برتجيح هذا املذهب، فيقول: باب من قال كذا))).

النبي  لقول  يروى،  حتى  باملاء  أحق  املاء  صاحب  أن  قال:  من  باب  مثاله: 
H: )ال مينع فضل املاء))3).

وذكر حتته حديث بلفظ: )ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل))4).
وذكر حديث )ال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به فضل الكأل))5).

قال ابن بطال)6): »ال خالف بني العلامء أن صاحب املاء أحق باملاء حتى يروى«)7).

ينظر: فتح الباري ))/)))).  (((
 ،)96/(( الدراري  المع  )ص0)(،  للدهلوي  البخاري  أبواب  تراجم  رشح  رسالة  ينظر:   (((

واألبواب والرتاجم ملحمد زكريا الكاندهلوي ))/34).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املساقاة )5/)3) من فتح الباري. وقد وصل احلديث يف   (3(

الباب.
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )3(/5( املساقاة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (4(
صحيحه يف كتاب املساقاة، باب حتريم فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل 

)0)/474( من رشح النووي.
أخرجه البخاري يف كتاب املساقاة )5/)3) من فتح الباري.  (5(

بابن  يعرف  القرطبي،  البكري  بطال  بن  عبدامللك  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أبو  العالمة  هو:   (6(
من  كان  باألندلس-،  مدينة  لورقة -وهي  استقيض بحصن  البخاري،  اللجام، شارح صحيح 

كبار املالكية، تويف سنة )449ه(. ينظر: سري أعالم النبالء )8)/47(، واألعالم )85/4)). 
ينظر: رشح ابن بطال )495/6).  (7(
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ورأى ابن حجر أن ما نفاه ابن بطال من اخلالف هو عىل قول اجلمهور إن املاء 
يملك فهو عندهم وال خالف لدهيم يف ذلك))). 

فنجد أن البخاري هنا يف الرتمجة ل يقطع برتجيح هذا املذهب؛ لذا نسبه إىل 
قائله. 

7- قد يعقد الرتمجة حلكم خاص مع أن املراد من احلديث أمر عام))).
مثاله: باب جهر املأموم بالتأمني)3).

ڄ     ڦ      ڦ     ]ڦ     اإلمـام:  قـال  H:إذا  قولـه  حتتـه  أورد 
ڄ[)4) فقولوا: آمني...)5).

فيه  احلديث  من  املراد  أن  مع  خصوص  فيها  ترمجة  ترجم  البخاري  أن  فنجد 
فالرتمجة خاصة  ا.  أو رسًّ إما جهًرا  أمرين:  بأحد  بالتأمني حيصل  القول  عموم؛ ألن 
واملراد من احلديث فيه عموم؛ ألن احلديث فيه تأمني املأموم مطلًقا بدون قيد اجلهر.

مثال آخر: باب رفع البرص إىل اإلمام يف الصالة)6).

ينظر: فتح الباري )5/)3).  (((
ينظر: المع الدراري ))/00)(، األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/48).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/66)( من فتح الباري.  (3(
]الفاحتة:7[.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/66)) من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف كتاب   (5(
الصالة، باب التشهد يف الصالة )4/)34) من رشح النووي.

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان، باب رفع البرص إىل اإلمام يف الصالة ))/)3)( من   (6(
فتح الباري. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





97

وقالت عائشة: قال النبي H يف صالة الكسوف: )فرأيت جهنم حيطم 
بعضها بعًضا حني رأيتموني تأخرت)))). وذكر حتته عدة أحاديث تؤيد اجلواز.

فعقد هذه الرتمجة ألمر خاص: هي احلاجة إىل رؤية ما يفعله اإلمام ومراقبته؛ 
ليقتدى به. أما العام املراد إثباته: فهو أن األصل نظر املأموم إىل موضع سجوده؛ 
ألنه املطلوب يف اخلشوع، وقد قال ابن حجر: »وحيتمل أن يكون املراد بالرتمجة أن 
األصل نظر املأموم إىل موضع سجوده؛ ألنه املطلوب يف اخلشوع، إال إذا احتاج إىل 

رؤية ما يفعله اإلمام؛ ليقتدى به مثاًل، واهلل أعلم«))).

9- قد يرتجم برتاجم تشكل مذهبه الذي يميل إليه يف احلكم، والبخاري ل 
يلتزم مذهًبا فقهيًّا معينًا من املذاهب األربعة، فرتاه أحياًنا خيالف الشافعي يف مذهبه 
وأحياًنا يوافقه، وتارة يوافق، اإلمام أمحد وأخرى خيالفه، ومرة يوافق أبا حنيفة وقد 

خيالفه، وهكذا بالنسبة لإلمام مالك، لذلك فقد كان جمتهًدا بال ريب)3).
وكان يتمتع بعقلية فقهية واعية، وملكة قادرة عىل استنباط األحكام الرشعية 
فقد نسبه أتباع كل مذهب إىل مذهبهم، فنجده مرتمًجا له يف كتب طبقات الفقهاء، 

كطبقات احلنابلة والشافعية.
فقد ترجم لإلمام البخاري أبو احلسني حممد بن القايض أبو يعىل الفراء احلنبيل)4)، 

الصالة  يف  الدابة  انفلتت  إذا  باب  الصالة:  يف  العمل  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  وصله   (((
)3/)8( من فتح الباري.

فتح الباري ))/33)).  (((
ينظر: فيض الباري عىل صحيح البخاري ملحمد أنور الكشمريي ))/58).   (3(

هو: حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء، أبو يعيل، عال عرصه يف األصول والفروع   (4(
وأنواع الفنون، ولد عام )380هـ(، له تصانيف كثرية، كان شيخ احلنابلة، ويل القضاء برشوط له 

وكان قد امتنع، تويف عام )458هـ(. ينظر: األعالم )99/6، 00)). 
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وعده من الطبقة األوىل من فقهاء املذهب احلنبيل يف كتابه طبقات احلنابلة))).

وترجم له السبكي))) يف كتابه طبقات الشافعية، وعده من الطبقة الثانية من 
فقهاء الشافعية)3). 

وقال املالكية: هو مالكي، وقال احلنفية: هو حنفي)4).

جعل  فقد  فقهية،  ملكة  صاحب  أنه  يظهر  الذي  األمر  فيه  تنازعوا  وهكذا 
يشكل  بحيث  دقيقة،  استنباطات  فيها  بطريقة  الفقه  أبواب  عىل  مبوبة  األحاديث 
بمجموعها مذهًبا للبخاري؛ لذلك نجد بعض العلامء حينام يناقشون مسألة علمية 
يقولون: »وهذا ما ذهب إليه البخاري«، ولو سألنا أنفسنا من أين عرفوا أن البخاري 
ذهب إىل هذا؟ سنكون عىل يقني بأهنا علمت من الرتاجم التي ترجم هبا البخاري 

عىل األحاديث التي يوردها حتتها)5).

مثاله: باب السمر يف العلم)6).

ينظر: طبقات احلنابلة أليب احلسني حممد بن أيب يعىل احلنبيل ))/54)، 59)).   (((
هو: عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي، تاج الدين، أيب نرص، قايض القضاة، املؤرخ   (((
والده  مع  إىل دمشق  وانتقل  القاهرة سنة )737هـ(،  ولد يف  األحد،  إىل سبك  نسبته  الباحث، 

وتويف هبا بالطاعون سنة ))77هـ(، كان قوي احلجة طلق اللسان. ينظر: األعالم )84/4)).
ينظر: طبقات الشافعية الكبى لتاج الدين أيب نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي   (3(

 .((4( ،(((/((
أبو  القادر  عبد  ملحمد  البخاري  اإلمام  فقه  وينظر:  )ص67)(،  وفقيًها  حمدًثا  البخاري  اإلمام   (4(

فارس ))/)6). 
مناهج املحدثني )ص8)).  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم، ))/)))) من فتح الباري.   (6(
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التي  أورد األحاديث  العلم؛ لذلك  السمر يف  بيان حكم  فالرتمجة يقصد هبا 
تؤيد جواز هذا احلكم يف الباب، وحتى يثبت أن ال تعارض بينها وبني األحاديث 
التي تنهي عن التحدث بعد العشاء؛ لذلك قيد الرتمجة بالسمر )يف العلم( بدليل 
أن رسول اهلل H بعدما صىل معهم العشاء حدث فيهم احلديث الوارد يف 

الباب))).
مثال آخر: باب النفث يف الرقية))).

فقد أورد حتته األحاديث التي تثبت نفث النبي H يف الرقية.
النفث  كره  الرد عىل من  إىل  إشارة  الرتمجة  أن يف هذه  ابن حجر عىل  وعلق 

مطلًقا، وعىل من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة)3).
0)- قد يرتجم برتاجم تشري إىل أن املسألة خالفية بني العلامء، لكنه متوقف 

يف املسألة ول جيزم فيها بيشء، ويستعمل أساليب عدة ليشري إىل هذا التوقف.
باحلكم، وسأقف  فيها  أو لصيغة ال جيزم  منها: استعامله لصيغة االستفهام، 

عىل هذا األسلوب يف الفصل الثالث)4).
مثاله: باب متى يصح سامع الصغري)5).

ا: املقصد احلديثي: ثانياً

هذا املقصد ظهر بوضوح وبكثرة يف ترمجته لكثري من أبواب كتبه، فقد يرتجم 
يف  احلديث  وجود  مكان  عن  لإلعالن  كاماًل؛  أو  جزًءا  لفًظا  أو  معنى  بحديث 

ينظر: عمدة القاري ))/75)).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب )0)/08)) من فتح الباري.  (((

ينظر: فتح الباري )0)/09)).   (3(
ينظر: هدي الساري )ص4)(. وينظر: البحث )ص38)).  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/)7)) من فتح الباري.  (5(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





100

صحيحه، وقد يرتجم بحديث صحيح آخر ليس عىل رشطه، ووجد يف الرتمجة هبا 
سبياًل إىل ذكرها. بل قد يرتجم بحديث خرجه يف صحيحه موصواًل يف موضع آخر 

من الكتاب مكتفًيا بذكره يف الرتمجة عن تكراره يف الباب.
التي  الفذة  العقلية  ذكائه وقدرته  يدل عىل كامل  الرتمجة  التنوع يف  وكل هذا 

أهلمه اهلل إياها، وله يف ذلك أساليب خمتلفة تثبت اهتاممه باجلانب احلديثي منها:
)- أن يرتجم برتمجة تشري إىل روايات أخرى للفظ احلديث.

مثاله: باب قول املحدث حدثنا أو أخبنا وأنبأنا))).
أن  أراد  الرتمجة  لكنه من خالل  لفظ: )حدثوين(  فيه  املذكور حتته  واحلديث 
يشري إىل بقية طرق احلديث التي توبعت فوجد فيها لفظ: )أخبوين( عند البخاري 
يف كتاب التفسري، ولفظ آخر يف رواية أخرى: )أنبئوين( يف رواية اإلسامعييل))).)3) 

وقد يذكر لفظ الرتمجة مرتني، ثم ال يذكر احلديث إال يف ترمجة واحد منها، وال 
يذكر يف الرتمجة األخرى حديًثا مسنًدا ليشري فيها إىل روايات أخرى ليست عىل رشطه. 

مثالـــه: بـاب فضل العلـم ذكر هذه الرتمجـة مرتني، ففي املوضـع األول ذكر 
بـاب فضل العلم وقول اهلل تعـاىل: ]مب    ىب    يب    جت     حت    خت    مت    ىت      

يتجث    مث    ىث       يث    حج[)4)، وقول اهلل D: ]ٺ    ٿ    ٿ[)5).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/44)) من فتح الباري.  (((
هو: أبو بكر أمحد بن عيل بن إبراهيم اإلسامعييل، صاحب الصحيح، ولد سنة 97)هـ، وصنف   (((
تصانيف تشهد له باإلمامة يف الفقه واحلديث، منها املستخرج عىل الصحيح، تويف عام ))37هـ(. 

ينظر: سري أعالم النبالء )6)/)9)(، واألعالم ))/86).
ينظر: فتح الباري ))/44)).  (3(

]املجادلة:))[.  (4(
]طه:4))[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/40)( من فتح الباري.  (5(
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ونجده ل يذكر حتته حديًثا مسنًدا ليشري إىل أن هناك أحاديث أخرى يف معنى 
فقد  اآلخر  املوضع  أما يف  ليست عىل رشطه،  لكنها  القرآنية  اآلية  الرتمجة ومعنى 
قال:   H النبي  عن  مسنًدا  حديًثا  حتته  وذكر  العلم()))  فضل  )باب  قال: 
)بينما أنا نائم أوتيت بقدح لنب فشربت حتى إني ألرى الري خيرج ف أظفاري ثم أعطيت 
فضلي عمر بن اخلطاب(، قالوا: فام أولته يا رسول اهلل؟ قال: )العلم)))). فقد جتنب 

تكرار احلديث يف املوضع األول خروًجا عن التكرار املحض.
)- يرتجم البخاري باآلية؛ ليشري بذلك إىل احلديث الذي يفرسها دون أن 

يفصح بذلك احلديث؛ ألنه ليس عىل رشطه)3).
مثالـــه: بـاب صدقة الكسـب والتجارة لقولـه تعـاىل: ]گ    گ     گ    
ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ     ڱ    ں    ں[ إىل قولـه: ]ے    

ے    ۓ    ۓ[)4).

ول يورد حتته حديًثا متصاًل لكنه أشار هبذه الرتمجة إىل حديث يفرسها ليس 
عىل رشطه وهو ما أخرجه الطبي)5) عن جماهد)6) يف تفسري هذه اآلية: ]گ    

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/80)( من فتح الباري.  (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(80/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة: باب يف فضائل عمر )5)/55)) من رشح النووي.
األبواب والرتاجم ))/)8(، والمع الدراري ))/7))).  (3(

]البقرة:67)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة )307/3( من فتح الباري.  (4(
هو: حممد بن جرير بن يزيد الطبي، أبو جعفر، املؤرخ املفرس اإلمام، ولد يف آمل يف طبستان سنة   (5(
))3)هـ(، واستوطن ببغداد، عرض عليه القضاء فامتنع، تويف سنة )0)3هـ(، يعرف بكتابه تاريخ 

الطبي، وكتاب تفسري الطبي. ينظر: سري أعالم النبالء )4)/)8)(، واألعالم )69/6).
هو: جماهد بن جب، أبو احلجاج املكي، موىل السائب، تابعي، مفرس أخذ التفسري عن ابن عباس،   (6(
أنه مات  يقال  آية ويسأله عنها، ولد عام ))هـ،  القرآن عليه ثالث مرات يقف عند كل  وقرأ 
 (38/(0( التهذيب  وهتذيب   (449/4( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )64هـ.  عام  ساجد  وهو 

واألعالم )78/5)).
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گ     گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[)))، قال: من التجارة احلالل))).

لذلك  آخر  الرتمجة حلديث  يناسب  بذكر حديث لصحايب ال  وقد يشري   -3
الصحايب مناسب للرتمجة، وهذا من أشد تشحيذاته لألذهان)3).

مثاله: باب طول القيام يف صالة الليل)4).
أورد حتته حديًثا متصاًل عن حذيفة)5) أن النبي H كان إذا قام للتهجد 

من الليل يشوص)6) فاه بالسواك)7).
واستشكل كثري من الرشاح دخول هذا احلديث حتت هذا الباب، ومنهم ابن 
بطال الذي استشكل دخوله حتت هذا الباب؛ ألن شوص الفم بالسواك يف صالة 
الليل ال يدل عىل طول الصالة وال قرصها، ويمكن أن يكون من غلط الناسخ، أو 

أن البخاري أعجلته املنية قبل هتذيب كتابه)8).

]البقرة:67)[.  (((
ينظر: فتح الباري )307/4(. ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير   (((

الطبي )3/)))).
ينظر: المع الدراري ))/)))).  (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التهجد )9/3)) من فتح الباري.  (4(
هو: حذيفة بن حسل بن جابر العييس، أبو عبد اهلل من الوالة الفاحتني، صاحب رس رسول اهلل   (5(
H، هرب إىل املدينة فحالف بني عبد األشهل فسامه قومه اليامن؛ ألنه حالف اليامنية، وهو 
الذي ندبه الرسول H ليلة األحزاب ليجس له خب العدو، مات باملدائن سنة 36هـ. 

ينظر: سري أعالم النبالء ))/)36( وهتذيب التهذيب ))/93)(، واألعالم ))/)7)).
الشوص: الغسل والتنظيف، شاص فاه بالسواك يشوصه شوًصا: غسله، وقيل: أمره عىل أسنانه   (6(
العرب  ولسان   )(044/3( الصحاح  ينظر:  علو.  إىل  سفل  من  االستياك  هو  وقيل:  عرًضا، 

)50/7( والقاموس املحيط )ص))6).
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(9/3( التهجد  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (7(

صحيحه يف كتاب الطهارة: باب السواك )37/3)) من رشح النووي.
ينظر: رشح ابن بطال )6/3))).  (8(
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استحضار  احلديث  هبذا  أراد  البخاري  أن  رأى:  مجاعة)))  ابن  البدر  ولكن 
حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، ول خيرجه لكونه ليس عىل رشطه))).

البقرة،  فافتتح  ليلة،  ذات   H النبي  مع  )صليت  بلفظ  واحلديث 
فقلت: يركع عند املائة ثم مىض، فقلت: يصيل هبا يف ركعة، فمىض، فقلت: يركع 
هبا، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل، وإذا مر بآية 

فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع...()3).

فقد أراد البخاري أن يشري إىل أن طول القراءة والقيام يف صالة الليل أحوجته 
إىل التسوك فالسواك يستخدم بعد طول الكالم والقراءة.

فأظهر هذه املناسبة من خالل إيراده هلذه الرتمجة وإشارته إىل حديث حذيفة 
الطويل الذي أخرجه مسلم.

4- قد يورد حديًثا واحًدا بتعدد الرواية ولكل طريق ترمجة خاصة هبا غالًبا، 
ومقصوده يف هذه احلالة اإلشارة إىل كثرة طرق احلديث)4).

مثاله: باب طرح اإلمام املسألة عىل أصحابه ليختب ما عندهم من العلم)5).

هو: حممد بن إبراهيم بن سعداهلل بن مجاعة الكناين، بدر الدين، أبو عبد اهلل، ولد يف محاة 639هـ،   (((
وويل احلكم واخلطابة يف القدس، له تصانيف كثرية، تويف عرص سنة )733هـ(. ينظر: األعالم 

.((97/5(
ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة )ص38)).  (((

القراءة يف صالة  املسافرين: باب استحباب تطويل  أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة   (3(
الليل )6/)30( من رشح النووي.

ينظر: المع الدراري ))/08)).  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/47)( من فتح الباري.  (5(
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أورد حتته حديًثا عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب L فيه )إن من الشجرة 
شجرة ال يسقط ورقها، وإهنا مثل املسلم، حدثوين ما هي؟ قال: فوقع الناس يف 
شجر البوادي. قال عبد اهلل: فوقع يف نفيس أهنا النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا 

رسول اهلل؟ قال: هي النخلة())).

أخبنا  أو  حدثنا  املحدث  )قول  بباب  أيًضا  احلديث  هلذا  ترجم  وقد 
وأنبأنا())).

وأورد احلديث عن عبد اهلل بن عمر بلفظ )إن من الشجر شجرة ال يسقط 
قال  البوادي.  شجر  يف  الناس  فوقع  هي؟  ما  فحدثوين  املسلم،  مثل  وإهنا   ورقها 
عبد اهلل: فوقع يف نفيس أهنا النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: هي 

النخلة()3).

وترجم هلذا احلديث أيًضا حتت باب احلياء يف العلم)4).

يسقط  الشجر شجرة ال  من  )إن  بلفظ  بن عمر  اهلل  عبد  احلديث عن  وذكر 
ورقها، وهي مثل املسلم، حدثوين ما هي؟ فوقع الناس يف شجر البادية، ووقع يف 

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(47/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار: باب مثل املؤمن مثل النخلة )7)/)5)( من رشح 

النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/44)( من فتح الباري.   (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(47/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب صفة املنافقني وأحكامهم: باب مثل املؤمن مثل النخلة )7)/)5)( من رشح 

النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/8))( من فتح الباري.  (4(
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فقال  يا رسول اهلل أخبنا هبا  فقالوا:  النخلة، قال عبد اهلل فاستحييت.  أهنا  نفيس 
النخلة، قال عبد اهلل: فحدثت أيب بام وقع يف نفيس،  H: هي  رسول اهلل 

فقال: ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا())).

فهذا احلديث ورد يف كتاب العلم ثالث مرات، واالختالف يف الرواية واضح 
ففي احلديث الثاين: زيادة الفاء يف )حدثوين( بخالف احلديث األول والثالث، ويف 

احلديث األول ال توجد لفظة )فاستحييت(.

احلديث  يف  فنجد  السند:  يف  االختالف  أما  الرواية  يف  االختالف  عن  هذا 
األول قول البخاري: حدثنا قتيبة))) حدثنا إسامعيل)3) عن عبد اهلل بن دينار)4) عن 

ابن عمر قال: قال رسول اهلل....

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/9))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (((
يف كتاب صفة املنافقني وأحكامهم: باب مثل املؤمن مثل النخلة )7)/)5)( من رشح النووي. 

هو: أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي بالوالء، من أكابر رجال احلديث، ولد   (((
ال  ما  كتب  العلم،  طلب  يف  وارحتل  العراق،  وسكن  بلخ،  قرى  من  بغالن  يف  )50)هـ(  سنة 
يوصف كثرة، مات سنة )40)(. ينظر: سري أعالم النبالء )))/3)، 4)( وهتذيب التهذيب 

)8/))3( واألعالم )89/5)).
هو: إسامعيل بن جعفر ابن أيب كثري األنصاري، أبو إبراهيم، من موايل بن زريق، اإلمام احلافظ   (3(
بن  عىل  تأديب  وتوىل  بغداد  إىل  رحل  )30)هـ(  سنة  ولد  عرصه،  يف  املدينة  أهل  قارئ  الثقة، 
التهذيب  وهتذيب   )((8/8( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )80)هـ(.  سنة  هبا  وتويف  املهدي، 

))/)5)( واألعالم ))/))3).
روى  املحدث،  اإلمام  عمر،  ابن  مويل  املدين  الرمحن  عبد  أبو  العدوي،  دينار  بن  اهلل  عبد  هو:   (4(
النبالء  أعالم  ينظر: سري  تويف سنة )7))هـ(.  وثقة مجاعة،  دينًا،  كان صدوًقا  كثري،  عنه خلق 

)53/5)( وهتذيب التهذيب )77/5)).
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أما احلديث الثاين فقال البخاري: حدثنا خالد بن خملد ))) حدثنا سليامن ))) 
حدثنا عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر عن النبي H قال:...

أما احلديث الثالث فقال البخاري حدثنا إسامعيل قال حدثني مالك عن عبد اهلل بن 
دينار عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل قال:... فنجد يف سلسلة احلديث األول والثالث أن 
طريقة التحمل يف نقل احلديث هي العنعنة بني عبد اهلل بن دينار وبني إسامعيل أو مالك. 

أما احلديث الثاين فطريقة التحمل واردة بالتحديث أي الترصيح بالسامع بني 
سليامن وعبد اهلل بن دينار.

هذا  البخاري  أورد  فقد  الكتب  من  غريه  يف  أما  العلم،  كتاب  يف  فقط  هذا 
احلديث يف كتاب البيوع حتت باب بيع اجلامر)3) وأكله)4)، ثم قال: حدثنا أبو الوليد 
هشام بن عبدامللك)5) ..........................................................

بالكوفة، جل  الكويف، وقطوان موضع  البجيل موالهم  القطواين  اهليثم  أبو  بن خملد  هو: خالد   (((
روايته عن أهل املدينة، روى عنه البخاري، وذكر له ابن حبان ترمجة يف الثقات، رمي بالتشيع 
وقيل: منكر احلديث، مات سنة 3))هـ. ينظر: سري أعالم النبالء )0)/7))( وميزان االعتدال 

يف نقد الرجال ملحمد بن أمحد الذهبي ))/640(، وهتذيب التهذيب )3/)0))
هو: سليامن بن بالل أبو حممد القريش التيمي موالهم املدين، مولده يف حدو سنة مئة، كان ثقة   (((
كثري احلفظ، ذكره ابن حبان يف الثقات، مات سنة )7)هـ. ينظر: سري أعالم النبالء )5/7)4) 

وهتذيب التهذيب )54/4)).
المار: بضم اجليم وتشديد امليم، وهو قلب النخلة، واحدته مجارة، ومجارة النخل شحمته التي   (3(
يف قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن مجارة يف جوفها بيضاء كأهنا قطعة سنام ضخمة. ينظر: 
لسان العرب البن منظور )47/4)(، واملعجم الوسيط )ص34)(، وفتح الباري ))/405). 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع )405/4( من فتح الباري.   (4(
هو: هشام بن عبد امللك الباهيل موالهم، أبو الوليد البرصي، احلافظ اإلمام احلجة، روى عنه   (5(
البخاري، قيل إنه ولد سنة )33)هـ(، ومات سنة )7))هـ(، ذكره ابن حبان يف الثقات. ينظر: 

هتذيب التهذيب )))/)4).
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النبي  عند  قال: كنت  ابن عمر  أيب برش))) عن جماهد عن  عن  أبو عوانة)))  حدثنا 
H وهو يأكل مجاًرا، فقال: )من الشجرة شجرة كالرجل املؤمن(، فأردت 

أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: )هي النخلة()3).

فنجد أن ألفاظ األحاديث خمتلفة عن األلفاظ الثالثة، وأن سند احلديث ليس 
بعلو األحاديث الواردة يف كتاب العلم.

وكذلك ورد هذا احلديث يف كتاب األطعمة حتت باب أكل اجلامر)4) إذ قال: 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث)5) حدثنا أيب)6) حدثنا األعمش)7) قال: حدثني 

هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم االسفراييني، من أكب حفاظ احلديث، له مستخرج   (((
عىل صحيح مسلم، مولده بعد الثالثني ومائتني: أكثر الرتحال يف طلب احلديث، واستقر يف اسفرايني 

وتويف هبا سنة )6)3هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )4)/7)4(، واألعالم )96/8)).
هو: جعفر ابن أيب وحشية، واسمه إياس البرصي ثم الواسطي، أحد األئمة، مات وهو ساجد   (((
 ،465/5( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  الناس.  أثبت  من  وهو  ثقة  )3))هـ(،  سنة  املقام  خلف 

466( وهتذيب التهذيب ))/)7، )7).
الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  البيوع )405/4( من  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم: باب مثل املؤمن مثل النخلة )7)/)5)( من 

رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األطعمة )569/9( من فتح الباري.  (4(

هو: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو حفص الكويف، كان من العلامء   (5(
األثبات، ثقة. ينظر: سري أعالم النبالء )0)/639( وهتذيب التهذيب )7/)38، )38).

هو: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن حارث النخعي األزدي الكويف، أبو عمر، قاض   (6(
سنة  ولد  حنيفة،  أبو  صاحب  وهو  الثقات،  احلديث  حفاظ  الفقهاء  من  كان  الكوفة،  أهل  من 
التهذيب  وهتذيب   )((/9( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )94)هـــ(.  سنة  وتويف  )7))هـــ(، 

))/357، 358( واألعالم ))/64)).
هو: سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، أصله من طبستان، وولد بالكوفة سنة ))6هـ(، ذكره   (7(
ابن حبان يف الثقات، وقال عنه اهليثم: ما رأيت أحًدا اقرأ لكتاب اهلل منه، تويف عام )48)هـ(. 

ينظر: سري أعالم النبالء )6/6))( وهتذيب التهذيب )95/4)، 97)( واألعالم )35/3)).
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جماهد عن ابن عمر قال: )بينام نحن عند النبي H جلوس، إذ أتى بجامر 
نخلة، فقال النبي H: »إن من الشجر ملا بركته كربكة املسلم«، فظننت 
أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول اهلل، ثم التفت فإذا أنا عارش 

عرشة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي H: »هي النخلة«))).
فنجد أن ألفاظ احلديث أيًضا خمتلفة اختالًفا واضًحا ففيه: )إن من الشجرة ملا 

بركته كبكة املسلم(، وفيه: )ثم التفت فإذا أنا عارش عرشة أنا أحدثهم(. 
وأما االختالف يف السند فواضح وهو ليس بعلو ما ورد يف كتاب العلم.

وأورد هذا احلديث أيًضا يف كتاب األدب حتت باب ما ال يستحيا من احلق 
سمعت  للتفقه يف)))، وقال حدثنا آدم)3) حدثنا شعبة)4)حدثنا حمارب بن دثار)5)  

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتابه األطعمة )569/9( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/3)5( من تاريخ الباري.   (((

هو: آدم ابن أيب إياس، واسم أبيه ناهية بن شعيب، وقيل عبد الرمحن، أبو حلسن اخلراساين ثم   (3(
البغدادي ثم العسقالين، شيخ الشام، اإلمام احلافظ الثقة، ولسد سنة ))3)هـ(، سمع بالعراق 
البخاري، مات سنة )0))هـ(.  ومرص واحلرمني والشام، وكان مكينًا عن شعبته، وهو شيخ 

ينظر: سري أعالم النبالء )0)/335( وهتذيب التهذيب ))/)7)، )7)).
هو: شعبة بن احلجاج بن الورد األزدي، أبو بسطام، العتكي بالوالء، ولد سنة ))8هـ( بواسط،   (4(
عال أهل البرصة، أمري املؤمنني يف احلديث حفًظا ودراية وتثبًتا، وهو أول من فتش بالعراق عن 
)60)هـ(  سنة  مات  والشعر،  باألدب  عامًلا  كان  واملرتوكني،  الضعفاء  وجانب  املحدثني  أمر 
التهذيب )97/4)( واألعالم  النبالء )7/)0)، 03)( وهتذيب  أعالم  ينظر: سري  بالبرصة. 

.((64/3(
زاهًدا  بالكوفة،  قاضًيا  ان  مطرف،ك  أبو  الكويف،  السدويس  كرودس  بن  دثار  بن  حمارب  هو:   (5(
شجاًعا من أفرس الناس، ذكره ابن حبان يف الثقات، كان من املرجئة األوىل يف عيل وعثامن الذين 
ال يشهدون فيهام بيشء، عزل عن القضاء وأعيد ثم تويف سنة )6))هـ(.ينظر: سري أعالم النبالء 

)7/5))، 8))( وهتذيب التهذيب )0)/45، 46( واألعالم )5/)8)).
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ابن عمر يقول: قال النبي H )مثل املؤمن كمثل شجرة خضراء ال يسقط 
ورقها وال يتحات(. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول 

هي النخلة -وأنا غالم شاب- فاستحييت، فقال: )هي النخلة)))).

خرضاء(،  )شجرة  ففيه  األحاديث  بقية  عن  خيتلف  متنه  احلديث  وهذا 
وكذلك سنده يعد عالًيا بالنسبة للسند املذكور يف كتاب البيوع واألطعمة، وصيغ 
األداء كلها معبة عن أعىل طرق التحمل وهي صيغة التحديث والسامع، ومن هنا 
قال ابن حجر معلًقا عىل هذه الفوائد الزائدة متنًا وسنًدا: »أورده بإسناد آخر إيثاًرا 
البتداء فائدة تدفع اعرتاض من اعرتض عليه التكرار بال فائدة«)))، وهذا يدل عىل 

دقة نظره ملا يورده حتت ترمجة أبوابه.

ا: املقصد اخلاص بعلم مصطلح احلديث: ثالثاً
إن من سعة علم البخاري باحلديث وعلومه ل يكتف فقط باالهتامم باألحاديث 
التي عىل رشطه أو ليست عىل رشطه، بل اهتم أيًضا بعلم مصطلح احلديث رغم أن هذا 
العلم ل يكن قد دون أو ظهر كعلم مستقل إال يف القرن الرابع عىل يد أيب حممد احلسن 
الرامهرمزي)3)، سنة )360هـ(، يف كتاب )املحدث الفاصل بني الراوي والواعي()4).

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/4)5( عن فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب مثل املؤمن مثل النخلة )7)/53)( من 

رشح النووي.
فتح الباري ))/48)).  (((

هو: احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي الفاريس أبو حممد، حمدث العجم يف زمانه من أدباء   (3(
القضاة، تويف سنة )360هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )6)/73، 74(، واألعالم ))/94)).

ينظر: النكت عىل نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر لعيل بن حسن احللبي األثري )ص47-46(،   (4( 
بن  ملحمد  احلديث  مصطلح  والوسيط يف علوم  للطحان )ص))(،  احلديث  مصطلح  وتيسري 

حممد أبو شهبة )ص30). 
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لكن البخاري اهتم هبذا العلم من خالل ترمجته ألبواب صحيحه، واستطاع 
أن يبز لنا بعض قواعد علم مصطلح احلديث، فهو يعد من السابقني الذين كتبوا 
علمية  قيمة  هلا  العلوم  من  اجلانب  هذا  خدمت  التي  الرتاجم  فهذه  الفن،  هذا  يف 

رفيعة؛ ألهنا سبقت التدوين يف هذا الفن كعلم مستقل. 

وهذا املقصد اخلاص بعلم مصطلح احلديث الذي ظهر بوضوح يف ترمجته لبعض 
أبواب كتابة الصحيح يعني باملصطلحات احلديثية التي هتتم بضبط قواعد علم مصطلح 
احلديث، وإن كانت ظهرت يف كتابه بصورة ليست بالكثرية، إال أنه من السابقني إىل 

تدوينها. وقد استخدم البخاري إلظهار هذا املقصد أساليب خمتلفة منها:
أواًل: تراجم تعني برتسيخ مبادئ هذا العلم وتأييده بالكتاب والسنة.

مثاله: ما ورد يف كتاب العلم.
)- باب قول املحدث حدثنا أو أخبنا وأنبأنا))).

أقسام  له  احلديث  حتمل  ألن  احلديث؛  حتمل  طرق  إىل  أشار  بذلك  وهو 
وطرق خمتلفة بالسامع، أو القراءة عىل الشيخ، أو اإلجازة، أو املناولة، أو الوصية 
أو اإلعالم، أو املكاتبة أو الوجادة. وهذه الطرق يعب عن كل منها بصيغة معينة، 
الفظة )سمعت،  الدالة عليه  العبارات  فالسامع أرفع األقسام عند اجلامهري وأرفع 
وحدثنا، وحدثني)))، ومن أقسام التحمل: القراءة عىل الشيخ، ومن أرفع العبارات 

الدالة عليه لفظة )أخبنا قراءة عليه، أو قرأت عىل فالن، أو قرئ عىل فالن()3).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اللم ))/44)( من فتح الباري.  (((
ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص33)).  (((

ينظر: املصدر السابق )ص38)).  (3(
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وطائفة من العلامء ل يفرقوا بني »حدثنا« و«أخبنا«، ومنهم البخاري؛ لذلك 
ملا عقد هذا الباب قال فيه: »وقال لنا احلميدي))): »كان عند ابن عيينة«))) )حدثنا( 

و)أخبنا( و)أنبأنا( و)سمعت( واحًدا«)3).

قال ابن حجر: »إيراده قول ابن عيينه دون غريه دال عىل أنه خمتاره«)4).

ولكن هناك طائفة فرقت بينهام، وجعلت التحديث أعىل من اإلخبار، ومنهم 
ابن املبارك، وحييي بن معني، وأمحد بن حنبل)5).

فقد أشار إىل طرق التحمل من جهة وهذا من فنون علم مصطلح احلديث، 
العبارات، ودلل عىل هذا  وكذلك أشار إىل مذهبه املختار وأنه ال يفرق بني هذه 
فيام  األلفاظ  هذه  مجيع  يستعملون  كانوا  أهنم  تثبت  التي  الصحابة  عن  باآلثار 
سمعوه من النبي H فتارة كان يقول أحدهم: حدثنا، وتارة أخبنا، وتارة 

سمعت.

)- باب ما يذكر يف املناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إىل البلدان)6).

والذهيل، وقال عنه أمحد  البخاري  احلميدي، حدث عنه  بن  بن عيسى  الزبري  بن  اهلل  هو: عبد   (((
واألعالم   ،)6(6/(0( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )9))هـ(.  سنة  تويف  إمام.  عندنا  احلميدي 

.(87/4(
هو: سفيان بن عيينة بن ميمون، من املوايل، حمدث احلرم املكي، ولد بالكوفة سنة )07)هـ(،   (((
يف  وكتاب  احلديث  يف  اجلامع  له  )98)هـ(،  سنة  تويف  القدر،  كبري  العلم  واسع  حافًظا  مكان 

التفسري. ينظر: سري أعالم النبالء )454/8(، واألعالم )05/3)).
البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/44)( من فتح الباري.  (3(

فتح الباري ))/44)).  (4(
ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص39)).  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/53)( من فتح الباري.  (6(
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وهي  التحمل  صور  من  صورة  إىل  تعرض  الرتمجة  هذه  يف  البخاري  فنجد 
املناولة.

الطرق  هذه  ومن  والتحمل،  النقل  يف  عنده  املعتمدة  الطرق  عىل  ينبه  وكأنه 
املناولة والكاتبة. أما عن املناولة فهي: )إعطاء الشيخ لطالب شيًئا من مروياته مع 

إجازته به رصحًيا أو كتابة())). 
فاملناولة عىل نوعني: 

) أ ( نوع مقرون باإلجازة، وصورته: أن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل سامعه 
أو فرًعا منه، ويقول: هذا سامعي أو روايتي عن فالن فاروه عني))).

أو  حديثي  من  )هذا  قوله:  عىل  فيه  ويقترص  اإلجازة  عن  جمرد  نوع  )ب( 
سامعايت()3).

فاإلمام البخاري هنا يقرر صحة الرواية باملناولة؛ لذا ترجم يف صحيحه هبذا 
الباب ليدلل عىل ذلك)4).

وقد قال احلافظ ابن حجر V: »ملا فرغ من تقرير السامع والعرض، أردف 
الشيخ  يعطي  أن  وصورهتا:  املناولة،  فمنها  اجلمهور  عند  املعتبة  التحمل  وجوه 
الطالب الكتب فيقول له: هذا سامعي من فالن، أو هذا تصنيفي فاروه عني، وقد 

سوغ اجلمهور الرواية هبا وردها من رد عرض القراءة من باب األوىل«)5).

فتح املغيث ))/00)).  (((
ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص65)).  (((

ينظر: املصدر السابق )ص69)).  (3(
منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها أليب بكر الكايف )ص67)).   (4(

فتح الباري ))/54)).  (5(
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أما عن املكاتبة فعب عنها بقوله: )وكتابة أهل العلم بالعلم إىل البلدان(.

وهذا يدل عىل جواز املكاتبة عنده. وقد ذكر احلافظ ابن حجر: يف قوله: )إىل 
البلدان(: أي إىل أهل البلدان وذكر البلدان عىل سبيل املثال، وإال فاحلكم عام يف 

القرى وغريها))).
واملكاتبة من أقسام التحمل وهي: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن ملن 

يثق به بكتابته ويرسله بعد حتريره إىل الطالب، ويأذن له يف روايته عنها))). 

حديثه  من  شيًئا  غائب  وهو  الطالب  إىل  الشيخ  يكتب  أن  هي:  أيًضا  وقيل 
بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حارض، ويلتحق ما إذا أمر غريه بأن يكتب له)3). 

وقد سوى املصنف بني هذين الطريقتني من طرق التحمل يف احلكم رغم أن 
قوًما رجحوا املناولة عىل املكاتبة حلصول املشافهة منها باإلذن دون املكاتبة)4).

واملكاتبة عند العلماء هلا قسمان:
) أ ( مكاتبة مقرونة باإلجازة: وهي يف الصحة والقوة شبيهة باملناولة املقرونة 

باإلجازة، والرواية هبا صحيحة بال خالف.

)ب( مكاتبة جمردة عن اإلجازة: منعها بعض العلامء وأجازها أكثر املحدثني)5).

املصدر السابق.   (((
ينظر: فتح الباري ))/54)( ومنهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها )ص67)).  (((

ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص73)).  (3(
ينظر: فتح الباري ))/54)).  (4(

البخاري يف تصحيح األحاديث  ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص73)(، منهج اإلمام   (5(
وتعليلها )ص68)).
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فجوازها هو املذهب الصحيح املشهور بني أهل احلديث، وكثرًيا ما يوجد يف 
مسانيدهم ومصنفاهتم قوهلم: كتب إيل فالن. واملراد به هذا))).

بل إن البخاري قدم األدلة التي تثبت جواز املناولة واملكاتبة يف الرتمجة إضافة 
واألئمة  والتابعني  الصحابة  من  السلف  بعمل  فاستدل  الباب،  يف  أورده  ما  إىل 

احتجاًجا عىل صحة املناولة))). 

3- بيان القراءة والعرض عىل املحدث)3).
البخاري:  عند  املعتمدة  والتحمل  النقل  طرق  من  أن  عىل  يدل  الباب  هذا 
أقوال  الرتمجة من  بام ذكره يف  الطريقة  املحدث، وأكد هذه  والعرض عىل  القراءة 

وآراء السلف كسفيان الثوري)4) ومالك واحلسن و غريمها.

وقد قال ابن حجر يف التفريق بني القراءة والعرض: »إنام غاير بينها بالعطف، 
ملا بينهام من العموم واخلصوص؛ ألن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغريه. 
وال يقع العرض إال بالقراءة؛ ألن العرض عبارة عام يعارض به الطالب أصل شيخه 
معه، ومع غريه بحرضته، فهو أخص من القراءة، وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عىل 
ما إذا أحرض األصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته، وأذن له أن يرويه عنه من غري 

ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص74)).  (((
وينظر: تدريب الراوي ))/43، )4).   (((

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/49)( من فتح الباري.  (3(
هو: سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب، من بني ثور بن عبد مناة بن أدبن طابخة، هو شيخ   (4(
اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلامء يف زمانه، أبو عبد اهلل الثوري الكويف املجتهد، مصنف كتابة 
)اجلامع(، ولد سنة )97هـ( اتفاًقا، طلب العلم وسكن مكة واملدينة ومات سنة ستة وعرشين 

ومئة. ينظر: سري أعالم النبالء )9/7))( وهتذيب التهذيب )99/4).
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أن حيدثه به، أو يقرأه الطالب عليه، واحلق أن هذا يسمى عرض املناولة بالتقييد ال 
اإلطالق، وقد كان بعض السلف ال يعتدون إال بام يسمعوه من ألفاظ املشايخ دون 

ما يقرأ عليهم«))). 

وأما العيني فقد رأى أنه ال فرق بني القراءة والعرض وأهنام متساويان، وأيد 
عرض  بالعرض  »املراد  قال:  حيث  متساويان  أهنام  يرى  الذي  الكرماين)))  رأي 
القراءة بقرينة ما يذكر بعد الرتمجة«، ثم قال: »فإن قلت فعىل هذا التقدير: ال يصح 
عطف العرض عىل القراءة ألنه نفسها. قلت: العرض تفسري القراءة، ومثله يسمى 

بالعطف التفسريي«)3). 

والتحقيق أن العرض ف كالم أئمة احلديث يطلق على معنيني: 
عرض القراءة، وعرض املناولة )4). 

وقد قال اإلمام احلاكم النيسابوري V: »وبيان العرض: أن يكون الراوي 
حافًظا متقنًا فيقدم املستفيد إليه جزًءا من حديثه أو أكثر من ذلك، فيتناوله فيتأمل 
الراوي حديثه فإذا أخبه وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت عىل ما 
ناولتنيه وعرفت األحاديث كلها وهذه روايايت عن شيوخي، فحدث هبا عني، فقال 
مجاعة من أئمة احلديث أنه سامع«)5). وذكر مجاعة من أهل املدينة ومكة والبرصة 

فتح الباري ))/49)).  (((
هو: شمس الدين حممد بن يوسف بن عيل املعروف بالكرماين، ولد سنة )7)7هـ(، وهو عال   (((
رشح  الدراري  الكواكب  منها  تصانيف  عد  له  ببغداد  استشهد  كرمان،  من  أصله  باحلديث، 

صحيح البخاري، تويف سنة )786هـ(. ينظر: األعالم )53/7)).
عمدة القاري ))/6)).   (3(

منهج اإلمام البخاري )ص65)).   (4(
معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري )ص340).   (5(
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من  مجاعة  أن  رأيت  »وقد  قال:  ثم   ،((( وخراسان  الشام  وأهل  ومرص  والكوفة 
مشاخيي يرون العرض سامًعا«))). 

وقال صاحب الكفاية: »ذهب بعض الناس إىل كراهة العرض، وهو القراءة 
عىل املحدث، ورأو أنه ال يعتد إالرَّ بام سمع من لفظه، وقال مجهور الفقهاء والكافة 

من أئمة العلم باألثر أن القراءة عىل املحدث بمنزلة السامع منه«)3). 

حيث  من  والعرض  القراءة  بني  ّسوى  البخاري  اإلمام  أن  يظهر  فالذي 
االستعامل، وهذا من خالل احلجج التي ذكرها البخاري يف هذا الباب التي تدل 

عىل صحة القراءة)4)، وهي: 
) أ ( قوله: احتج بعضهم يف القراءة عىل العال بحديث ضامم بن ثعلبة)5). قال 
النبي H: آهلل أمرك أن تصيل الصلوات؟ قال: نعم. قال البخاري: فهذه 

قراءة عىل النبي H أخب ضامم قوًما بذلك فأجازوه)6).

)ب( قوله: احتج مالك بالصك يقرأ عىل القوم فيقولون: شهدنا فالًنا، ويقرأ 
ذلك قراءة عليهم)7).

خراسان هي: بالد واسعة، أول حدودها مما ييل العراق وآخرها مما ييل اهلند، وقيل معنى خرسان   (((
كل سهل؛ ألن معنى خر: كل، ومعنى سان: سهل. ينظر: معجم البلدان ))/350). 

معرفة علوم احلديث )ص)34(، وينظر: منهج اإلمام البخاري )ص65)).   (((
الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )ص96)).   (3(

ينظر: منهج اإلمام البخاري )ص66)).   (4(
هو: ضامم بن ثعلبة السعدي، قدم عىل النبي H ملا أرسله بني سعد بن بكر سنة مخس.   (5(

ينظر: أسد الغابة ))/473). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/48)( من فتح الباري.  (6(

البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/48)( من فتح الباري.  (7(
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)جـ( قوله: ويقرأ عىل املقرئ فيقول القارئ: أقرأين فالن))).
ذكر  ثم  املناولة،  عرض  يف  وليست  القراءة  يف  أهنا  واضحة  احلجج  فهذه 
البخاري كيفية التعبري عن التحمل بالقراءة بام نقله عن سفيان قال: إذا قرئ عىل 

املحدث فال بأس أن يقول: حدثني))).

4- متى يصحُّ سامع الصغري)3).
هذه املسألة من األمور التي اعتنى هبا علامء احلديث، وهي مسألة حتديد زمن 

حتمل احلديث، وقد اختلف العلامء يف ذلك)4). 

ثانًيا: من الرتاجم ما كان يتضمن نوًعا مستقاًل عند علامء مصطلح احلديث، 
وهو النوع الذي هيتم بآداب طالب احلديث وآداب املحدث، وقد نبه البخاري يف 

ترمجته ألبواب صحيحه إىل هذا النوع؛ لريشد إىل أمهية االلتزام بتلك اآلداب. 

مثاله: ما ورد يف كتاب العلم:
)- باب من سئل علاًم وهو مشتغل يف حديث فأتم احلديث ثم أجاب السائل)5). 

النبي  )بينام  بلفظ  حتته  أورده  الذي  احلديث  من  استوحاه  األدب  وهذا 
H يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب فقال: متى الساعة؟ فمىض رُسول 

البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/48)( من فتح الباري.  (((
اإلمام  منهج  وينظر:  الباري،  فتح  العلم ))/48)( من  كتاب  البخاري يف صحيحه يف  ينظر:   (((

البخاري )ص66)، 67)(، ولالستزادة الكفاية )ص96)، 4)3). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/)7)( من فتح الباري.   (3(

سوف يتوسع يف هذا األمر يف املبحث الثاين يف مسلك استخدام صيغة االستفهام. ينظر: البحث   (4(
)ص63)). 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/)4)( من فتح الباري.   (5(
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اهلل H حيدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: 
بل ل يسمع، حتى إذا قىض حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا 
رُسول اهلل قال: )فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة(، قال: كيف إضاعتها؟ قال: )إذا 

وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة)))). 

العال  أدب  عىل  التنبيه  »حمصله  بقوله:  هذا  عىل  حجر  ابن  احلافظ  وعلق 
عنه  باإلعراض  أدبه  بل  السائل،  زجر  ترك  من  تضمنه  فلام  العال:  أما  واملتعلم، 
أواًل، حتى استوىف ما كان فيه، ثم رجع عىل جوابه فرفق به؛ ألنه من األعراب وهم 
العناية بجواب سؤال السائل ول ل يكن السؤال متعينًا وال اجلواب.  جفاة، وفيه 
وأما املتعلم فلام تضمنه من أدب السائل أن ال يسأل العال وهو مشتغل بغريه؛ ألن 

حق األول مقدم«))). 

وملخصه أن اإلمام البخاري نبه إىل أمرين من خالل الرتمجة:
أوهلما: أدب خاص بالعال، وهو رفقه بالسائل الذي قاطعه احلديث، فهو من 
جهة ل يزجره عن مقاطعته، ول يرتك إجابته عن سؤاله، وهذا يظهر يف قوله: »فأتم 
احلديث ثم أجاب السائل«، فحاصله أن كل ما كان من النبي H إعراض 

عن السائل حتى أتم احلديث ثم عاود فأجابه. 
حتى  املعلم  السائل  يقاطع  ال  أن  وهو  باملتعلم،  خاص  أدب  الثاني:  األمر 
يفرغ من حديثه؛ احرتاًما للعال من جهة؛ وألنه حق ملن بدأ معه احلديث من جهة 

أخرى، ويظهر هذا يف قوله« وهو مشتغل يف حديثه«.

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/)4)( من فتح الباري.  (((
فتح الباري ))/)4)).   (((
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)- باب من أعاد احلديث ثالًثا ليفهم عنه))). وأورد فيه األحاديث املؤيدة 
 H هلذا األدب -إعادة احلديث وتكراره- فهي سمة من سامت أداء النبي
للحديث، فقد كانت وسيلة التكرار من الوسائل التعليمية التي علمنا إياها النبي 

H، وكان حديثه فصاًل تفهمه القلوب ))).

وقد اعتنى العلامء بالتنبيه عليها عندما تعرضوا للحديث عن آداب املحدث، 
فهم  يمنع  عجاًل  رسًدا  احلديث  يرسد  »وال  التحديث:  قواعد  صاحب  قال  فقد 

بعضه«)3). ونبه اإلمام البخاري إىل هذا األدب من خالل الرتمجة.

3- باب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره )4).

H للحديث إذا رأى ما  هذا األدب هو سمة من سامت أداء النبي 
يكره أو تكلم عام ينذر به، فكان يعطي الكالم ما يستحق من اللهجة حتى أن ما 
خطب  إذا  )كان   :(6(

 I جابر  قال  فقد  وجهه)5).  عىل  يبدو  صدره  يف  خيتلج 
امحرت عيناه وعال صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش()7).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/88)( من فتح الباري.   (((
ينظر: تدريب الراوي )ص)))).   (((

نرص  برش  للصديق  املحدثني  عند  الرواية  ضوابط  وينظر:  )ص35)(،  التحديث  قواعد   (3(
)ص89)). 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/86)( من فتح الباري.   (4(
احلديث النبوي للصباغ )ص)5).   (5(

أبيه وهو  الثانية مع  العقبة  هو: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام أمه وأباه أنصاريان، شهد   (6(
صبي وشهد مع النبي صامن عرشة غزوة، تويف سنة )94هـ(. ينظر: أسد الغابة ))/94)). 

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(86/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (7(
رشح  من   )39(/6( فيها  يقول  وما  اخلطبة  يف  الصوت  رفع  باب  اجلمعة:  كتاب  صحيحه، 
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فأراد اإلمام البخاري من هذه الرتمجة التنبيه عىل هذا األدب من آداب املحدث.

4- باب من برك عىل ركبتيه عند اإلمام أو املحدث ))).
وأورد حتته حديًثا موصواًل عن أنس I أن رُسول اهلل H خرج 
فقام عبد اهلل بن حذافة ))). فقال له: من أيب؟ فقال: أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول 
)سلوني( فبك عمر عىل ركبتيه، فقال: رضينا باهلل رًبا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد 

H نبًيا. فسكت )3).

فهذا احلديث مع الرتمجة يظهر أدًبا من آداب طالب احلديث، وهو تواضع طالب 
فعىل طالب  يثري غضبه،  ما  ترضيته وعدم حصول  مع شيخه، وحرصه عىل  العلم 

احلديث احرتام شيوخه وتوقريهم والتزامه بام يرضيهم، والبعد عام يسخطهم)4).

5- باب حفظ العلم )5).

النبي  أحاديث  نقل  يف  أساسية  وسيلة  يثبت  أن  الرتمجة  هبذه  البخاري  وأراد 
H إلينا وهي وسيلة احلفظ التي اعتمدوا عليها يف التلقي واألداء والتبليغ.

النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/87)( من فتح الباري.   (((

 H هو: عبد اهلل بن حذافة بن قيس السهمي، صحايب، أسلم قدياًم، شهد بدًرا، وبعثه النبي  (((
إىل كرسى، هاجر إىل احلبشة وأرسه الروح يف أيام عمر، تويف عام )33هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )0)/))( وهتذيب التهذيب )5/)6)( واألعالم )78/4). 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/88)، 87)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم   (3(
يف كتاب الفضائل: باب توقريه H وترك إكثار سؤاله عام ال رضورة إليه )5)/)))) 

من رشح النووي. 
ينظر: أصول احلديث علومه ومصطلحه ملحمد عجاج اخلطيب )ص470).   (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/3))( من فتح الباري.   (5(
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االعتامد   H اهلل  رُسول  أحاديث  تلقي  يف  مناهجهم  من  كان  فقد 
ما  ذلك  H، وساعدهم عىل  رُسول  أحاديث  أساسية عىل حفظ  بصورة 

حباهم اهلل به من صفاء ذهن وملكات واعية جبلت عىل احلفظ بالسليقة))).

6- باب الرحلة يف املسألة النازلة وتعليم أهله ))).

7- باب اخلروج يف طلب العلم)3).

8- باب ما ذكر يف ذهاب موسى S يف البحر إىل اخلرض)4).

فمراد البخاري -واهلل أعلم- من إيراد هذه الرتاجم أن يثبت هذه الوسيلة يف 
H صلح احلديبية مع قريش،  طلب العلم التي بدأت منذ أن عقد النبي 
فقد أخذ يرسل البعوث باهلدى والعلم يف شبه اجلزيرة والبالد املجاورة، ويستقبل 
فيعلموهم  أقوامهم  إىل  مرحتلني  يعودون  ثم  ليعلموا  إليه  ارحتلوا  الذين  الوفود 

ويفقهوهم )5).

فالرحلة يف طلب العلم هي من أقوى العوامل التي ساعدت عىل نرش العلم 
.H وتبليغه، وال سيرَّام حديث رُسول اهلل

0)4)هـ- عام  األوىل  الطبعة  )ص80(  عيل  الفتاح  عبد  لعيل  وروايته  النبوي  احلديث  ينظر:   (((
990)م. 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/84)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/73)( من فتح الباري.  (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/7)6( من فتح الباري.  (4(
ينظر: مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث البن عمرو الشهرزوري، ولالستزادة ينظر: احلديث   (5(

النبوي وروايته )ص84، 85). 
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العلم  بطلب  خاصة  األوىل  ألن  الثانية؛  الرتمجة  من  أخص  األوىل  والرتمجة 
يف مسألة خاصة وقعت لشخص معني ونزلت له، والرتمجة الثانية يف طلب العلم 

عموًما، فليس بني الرتمجتني تكرار ))).

9- باب التناوب يف العلم))).

هبا  امتاز  ميزة  وتبز  تثبت  الباب  هذا  البخاري  هبا  ترجم  التي  الرتمجة  هذه 
منهج الصحابة يف تلقيهم للعلم، وهي حرصهم الشديد عىل متابعة ما جاء به النبي 
ينم  تنسيًقا عجيًبا  املتابعة  ينسقون مهمة  فقد كانوا  العلم واهلدى  H من 
عن قلب حريص عىل سامع كل ما يصدر من املصطفى H، وهذا التنسيق 
برز يف كوهنم يطلبون ما فاهتم سامعه من رُسول اهلل H من إخواهنم الذين 
يشهدون تلك املجالس، بل ويتخريون من أقراهنم الذين عرفوا بدقة الضبط وقوة 
احلفظ ويتناوبون احلضور يف جملس رُسول اهلل H، وهذا يثبت سمة من 
)3)، وينم عن أدب من 

 H سامت منهج الصحابة يف تلقي أحاديث الرسول
آداب طالب العلم وهو حرصهم عىل طلب العلم، واغتنام الفرص لذلك.

طلب  فرص  من  أمكن  ما  اغتنام  حماولة  من  هو  التناوب  هذا  أن  شك  وال 
العلم.

0)- باب من سمع شيًئا فراجع حتى يعرفه)4).

ينظر: عمدة القاري ))/00)).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/85)( من فتح الباري.  (((

ينظر: احلديث النبوي وروايته )ص)8، )8).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/96)( من فتح الباري.   (4(
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إن اإلمام البخاري يف هذه الرتمجة أثبت سمة من سامت طالب العلم، وأدًبا 
من آدابه التي عليه أن يتحىل هبا؛ ألن املراجعة فيام ال يعلمه الطالب تنم عن حرص 
عن  العلم  تلقي  يف  الصالح  السلف  سامت  من  سمة  وهذه  والتعلم،  التفقه  عىل 
أو يشكل عليهم حفظ  يلتبس عليهم فهم معنى،  H، فحينام  اهلل  رُسول 
سورة يسارعون بمراجعة رُسول اهلل H مصدر علمهم وهدايتهم؛ لذلك 
أورد البخاري حتت الباب ما يؤكد هذا املعنى، من أن عائشة J كانت كثرًيا ما 

تستوضح من النبي H ما يلتبس عليها، وما خيفى عليها))).

لذا قال ابن حجر: »إن يف احلديث ما كان عند عائشة من احلرص عىل تفهم 
معاين احلديث«))).

))- باب اإلنصات للعلامء)3).
إنصاته  وهو  احلديث،  طالب  آداب  من  أدًبا  يريس  أن  هنا  البخاري  أراد 

للعلامء. 
ومعنى اإلنصات: هو السكوت واالستامع للحديث)4). 

ۆ     ]ۆ     تعاىل:  قوله  يف  واالستامع  اإلنصات  بني  التفريق  وقع  وقد 
السكوت  هو  فاإلنصات  خمتلف،  ومعنامها  ۋ[)5)،  ٴۇ     ۈ     ۈ     
كذلك  آخر،  أمر  يف  مفكًرا  يكون  كأن  يستمع  ال  وممن  يستمع،  ممن  حيصل  وهو 

ينظر: احلديث النبوي وروايته للدكتور عيل عبد الفتاح )ص83).   (((
فتح الباري ))/97)).   (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/7))( من فتح الباري.  (3(
لسان العرب ))/99).   (4(

]األعراف:04)[.  (5(
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الناطق  النطق بكالم ال يشتغل  االستامع فقد يكون مع السكوت، وقد يكون مع 
به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه، وقد قال سفيان الثوري وغريه: »أول العلم 

االستامع ثم اإلنصات، ثم احلفظ، ثم العمل، ثم النرش«))).

وقال  الصمت يف موضعه.  أن حيسن  ملعلمه:  املتعلم  توقري  من  إن  قيل  وقد 
احلسن بن عيل البنه: »يا بني إذا جالست العلامء فكن عىل أن تسمع أحرص منك 

عىل أن تقول، وتعلم حسن االستامع كام تتعلم حسن الصمت«))).

قرأ  إذا  مهدي)3)  بن  الرمحن  عبد  كان  ولقد  للمتعلمني،  الزم  واإلنصات 
ۀ     ]ڻ     عليهم:  وقرأ  بالسكوت،  الناس  أمر   H اهلل  رُسول  حديث 
ۀ     ہ    ہ    ہ[)4)، ويتأول أنه كام جيب اإلنصات والتوقري عند قراءة 

أحاديث الرسول H فكذلك جيب توقري العلامء واإلنصات هلم)5).

))- باب احلياء يف العلم)6).

يف هذه الرتمجة أراد البخاري أن يبني حكم احلياء يف العلم، وأنه قسامن: حياء 
ممدوح، وحياء مذموم من خالل ما أورده يف الرتمجة ويف الباب من أحاديث.

فتح الباري ))/7))).   (((
ينظر: الرسول والعلم ليوسف القرضاوي )ص00)).   (((

هو: عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنبي البرصي اللؤلوي، أبو سعيد، من كبار حفاظ احلديث،   (3(
له تصانيف، حدث ببغداد، ولد سنة )35)هـ(، وتويف عام )98)هـ( بالبرصة. ينظر: سري أعالم 

النبالء )9/)9)، 93)(، وهتذيب التهذيب )50/6)، )5)(، واألعالم )339/3). 
]احلجرات:)[.  (4(

رشح صحيح البخاري البن بطان ))/96)).   (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/8))( من فتح الباري.   (6(
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التي  املذموم من اآلثار  أنه ذكر ما يدل عىل احلياء  التقسيم عنده من  ويظهر هذا 
ذكرها يف الباب، وذكر ما يدل عىل احلياء املحمود من األحاديث املوصولة يف الباب))).

فهذه مسألة أراد البخاري أن ينبه عليها طالب العلم فال يمنعه احلياء من تعلم 
العلم، وال حيول دون طلبه الكب والعزة أو احلياء))).

وها هو احلافظ ابن حجر بنبه عىل هذه املسألة قائاًل: »أراد حتريض املتعلمني 
عىل ترك العجز والتكب ملا يؤثر كل منهام من نقص يف التعلم«)3).

وفرق بني احلياء املذموم واحلياء املحمود بقوله: »فاحلياء الرشعي هو الذي 
يقع عىل وجه اإلجالل واالحرتام لألكابر وهو حممود، وأما ما يقع سبًبا لرتك أمر 
يتعلم  املراد بقول جماهد: »ال  رشعي فهو مذموم، وليس هو بحياء رشعي، وهو 

العلم مستحي«)4).

وهكذا استطاع البخاري من خالل الرتمجة أن يقدم لنا آداًبا ال يستغني عنها 
طالب احلديث واملحدث. 

ا: املقصد التفسيري: رابعاً
يف  بدلوه  أدىل  فقد  لألبواب،  ترامجه  من  كثري  يف  جليًّا  يظهر  قد  مقصد  وهو 
تفسري كثري من العبارات التي ترجم هبا، بل واهتم بتنويع أبوابه فيها حتى ال يمل 

القارئ؛ لذلك نوع يف إبراز هذا املقصد بأنواع كثرية، من أمهها:

ينظر: عمدة القاري ))/0))).   (((
ينظر: أصول احلديث علومه ومصطلحه ملحمد عجاج اخلطيب )ص470(، وينظر: منهج النقد   (((

يف علوم احلديث لنور الدين عرت )ص)9)). 
فتح الباري ))/9))).   (3(

املصدر السابق ))/9))).   (4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





126

قد يشري يف الرتمجة إىل آية قرآنية ثم يفرس بعض عباراهتا بتفسري من كالمه.

مثاله: باب ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[)))، فارتقب: فانتظر))).

مثـــال آخر: باب مواقيـت الصالة وفضلها، وقولـه: ]ڻ      ۀ       ۀ    ہ    
قًتا وقته عليهم )4). ہ    ہ  ہ[)3). مورَّ

الُة من آخر الليل، وقال اهلل D: ]ڑ    ڑ     مثال آخر: باب الدعاء والصرَّ
ک    ک      ک    ک[)5): أي ينامون، ]گ    گ    گ[)6).

السلف سواء  أقوال  آية قرآنية ثم يذكر تفسريها من  الرتمجة إىل  قد يشري يف 
صحابة أو تابعني.

مثال: باب ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    کک     ک    گ     
گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[)7)، وقال ابن عباس: عارض السحاب)8). 

قد يرتجم باآلية القرآنية، وال يذكر تفسريها يف الرتمجة، ولكن يشري لتفسريها 
من خالل األحاديث الواردة يف الباب.

]الدخان:0)[.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )8/)57( من فتح الباري.   (((

]النساء:03)[.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقت الصالة ))/3( من فتح الباري.   (4(

]الذاريات:7)[.  (5(
]الذاريات:8)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التهجد )9/3)( من فتح الباري.   (6(

]األحقاف:4)[.  (7(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )578/8( من فتح الباري.   (8(

وصلة ابن أيب حاتم. ينظر: تغليق التعليق )5/))3).   
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مثاله: باب ]ک    ک[))).
أخرج فيه حديث النبي H يف الباب )إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب 

يف ظلها مائة عام ال يقطعها. واقرؤا إن شئتم: ]ک    ک[))).
قد يرتجم بصيغة خبية، ثم يذكر تفسري بعض عباراهتا من أقوال السلف.

مثاله: باب نفخ الصور. وقال جماهد: الصور: كهيئة البوق، زجرة: صيحة، وقال 
ابن عباس: الناقور: الصور، الراجفة: النفخة األوىل. والرادفة: النفخة الثانية)3).

قد يشري إىل الرتمجة ألثر من أقوال السلف الصالح، ثم يفرس بعض عباراته 
بتفسري مأخوذ من أهل اللغة العربية.

»دعهن   :I عمر  وقال  امليت،  عىل  النياحة  من  يكره  ما  باب  مثاله: 
يبكني عىل أيب سليامن«)4)، ما ل يكن نفًعا أو لقلقة )5). والنقع: الرتاب عىل الرأس، 

واللقلقة: الصوت)6).

]الواقعة:30[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )7/8)6( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )7/8)6( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة 

عام ال يقطعها )7)/65)( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الرقاق )))/367( من فتح الباري.  (3(

وحديث جماهد وحديث ابن عباس موصوالن عند الفريايب. ينظر تغليق التعليق )79/5)).   
هو: خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر املخزومي القريش، سيف اهلل الفاتح الكبري   (4(
الصحايب، أبو سليامن املكي وابن أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث، كان من أرشاف قريش 
)))هـ(،  سنة  فراشه،  عىل  باملدينة،  وقيل  بحمص  ومات  مكة  فتح  قبل  وأسلم  اجلاهلية،  يف 
النبالء  أعالم  ينظر: سري  اخلطاب يف خلقه وصفته.  بن  يشبه عمر  وكان مظفًرا خطيًبا فصيًحا 

))/336(، واألعالم ))/300). 
هذا التعليق وصله البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب اجلنائز: باب سياق أخبار تدل عىل جواز   (5(

البكاء بعد املوت )8/4))(. وينظر: تغليق التعليق ))/466). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )60/3)( من فتح الباري.   (6(
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فقد قال ابن حجر يف فتح الباري: »وقد فرسه امُلَصنِّف بأن النقع عىل الرتاب: 
أي وضعه عىل الرأس، واللقلقة: الصوت أي املرتفع وهذا قول الفراء )))«))).

من  بتفسري  عباراهتا  بعض  يفرس  ثم  خبية،  بصيغة  الباب  يرتجم  قد   -6
عنده. 

مثاله: باب صالة اخلوف رجااًل وركباًنا، راجل: قائم)3).
مثال آخر: باب رشاء اإلبل اهليم أو األجرب، اهلائم: املخالف للقصد يف كل 

يشء)4).
7- قد يرتجم الباب بصيغة استفهامية، ثم يفرس بعض عباراهتا.

مثاله: باب كيف هتل احلائض والنفساء؟ أهّل: تكلم به، واستهللنا، وأهللنا 
اهلالل: كله من الظهور. واستهل املطر: خرج من السحاب. ]پ    پ    پ        ڀ     

ڀ[)5). هو من استهالل الصبي)6).
ويالحظ يف الرتمجة أنه صدر الباب بصيغة االستفهام، ثم فرس بعض عباراته 

الواردة يف السؤال.

معينة،  لعبارة  التفسري  الرتمجة  هذه  من  مراده  بأن  الرتمجة  يف  يرصح  قد   -8
ويذكر تفسريها من أقوال السلف الصالح.

هو: حييى بن عبد اهلل بن زياد أبو زكريا، صاحب التصانيف، وهو أمري املؤمنني يف النحو، تويف   (((
سنة )07)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )0)/)))، 8))). 

فتح الباري )3/)6)).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ))/)43( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع )4/))3( من فتح الباري.  (4(

]املائدة:3[.  (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )5/3)4( من فتح الباري.  (6(
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مثاله: باب تفسري العرايا))). ثم ذكر مجلة من اآلثار.

9- قد يشري باآلية القرآنية املجملة إىل تفسريها يف آية أخرى مفصلة من باب 
تفسري القرآن بالقرآن، فيذكر اآلية القرآنية، ويذكر بعض الكلامت املفرسة للعموم 
القرآن  تفسري  وهو  التفسري  أصول  من  أصاًل  ليثبت  األوىل؛  اآلية  يف  املوجودة 

بالقرآن.

مثاله: باب قول اهلل تعاىل: ]ٺ    ٺ        ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ        ٹ    
ٹ    ٹ[))).

]جت[: ارضب. ]ٿ[: يعدون)3).

ڤ      ]ڤ     تعاىل:  قوله  وتكملتها  األنبياء،  سورة  يف  هي  اآلية  فهذه 
ڤ    ڦ    ڦ     ڦ     ڦڄ    ڄ    ڄ      ڄ    ڃ     ڃ    ڃ       ڃ    چ    

چ[)4).

فيه  ليس  جمماًل  أيوب  عن  الرض  كشف  عن  احلديث  كان  األنبياء  سورة  ففي 
تفصيل، والتفصيل جاء يف سور ص التي أشار إليها يف قوله ]جت[ وتكملة اآلية: 
]جت    حتخت    مت    ىت    يت    جث[)5)، وأراد أن يظهر االختالف بينها وبني كلمة 

يركضون يف سورة األنبياء: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[)6): يعدون.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع )390/4( من فتح الباري.   (((
]األنبياء:83[.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب أحاديث األنبياء )0/6)4( من فتح الباري.  (3(
]األنبياء:84[.  (4(

]ص:)4[.  (5(
]األنبياء:))[.  (6(
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ا: املقصد العقائدي: خامساً

بإبراز املقصد العقدي يف ترمجته ألبواب صحيحه، فلم يكن  البخاري  عني 
اهتاممه قارًصا عىل املقصد الفقهي واحلديثي أو علم مصطلح احلديث، بل أوىل هذا 
املقصد أيًضا العناية واالهتامم، حتى أنه خصص كتابني من كتب اجلامع الصحيح 
تقرير  التوحيد، وكان حريًصا عىل  وكتاب  اإليامن  كتاب  ذلك  الغرض ومها  هلذا 
نرَّة واجلامعة يف مفهوم اإليامن من خالل تراجم أبواب الصحيح،  مذهب أهل السُّ

وهذا االعتناء ظهر يف رضوب خمتلفة منها:
نرَّة واجلامعة يف اإليامن من جوانب عدة منها:  )- إثبات مذهب أهل السُّ

) أ ( مفهوم اإليامن وكونه قواًل وعماًل، وأورد من األبواب ما يؤيد هذا، مثل:
اإلســالم على مخس«)))، وهو قول وفعل  H: »بن  النبي  باب قول 

ويزيد وينقص))). 
باب من قال إن اإليامن هو العمل)3).

)ب( أن اإليامن يزيد وينقص وأورد من األبواب ما يؤيد هذا مثل:
باب زيادة اإليامن ونقصانه)4).

باب تفاضل أهل اإليامن يف األعامل)5).

وصلة البخاري يف الباب التايل باب دعاؤكم إيامنكم ))/49( من فتح الباري.   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/45( من فتح الباري.   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/77( من فتح الباري.  (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/03)( من فتح الباري.   (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)7( من فتح الباري.   (5(
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)جـ( بيان عالقة اإلسالم واإليامن وارتباطهام ببعض.
من خالل قوله: باب أي اإلسالم أفضل))).

باب إذا ل يكن اإلسالم عىل احلقيقة))).

وهذه العالقة بني اإلسالم واإليامن من األمور التي كثر فيها االختالف)3).

نرَّة واجلامعة كاملرجئة  )- الرد عىل كثري من الطوائف املخالفة ملذهب أهل السُّ
وغريهم. 

إالرَّ  بارتكاهبا  صاحبها  يكفر  وال  اجلاهلية  أمر  من  املعايص  باب  مثاله: 
بالرشك)4).

ففي هذه الرتمجة رد عىل اخلوارج القائلني بكفر صاحب املعايص)5).

باب »الصالة من اإليامن«)6).

وفيها رد عىل املرجئة القائلني أن األعامل والفرائض ال تسمى إيامًنا)7).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/54( من فتح الباري.   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/79( من فتح الباري.   (((

ينظر: أصول الدين أليب حنيفة ))/433).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/84( من فتح الباري.  (4(

ينظر: فتح الباري ))/85).   (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/95( من فتح الباري.   (6(

ينظر: رشح ابن بطال ))/97).   (7(
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املبحث الثاني

منهج اإلمام البخاري في تنويعه
لتراجم أبواب صحيحه وضوابطها

ألبواب  ترمجته  يف  البخاري  اإلمام  سلكها  التي  املسالك  حيدد  املبحث  هذا 
صحيحه، وجييل أنواع تراجم الصحيح، وإن كان ل يرد منه التنصيص عليها، إالرَّ أن 
العلامء عرفوا ذلك من خالل استقرائهم لكتابه الصحيح، وبتتبعهم ألنواع تراجم 

أبوابه.

ويمكن القول: إن تراجم أبواب صحيح البخاري ثالثة أنواع:

ملا  باملطابقة  دالة  الرتمجة  الظاهرة: وضابطها أن تكون  الرتاجم  األول:  النوع 
يورد يف مضموهنا، مطابقة واضحة دون حاجة للفكر والنظر. 

وهذا ما أشار إليه احلافظ ابن حجر بقوله: »ولنذكر ضابًطا يشتمل عىل بيان 
»وهي  قائاًل:  فقد عرفها  الظاهرة  أما  وخفية«))).  فيه وهي ظاهرة  الرتاجم  أنواع 
أن تكون الرتمجة دالة باملطابقة ملا يورد يف مضموهنا، وإنام فائدهتا اإلعالم بام ورد 
يف ذلك الباب من غري اعتبار ملقدار تلك الفائدة، كأنه يقول هذا الباب الذي فيه 
كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل عىل احلكم الفالين مثاًل، وقد تكون الرتمجة بلفظ 

املرتجم له، أو بعضه أو بمعناه، وهذا يف الغالب«))).

هدي الساري )ص3)).   (((
هدي الساري )ص3)).  (((
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وهذا يبني أن البخاري له يف الرتاجم الظاهرة عدة مسالك سلكها يف تراجم 
أبواب صحيحه))). 

كام  الظاهرة  الرتاجم  من  العكس  عىل  وهي  اخلفية:  الرتاجم  الثاني:  النوع 
يفهم من كالم ابن حجر السابق، وعليه يكون ضابطها: أن ال تكون الرتمجة دالة 
باملطابقة ملا يورد يف مضموهنا، وهذا يعني أن تدرك مطابقتها ملا يرد يف مضموهنا 

بوجه يف البحث والتفكري القريب والبعيد ))).

وأشار احلافظ ابن حجر إىل عدد من املسالك التي سلكها البخاري يف نوع 
الرتاجم اخلفية، فباإلضافة إىل هذين النوعني، يوجد نوع ثالث)3): وهي األبواب 
التي ذكرها اإلمام البخاري جمردة من الرتمجة مكتفًيا فيها بقوله: )باب( دون العنونة 

بيشء تدل عىل مضمون الباب)4)، وأطلق عليها األبواب املجردة من الرتمجة. 

سميت مسالك نسبة إىل قول ابن حجر: »وقد سلك هذه الطريقة يف معظم تراجم هذا الكتاب   (((
استنباط  ابن مجاعة: »سلك يف  الباري ))/8(. وقول  فتح  ينظر:  باالستقراء«.  ما سيظهر  عىل 
حكم الرتمجة يف احلديث طرًقا عدة«. ينظر: تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص97(. وقد 

سامها صاحب كتاب اإلمام الرتمذي باملسالك.
ينظر: اإلمام الرتمذي لنور الدين عرت )ص74)).   

)ص74)).  عرت  الدين  لنور  الصحيحني  وبني  جامعة  بني  واملوازنة  الرتمذي  اإلمام  ينظر:   (((
باجلانب  التي هتتم  أعم من االستنباطية  الرتاجم االستنباطية، وفيه نظر ألن اخلفية  وقد سامها 

االستنباطي والفقهي. 
بالسلب ال  نوع  فنقول: هي  ترمجة،  بغري  الرتاجم وهي  أنواع  تدرج يف  يسأل سائل كيف  وقد   (3(
اإلجياب، كام نقول يف إعراب اليشء أنه ال حمل له من اإلعراب، وأفردت كنوع؛ ألهنا نوع ظاهر 

وبارز يف تراجم البخاري. 
عرفها نور الدين عرت: بأهنا التي أرسلت فلم تذكر، واكتفى عنها بكلمة العنوان )باب(. – وعىل   (4(

هذا ال تعارض بينه وبني التعريف االصطالحي -. ينظر: اإلمام الرتمذي )ص)9)). 
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النوع األول: الرتاجم الظاهرة: وهي التي تطابق ما ورد يف مضموهنا مطابقة 
واضحة دون حاجة للفكر والنظر))). وقد سلك البخاري فيها عدة مسالك منها: 

لفظ  جيعل  بأن  وذلك  الباب:  حديث  عىل  مشتملة  تراجم  األول:  املسلك 
احلديث الوارد يف الباب ترمجة له، كله أو بعضه))).

مثال للرتمجة بكل لفظ احلديث: باب )ما أنزل اهلل داء إالرَّ أنزل له شفاء()3)، 
وأخرج حتته حديًثا بلفظ )ما أنزل اهلل داء إالَّ أنزل له شفاء))4).

مثال آخر: باب )مطل الغني ظلم()5)، ثم أخرج حتته حديث: )مطل الغني 
ظلم()6).مثال الرتمجة بجزء من لفظ احلديث: باب ال هامة)7)، وأخرج حتته حديث:  

»ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر«)8).

ينظر: هدي الساري )ص3)(، واإلمام الرتمذي )ص79)).   (((
ينظر: هدي الساري )ص3)(، واإلمام الرتمذي )ص79)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه، يف كتاب الطب )0)/34)( من فتح الباري.  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/34)( من فتح الباري.   (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب االستقراض )5/)6( من فتح الباري.   (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االستقراض )5/)6( من فتح الباري. وأخرجه مسلم يف   (6(
صحيحه يف كتاب املساقاة، باب حتريم مطل الغني وصدقة احلوالة واستحباب قبوهلا إذا أحيل 
باب ال  املظال،  ينظر: كتاب  النووي. ولالستزادة من األمثلة  عىل ملئ )0)/)47( من رشح 
املظال، باب  الباري، ويف كتاب  يمنع جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره )0/5))( من فتح 

الظلم ظلامت يوم القيامة )00/5)( من فتح الباري. 
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/5))( من فتح الباري.   (7(

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )((5/(0( الطب  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (8(
صحيحه يف كتاب الطب، باب: ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال 

يورد ممرض عىل مصح )4)/443( من رشح النووي. 
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مثال آخر: باب ال عدوى)))، ثم أخرج حتته حديث بلفظ: »ال عدوى وال 
طرية إنام الشؤم يف ثالث: يف الفرس، واملرأة، والدار«)))، فهذه الرتمجة تعد جزًءا 
فهذه  فقط.  عدوى«  »ال  لفظ  فيها  أخرى  أحاديث  أورد  وكذا  احلديث،  لفظ  من 
تعد ترمجة بلفظ احلديث كاماًل بالنسبة حلديث »ال عدوى« وترمجة بجزء من لفظ 

احلديث بالنسبة للحديث اآلخر.

عىل  وهي  الباب  يف  الواردة  األحاديث  ملعنى  صائغة  تراجم  الثاين:  املسلك 
أنواع:

النوع األول: قد تكون بمعنى احلديث مع استخدام عبارات من كل حديث 
من األحاديث الواردة يف الباب.

مثاله: باب ما كان النبي H يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا)3).

نجد أن البخاري صاغ يف الرتمجة معنى احلديثني الذي ساقهام حتت الباب.

ُلنَا بِامْلَْوِعَظِة يف األيام  فاحلديث األول كان بلفظ: »َكاَن النرَّبِيُّ H َيَتَخورَّ
آَمِة«)4).  كراهة السرَّ

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/43)( من فتح الباري.  (((
الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  الطب )0)/43)( من  كتاب  البخاري يف صحيحه،  أخرجه   (((
النووي.  رشح  من   )440/(4( الشؤم  من  منه  يكون  وما  والفأل  الطرية  كتاب  يف  صحيحه 
ولالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب األدب، باب: ال حتقرن جاره جلارهتا )0)/444( من فتح 
الباري، ويف كتاب الطب، باب: إذا وقع الذباب يف اإلناء )0)/49)( من فتح الباري ويف كتاب 

الطب، باب: الشفاء يف ثالث )0)/36)( من فتح الباري. 
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب العلم ))/)6)( من فتح الباري.   (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/)6)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (4(
يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب االقتصاد يف املوعظة )7)/)6)( من رشح النووي. 
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ُروا«))).  ُروا َواَل ُتَنفِّ ُروا، وَبشِّ ُروا َواَل ُتَعسِّ واحلديث الثاين كان بلفظ: »َيسِّ

ونرى أنه أخذ يف احلديث األول ختول النبي H ألصحابه باملوعظة، 
وأخذ يف احلديث الثاين التحذير من تنفري الناس. وصاغ هذين املعنيني يف الرتمجة 

التي ترجم هبا هبذا الباب. 

النوع الثاني: تراجم صائغة ملسألة من املسائل الواردة يف الباب.

مثاله: باب فضل من علم وعلم)))، وأورد البخاري حتته حديًثا متصاًل عن 
النبي H قوله: )مثل ما بعثن اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري 
أصاب أرًضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب 

أمسكت املاء فنفع اهلل بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إمنا 

هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه ف دين اهلل ونفعه ما بعثن اهلل 

به فعلم وعّلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأًسا ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به))3).

فيالحظ أن الرتمجة اشتملت عىل صنف واحد من األصناف الثالثة الواردة يف 
احلديث وهذا يعد من قبيل صياغة الرتمجة إلحدى املسائل التي تضمنها احلديث.

الثالث: تراجم صائغة ملعنى احلديث مع استخدام أسلوب الرتغيب  النوع 
والرتهيب.

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/63)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (((
يف كتاب اجلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري )))/68)( من رشح النووي.

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب العلم ))/75)( من فتح الباري.   (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(75/(( العلم  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي H من اهلدى والعلم )5)/48) 

من رشح النووي. 
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باب  احلديث:  بمعنى  والتي  الرتغيب  أسلوب  عىل  املشتملة  للرتاجم  مثال 
وحده  اهلل  إالَّ  إلــه  )ال  قال:  من  أجر  يبينان  حديثني  حتته  وأورد  التهليل)))،   فضل 

ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير).

أحدمها بلفظ: )من قال ال إله إالَّ اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو 
على كل شيء قدير ف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وُكتب له مائة حسنة 

وُميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرًزا من الشيطان يومه ذلك حتى مُيسي، ومل يأت 

أحٌد بأفضل مما جاء إالَّ رجٌل عمل أكثر منه)))). 

والثاني بلفظ: )من قال عرًشا كان كمن أعتق رقبًة من ولد إسامعيل()3).

فالرتمجة اشتملت عىل معنى احلديث لكن باستخدام أسلوب الرتغيب.

مثال آخر: باب: فضل التسبيح)4)، وأورد حتته حديث: )من قال سبحان اهلل 
وحبمده ف يوم مائة مرة ُحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر))5).

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/00)( من فتح الباري.   (((
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/)0)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح 

والدعاء )7)/0)( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/)0)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (3(
صحيحه يف كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح 

والدعاء )7)/))( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/06)( من فتح الباري.   (4(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/06)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (5(
صحيحه يف كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح 

والدعاء )7)/0)( من رشح النووي. 
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وحديث: )كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف امليزان حبيبتان إىل الرمحن 
سبحان اهلل العظيم سبحان اهلل وحبمده)))).

فالرتمجة اشتملت عىل معنى احلديث مع استخدام أسلوب الرتغيب))).

التراجم املشتملة على أسلوب الترهيب:

مثاله: باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم)3)، وأورد حتته حديث »اتق دعوة 
املظلوم فإنها ليس بينها وبني اهلل حجاب«)4).

باب ما حيذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع، أو جماوزة احلد الذي أمر به)5)، 
وأورد حتته حديث »ال يدخل هذا بيت قوم إالرَّ أدخله اهلل الذل«)6).

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     تعاىل:  اهلل  وقول  الغدر  من  ما حيذر  باب 
پ    پپ    پ    ڀ    ڀ     ڀ     ڀ[)7)، وأورد حتته حديًثا فيه لفظ 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/06)( من فتح الباري، ومسلم يف صحيحه   (((
يف كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

)7)/))( من رشح النووي.
ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب املرىض، باب: فضل من يرصع من الريح )0)/4))( من   (((

فتح الباري، ويف كتاب املرىض، باب فضل من ذهب برصه )0)/5))( من فتح الباري. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املظال )00/5)( من فتح الباري.   (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظال )5/)0)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (4(
يف كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم ))/47)( من رشح النووي. 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )4/5( من فتح الباري.   (5(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )4/5( من فتح الباري.   (6(

]األنفال:)6[. ينظر: البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة )77/6)( من فتح الباري.   (7(
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) ثم هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر))). فيغدرون فيأتونكم حتت ثامنني غاية 
حتت كل غاية اثنا عرش ألًفا())).

أي  عامة:  خبية  صيغة  استخدام  مع  احلديث  بمعنى  تراجم  الرابع:  النوع 
بأن تكون الرتمجة عبارة تدل عىل مدار الباب ومضمونه مع استخدام صيغة خبية 
عامة، وحتتمل الرتمجة عدة أوجه، فتدل عىل حمتوى الباب بوجه عام، ثم يتعني املراد 
بمضمون  اإلمجايل  اإلعالم  وفائدهتا  الباب  يف  الوارد  املذكور  احلديث  يف  ذكر  مما 
الباب، ثم يدرك القارئ املعنى املقصود)3). وله يف ذلك عدة أساليب منها: )باب 

ما جاء يف كذا(.

مثال: باب ما جاء يف الوتر)4).

فاألحاديث الواردة يف الباب حددت املراد من هذا العموم، فاحلديث األول 
يدور حول عدد صالة الوتر، واحلديث الثاين والثالث يدور حول الكيفية، والرابع 

مثل األول يدور حول عدد صالة الوتر، واخلامس حول طوهلا.

مثال آخر: باب ما جاء يف زمزم)5).

بن األصفر هم: الروم، وقيل: ملوك الروم، أوالد األصفر بن روم بن يعصو بن إسحاق، أو ألن   (((
جيًشا من اجليش غلب عليهم، فوطئ نساءهم، فولد هلم أوالد صفر. ينظر: القاموس املحيط 

)ص5)4( وفتح الباري )78/6)). 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلزية واملوادعة )77/6)( من فتح الباري.   (((

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص75)).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الوتر ))/477( من فتح الباري.   (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب احلج )3/)49( من فتح الباري.  (5(
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صيغت الرتمجة بصيغة خبية عامة؛ ألهنا ل حتدد املراد هل قصد فضلها؟ أو 
أو عن قصة  قاعًدا؟  أو  قائاًم  أو يف أي هيئة رشهبا  H؟  النبي  متى رشهبا 

تفجري ينبوع ماء زمزم؟ 
النبي  فيها  رشب  التي  اهليئة  تناولت  الباب  يف  الــواردة  األحاديث  لكن 

H ماء زمزم، وقصة غسل صدره بامء زمزم يف حادثة املعراج. 
مثال ثالث: باب ما جاء يف التعريض))).

فالصيغة خبية عامة ل حتدد املراد منها، هل يف حكمها أم يف غري ذلك، لكن 
احلديث الوراد تناول قصة األعرايب الذي أنجبت له امرأته غالًما أسوًدا، فطمأنه 

النبي H بأنه لعله نزعة عرق.
مثال رابع: باب ما جاء يف البناء))).

ل حتدد الرتمجة هل ما جاء يف البناء عىل سبيل الرخصة أو املنع أو غريه، لكن 
األحاديث الواردة يف الباب بعضها أفاد الرخصة يف البناء وبعضها أفاد التحريم. 

وقد يستخدم عبارة )باب ما ذكر يف كذا(.
مثاله: باب ما ذكر يف احلجر األسود )3).

ياقوتة من  ما ذكر يف كوهنا  به  منها، هل قصد  فالصيغة خبية عامة ل حيدد 
اجلنة؟ أو يف كونه نزل من اجلنة؟ أو غريه. لكن احلديث الوراد حتته يف الباب تناول 

حديث تقبيل عمر للحجر األسود.

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود )))/75)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب االستئذان )))/)9( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب احلج )3/)46( من فتح الباري.  (3(
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ومن أساليبه فيها قد يقول )باب ما قيل يف كذا(
مثاله: باب ما قيل يف أوالد املسلمني))).

باب ما قيل يف أوالد املرشكني))).

النوع الثاني: الرتاجم اخلفية: من األمور التي ال خيتلف اثنان عليها، أن عامة 
املؤلفني يضعون عناوين ملسائل كتبهم للداللة عىل مضمون املسألة، وتوجيه ذهن 
القارئ إليها لتكون بمثابة املرشد والدليل، واألصل يف العناوين أن تكون مطابقتها 

ملضمون الباب ظاهرة ليتحقق اهلدف منها كدليل.

لكن هناك من املصنفني من أئمة احلديث من تطلع ألغراض أخرى غري هذا 
وغاية  هدف  ذلك  يف  وله  العناوين،  من  آخر  نوًعا  واستخدم  املعروف،  الغرض 
يرمي إىل حتقيقها، وهي إبراز فقهه واستنباطه من األحاديث، مع ما يف هذا كله من 
شحذ ذهن القارئ ومترينه عىل التفهم عن طريق اإلشارة وغريه، فيكتسب ملكه 
التفهم واالستنباط والوصول إىل نتيجة ال تدل عليها أحاديث الباب التي بني يديه 
بصورة مبارشة، فيعينه عىل الوصول إليها من خالل ما صاغه يف الرتمجة من أمور 

تساعده عىل ذلك، وعن طريق إعامل الفكر فيها)3).

فرتامجه  لذا  الرتاجم،  من  النوع  هذا  استخدم  البخاري عىل رأس من  وكان 
حريت األفكار، وأدهشت العقول. 

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز )44/3)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز )45/3)( من فتح الباري.  (((
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص85)).   (3(
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فالرتاجـــم اخلفية هـــي: التي تـدرك مطابقتهـا ملضموهنا بوجه مـن البحث 
والتفكري القريب والبعيد))). وقد سلك يف ذلك مسالك عدة منها:

املسالك التي سلكها البخاري في التراجم اخلفية:

املسلك األول: تراجم يومئ هبا إىل معنى حديث ل يصح عىل رشطه، أو يأيت 
بلفظ احلديث الذي ل يصح عىل رشطه رصحًيا يف الرتمجة ويورد يف الباب ما يؤدي 

معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي))).

ومن أمثلة ما ترجم له بلفظ يومئ إىل معنى حديث ل يصح عىل رشطه.

وتأخذ فرصة  تغتسل  املحيض، وكيف  تطهرت من  إذا  نفسها  املرأة  دلك  باب 
ممسكة فتتبع هبا أثر الدم)3). وأخرج حتته حديًثا موصوالً عن عائشة أن امرأة سألت 
النبي H عن غسلها من املحيض فأمرها كيف تغتسل قال: )خذي فرصًة من 
مسٍك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهُر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: تطهري 

بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان اهلل تطهري. فاجتذبتها إلّي فقلُت: تتبعي أثر الدم()4).

وعلق ابن حجر عىل هذا بأنه: »ليس يف احلديث ما يطابق الرتمجة؛ ألنه ليس 
فيه كيفية الغسل وال الدلك«، ثم قال: »إن امُلَصنِّف جرى عىل عادته يف الرتمجة بام 

تضمنه بعض طرق احلديث الذي يورده، وإن ل يكن املقصود فيام ساقه«)5).

ينظر: املصدر السابق )ص74)).   (((
ينظر: هدي الساري )ص4)).   (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/4)4( من فتح الباري.   (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/4)4( وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احليض باب   (4(

استحباب املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضع الدم )38/3)-39)( من رشح النووي. 
فتح الباري ))/4)5-4)4).   (5(
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فقد ورد احلديث املشتمل عىل كيفية الغسل والدلك من حديث مسلم بلفظ 
رأسها  عىل  تصب  ثم  الطهور،  فتحسن  فتطهر،  وسدرهتا  ماءها  إحداكن  )تأخذ 
فتدلكه دلًكا شديًدا، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء، ثم تأخذ فرصة 
الغسل والدلك، ول  الرتمجة الشتامهلا عىل كيفية  ممسكة فتطهر هبا())). فهذا مراد 
خيرج البخاري هذا الطريق؛ لكونه من رواية إبراهيم بن مهاجر))). عن صفية)3). 
وليس عىل رشطه. فأراد أن يومئ إىل معنى حديث ل يصح عىل رشطه من خالل 

الرتمجة)4).

 H باب وقت العشاء إىل نصف الليل، وقال أبو برزة)5): »كان النبي
يستحب تأخريها«)6).

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احليض، باب استحباب املغتسلة من احليض فرصة من مسك   (((
يف موضع الدم )40/3)( من رشح النووي. 

هو: إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل أبو إسحاق الكويف. قال عنه الثوري وأمحد: ال بأس به،   (((
وقال عنه بحي بن معني: ل يكن بالقوي، وقيل: حديث يكتب يف الضعفاء. وقال عنه النسائي: 

ليس بالقوي وقال ابن ِحبرَّان يف الضعفاء: هو كثري اخلطأ. ينظر: هتذيب التهذيب ))/46)). 
 H اهلل  املؤمنني سباها رُسول  أم  ثعلبة  بن  بن سعيد  بن أخطب  بنت حيي  هي: صفية   (3(
عام خيب ثم أعتقها ثم تزوجها، ماتت يف خالفة معاوية سنة )50هـ(. ينظر: هتذيب التهذيب 

 .(458/(((
أيام  صيام  باب:  الصوم،  كتاب  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   .)4(5/(( الباري  فتح  ينظر:   (4(

البيض ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة )6/4))( من فتح الباري. 
هو: نضلة بن عبيد بن احلارث األسلمي، صحايب، غلبت عليه كنيته، سكن املدينة ثم البرصة،   (5(
سبع   H شهد قتال األزارقة مع املهلب، مات بخراسان عام )65هـ(، غزى مع النبي 
واألعالم   )339/(0( التهذيب  وهتذيب   ،)4(  ،40/3( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  غزوات. 

 .(33/8(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة ))/)5( من فتح الباري.   (6(
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إىل  العشاء  صالة   H النبي  )أخر  فيه:  موصواًل  حديًثا  حتته  اخرج 
نصف الليل())).

 فهذه الرتمجة إشارة إىل حديث أخرجه مسلم ))) من رواية عبد اهلل بن عمرو 
ابن العاص)3) يف بيان أول األوقات وآخرها، وفيه )فإذا صليتم العشاء فإنه وقت 

إىل نصف الليل()4).

فهو هنا أشار إىل معنى حديث ليس عىل رشطه من خالل الرتمجة. 

ومن أمثله ما ترجم فيه بلفظ حديث ل يصح عىل رشطه وأورد يف الباب ما 
يؤدي معناه بأمر ظاهر، قوله: باب ال وصية لوارث)5). 

للولد  املال  )كان  قال:   I ابن عباس  وأخرج حتته حديًثا موصواًل عن 
حظ  مثل  للذكر  فجعل  أحب  ما  ذلك  من  اهلل  فنسخ  للوالدين  الوصية  وكانت 
األنثيني، وجعل لألبوين لكل واحد منهام السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، 

وللزوج الشطر والربع()6).
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب مواقيت الصالة ))/)5( من فتح الباري، وأخرجه مسلم   (((
رشح  من   )((7/5( الصالة  أوقات  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب  يف  صحيحه  يف 

النووي. 
أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس   (((

)3/5))( من رشح النووي. 
أبيه، وكان  قبل  الرمحن، أسلم  أبو عبد  العاص بن وائل بن هاشم،  هو: عبد اهلل بن عمرو بن   (3(

فاضاًل عالًما. تويف سنة )63هـ(. ينظر: أسد الغابة )49/3 -50). 
ينظر: فتح الباري ))/)5).   (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا )5/)37( من فتح الباري.   (5(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا )5/)37( من فتح الباري.   (6(
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وعلق ابن حجر عىل هذا بأن هذه الرتمجة لفظ حديث مرفوع أخرجه أبو داود 
والرتمذي))).

فرتجم به البخاري عىل عادته؛ ألنه ل يثبت عىل رشطه، واستغنى بام يعطي 
حكمه))). 

ففي هذه الرتمجة أورد البخاري لفظ حديث ل يصح عىل رشطه، وأورد يف 
الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر. 

ومن أمثله ما ترجم فيه بلفظ حديث ل يصح عىل رشطه، ويورد يف الباب ما 
يؤدي معناه بأمر خفي. قوله: )باب حسن العهد من اإليامن()3). 

أخرج حتته حديًثا موصواًل عن عائشة لفظ )ما غرت عىل امرأة ما غرت عىل 
خدجية، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثالث سنني ملا كنت أسمعه يذكرها، ولقد 
أمره ربه أن يبرشها ببيت يف اجلنة من قصب، وإن كان رُسول اهلل H ليذبح 
الشاة ثم هيدي يف خلتها منها)4)، فنجد أن الرتمجة ليست جزًءا من احلديث، فلم 

أخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث )433/4( من عارضة   (((
السجستاين يف  داود  أبو  الرتمذي: حسن صحيح. وأخرجه  العريب. وقال عنه  األحوذي البن 
كتاب  يف  سننه  يف  ماجة  ابن  وأخرجه   ،)5/(( لوارث  وصية  ال  باب:  الوصايا،  كتاب  سننه، 
النسائي يف سننه،  الوصايا، باب ال وصية لوارث ))/905، 906( وأخرجه أمحد بن شعيب 
ضبط وتوثيق صدق مجيل العطار، يف كتاب الوصايا، باب: إيصال الوصية للوراث )49/6)) 

من رشح السيوطي. 
ينظر: فتح الباري )5/)37).   (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/435( من فتح الباري.   (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/435( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(

صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل خدجية )5)/97)( من رشح النووي. 
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ترد كلمة »حسن العهد« يف احلديث الوارد يف الباب، لكنه يف احلقيقة جزء من لفظ 

حديث وارد عىل غري رشط البخاري – أخرجه احلاكم والبيهقي-، وأراد البخاري 

الباب من  الواردة يف حديث  األمور  أن مجيع  إىل  إضافة  الرتمجة،  إليه يف  يشري  أن 

اإلكثار من الثناء عىل خدجية J وإرسال اهلدايا إىل خالئلها بعد وفاهتا كل هذا 

من قبيل حسن العهد، فهو يؤدي معنى احلديث الوارد يف الرتمجة، فداللة احلديث 

عىل معنى الرتمجة تفهم من خالل هذه األمور. 

ولفظ احلديث الذي أخرجه احلاكم والبيهقي))). وأراد البخاري أن يشري إليه، 

 H قالت: »جاءت عجوز إىل النبي J فعند احلاكم بلفظ: عن عائشة

وهو عندي، فقال هلا رُسول اهلل: من أنت؟ قالت: أنا جثامة املزنية. فقال: بل أنت 

بأيب  بعدنا؟ قالت: بخري  أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم  املزنية)))، كيف  حسانة 

أنت وأمي يا رُسول اهلل. فلام خرجت قلت: يا رُسول اهلل تقبل عىل هذه العجوز 

هذا اإلقبال؟ فقال: )إهنا كانت تأتينا زمن خدجية وإن ُحسن العهد من اإليامن«. 

أخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإليامن، باب: حسن العهد من اإليامن ))/65)( وقال   (((
عنه حديث صحيح عىل رشط الشيخني وأخرجه أبو بكر البيهقي يف شعب اإليامن يف الكتاب 
الثاين والستني من شعب اإليامن، وهو باب يف رد السالم، فصل يف املكافأة بالصنائع )6/6)5) 
وأخرجه أمحد يف مسنده، يف مسند عائشة )58/6(، وأخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب املناقب 
حسن  الرتمذي:  عنه  وقال  األحوذي  عارضة   )(((/7( خدجية  فضل  باب  اهلل،  رُسول  عن 

صحيح غريب. 
حسانة املزنية هي: التي كان اسمها جثامة املزنية وقيل إهنا التي قال النبي H فيها عندما   (((
أرسل هدية إليها )اذهبوا به إىل فالنة فإهنا كانت صديقة خدجية(. ينظر: أسد الغابة )49/5)). 
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يف  عادته  عىل  حرص  البخاري  بأن  احلديث  هذا  عىل  حجر  ابن  عقب  وقد 
االكتفاء باإلشارة دون الترصيح، فإن لفظ الرتمجة قد ورد يف حديث يتعلق بخدجية 

J أخرجه احلاكم والبيهقي))). 

مثال آخر: باب من أدرك من الصالة ركعة))).

H: )من  وأورد حتته حديًثا موصواًل عن أيب هريرة عن رُسول اهلل 
لفظ  هي  الرتمجة  هذه  أن  فيالحظ  الصالة))3).  أدرك  فقد  الصالة  من  ركعة  أدرك 

الباب مع تغري قليل تقدياًم وتأخرًيا. ففي الرتمجة قدم قوله )من الصالة(  حديث 
عىل قوله )ركعة(. ويف احلديث قدم قوله )ركعة( عىل قوله )من الصالة(. 

البيهقي  رواها  وقد  رشطه،  عىل  ليست  أخرى  رواية  إىل  ليشري  إالرَّ  هذا  وما 
بلفظ )من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها( ويف رواية له )من أدرك من الصالة 

ركعة فقد أدرك الصالة()4).

فال  خفي،  بأمر  إليه  وأومأ  رشطه،  عىل  ليس  حديث  لفظ  هنا  ترجم  فقد 
قبل  من  إالرَّ  البخاري  رشط  عىل  يصح  ل  حديث  لفظ  كونه  معرفة  للعامة  يتسنى 

املختصني.

ينظر: فتح الباري )0)/436(، ولالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب األدب، باب املقة من اهلل   (((
)0)/)46( من فتح الباري. 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة ))/57( من فتح الباري.   (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة ))/57( من فتح الباري.   (3(

أخرجه أبو عيل أمحد البيهقي يف السنن الكبى، كتاب اجلمعة، باب من أدرك ركعة من اجلمعة   (4(
)86/3)، وأخرجه احلاكم يف مستدركه، كتاب اجلمعة باب األمر بحضور الذكر والدنو من 

اإلمام ))/588( وقال عنه احلاكم: اتفق البخاري ومسلم عليه. 
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وعلق ابن حجر عىل هذا بأن: قوله )باب من أدرك من الصالة ركعة( هكذا 
ترجم وساق احلديث بلفظ )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( وأنه 

رواه مسلم))) وأخرجه البيهقي بلفظ كلفظ ترمجة الباب.

بلفظ  يرتجم  مما  البخاري  تراجم  يقع يف  ما  أن مجيع  باالستقراء  وقد وضح 
احلديث ال يقع فيه يشء مغاير للفظ احلديث الذي يورده إالرَّ وقد ورد يف وجه آخر 

لذلك اللفظ املغاير، فلله دره ما أكثر اطالعه))).

احلديث  مدلول  عىل  زائًدا  معنًى  أو  حكاًم  تتضمن  تراجم  الثاني:  املسلك 
لوجود ما يدل عىل هذا احلكم من طريق آخر قد وصله يف موضع آخر من كتابه 

فكأنه حييل عليه بالرمز واإلشارة)3).

مثاله: باب الفتيا وهو واقف عىل الدابة وغريها)4).

اهلل  رُسول  )أن  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  موصواًل  حديًثا  حتته  وأورد 
H وقف يف حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال ل أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح فقال اذبح وال حرج فجاء آخر فقال ل أشعر فنحرت قبل أن ارمي قال ارم 

وال حرج فام ُسئل النبي H عن يشء قدم وال أخر إالرَّ قال افعل وال حرج()5).

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك   (((
الصالة )06/5)( من رشح النووي. 

ينظر: فتح الباري ))/57(. األبواب والرتاجم ))/76).   (((
ينظر: هدي الساري )ص4)( واإلمام الرتمذي )ص86)( بترصف.   (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/80)( من فتح الباري.   (4(
يف  صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(80/(( العلم  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (5(

كتاب احلج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي )59/9( من رشح النووي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





149

فمن املالحظ أن احلديث الوارد يف الباب ليس فيه ذكر الدابة وال الركوب 
رغم أنه نص يف الرتمجة عىل وقوفه عىل الدابة، فقد أراد بالرتمجة اإلحالة إىل رواية 
بلفظ  اجلمرة))).  عند  الدابة  عىل  الفتيا  باب  حتت  احلج  كتاب  يف  أوردها  أخرى 

)وقف رُسول اهلل H عىل ناقته())).

يف  عليه  يدل  ما  لوجود  احلديث  مدلول  عىل  زائًدا  حكاًم  تضمنت  فالرتمجة 
رواية أخرى. وعقب ابن حجر عىل هذا بأنه إن قيل ليس يف سياق احلديث ذكر 
الركوب فاجلواب أنه أحال به عىل الطريق اآلخر الذي أورده يف كتاب احلج حتت 

باب الفتيا عىل الدابة عند اجلمرة)3).

مثال آخر: باب الشعر يف املسجد)4).

أبا  يستشهد  األنصاري)5)،  ثابت  بن  حسان  فيه  موصواًل  حديًثا  حتته  ذكر 
عن  أجب  حسان  )يا  يقول:   H النبي  سمعت  هل  اهلل  أنشدك  هريرة: 

رُسول اهلل H، اللهم أيده بروح القدس( قال أبو هريرة: نعم)6). 
ينظر: البخاري يف صحيحه، يف كتاب احلج )569/3( من فتح الباري.  (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )569/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب احلج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي )60/9( من رشح النووي.

ينظر: فتح الباري ))/80)-)8)).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/548( من فتح الباري.   (4(

 H هو: حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن النجار وكنيته أبو الوليد وكان رُسول اهلل  (5(
 I تويف يف خالفة عيل .H ينصب له منًبا يف املسجد يفاخر ويدافع عن رُسول اهلل

ينظر: أسد الغابة ))/7، 0)). 
مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )548/(( الصالة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (6(
رشح  من   )(63/(5( ثابت  بن  حسان  فضائل  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  يف  صحيحه  يف 

النووي. 
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فاحلديث ل يتضمن كون إنشاد الشعر كان يف املسجد، لكن البخاري أشار 
بن  سعيد  رواية  من  اخللق  بدء  كتاب  يف  صحيحه  يف  أخرى  رواية  إىل  بالرتمجة 
وفيه  فيه  أنشد  كنت  فقال:  ينشد،  وحسان  املسجد  يف  عمر  مر  قال:  املسيب))). 
التفت إىل أيب هريرة فقال: أنشدك باهلل سمعت رُسول اهلل  من هو خري منك، ثم 

H يقول: )أجب عن، اللهم أيده بروح القدس( قال: نعم))).

النبي  قال  وحني  أنشد  حني  املسجد  يف  كان  حساًنا  أن  بينت  الرواية  فهذه 
H له: )أجب عن))3).

وعقب ابن مجاعة عىل قول البخاري: باب إنشاد الشعر يف املسجد)4). وعىل 
احلديث الذي ل ترد فيه كلمة املسجد: بأن احلديث الذي أورده ليس فيه ترصيح 
باملسجد، لكنه جاء مرصًحا به يف رواية أخرى فاكتفى باإلشارة إىل احلديث إحالة 

عىل معرفة أهله)5). 

السياق  خصوص  ال  احلديث،  أصل  إىل  بالرتمجة  اإلشارة  الثالث:  املسلك 
الذي يورده)6).

هو: سعيد بن املسيب بن حزن ابن أيب وهب املخزومي القريش، أبو حممد سيد التابعني، أحد   (((
الفقهاء السبعة يف املدينة مجع بني احلديث والفقه والزهد، ولد عام )3)هـ(، كان تاجًرا، وكان 
أحفظ الناس ألقضية عمر I حتى سمي راوية عمر، تويف عام )94هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )7/4))( وهتذيب التهذيب )74/4( واألعالم )3/)0)). 
أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة )304/6( من فتح الباري.   (((

ينظر: فتح الباري ))/548).   (3(
أورد كلمة »إنشاد« يف البا بناًء عىل النسخة املعتمدة عنده. ينظر: تراجم أبواب البخاري )ص6))).   (4(

ينظر: تراجم البخاري )ص6))).   (5(
ينظر: فتح الباري ))/550).   (6(
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ويقصد به اإلشارة بالرتمجة إىل أصل املوضوع العام الذي يدور حوله احلديث، 
الذي ورد بتوسع يف أحاديث أخرى.

مثاله: باب أصحاب احلراب يف املسجد))).

 وأورد حتته حديثني متصلني األول: عن عائشة J بلفظ: »رأيت رُسول اهلل 
اهلل  ورسول  املسجد،  يف  يلعبون  واحلبش  حجريت،  باب  عىل  يوًما   H

H يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهم«))).

والثاني: عن عائشة J بلفظ: »رأيت النبي H واحلبشة يلعبون 
بحراهبم«)3).

فيالحظ أن احلديث األول حدد أن لعب احلبشة كان يف املسجد، وهذا ما ل 
حيدده احلديث الثاين. 

واحلديث الثاين حدد أن لعب احلبشة كان بحراهبم، وهذا ما ل حيدده احلديث 
األول.

فلفظ الرتمجة ل يظهره حديث واحد بل هو بالرجوع إىل أصل احلديث أي إىل 
املوضوع الذي يدور حوله احلديثان، لذا قال ابن حجر معلًقا: »أن البخاري يقصد 

بالرتمجة أصل احلديث ال خصوص السياق الذي يورده«)4).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/549( من فتح الباري.   (((
مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )549/(( الصالة  كتاب  يف  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
يف صحيحه يف كتاب صالة العيدين، باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد 

)4/6)4( من رشح النووي.
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصالة ))/549( من فتح الباري.  (3(

فتح الباري ))/550).   (4(
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مثال آخر: باب قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ       ٻ    ٻ    ٻ        پ    پ    پ    پ    
 ،H ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ[. حركوا: استهزءوا بالنبي

ويقرأ بالتخفيف من لويت))).

 وذكر حتته حديث زيد بن األرقم))). قال: كنت مع عمي فسمعت عبد اهلل 
ابن ُأيب يقول: ال تنفقوا عىل من عند رُسول اهلل حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا 
للنبي  عمي  فذكره  لعمي،  ذلك  فذكرت  األذل،  منها  األعز  ليخرجن  عنده  من 
H وصدقهم فدعاين فحدثته، فأرسل رُسول اهلل H إىل عبد اهلل بن 
ُأيَبِّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني رُسول اهلل H وصدقه فأصابني غم 
ل يصبني مثله قط فجلست يف بيتي، وقال عمي: ما أردت إىل أن كّذَبك رُسول اهلل 

 

النبي  إيل  فبعث  گ[)3).  ک  ]ک      اهلل:  فأنزل  ومقتك؟   H
H فقرأ فقال: إن اهلل صدقك يا زيد()4).

فهذه الرتمجة تظهر مناسبتها للحديث حيث إهنا تدور حول املوضوع العام 
عن  يتحدث  واحلديث  املنافقني  عن  تتحدث  فاآلية  احلديث،  حوله  يدور  الذي 

املنافقني أيًضا يف موقف آخر. 

]املنافقون:5[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )648/8( من فتح الباري.   (((
 H هو: زيد بن األرقم بن زيد بن قيس اخلزرجي، استصغر يوم أحد، شهد مع النبي   (((
سبع عرشة غزوة، كان يتياًم يف حجر عبد اهلل بن رواحة وسار معه إىل مؤتة، سكن الكوفة، شهد 
الغابة ))/)3))  صفني مع عيل، وتويف عام )68هـ(، روى كثرًيا من األحاديث. ينظر: أسد 

وسري أعالم النبالء )65/3)( وهتذيب التهذيب )3/)34( واألعالم )56/3). 
]املنافقون:)[.   (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري )648/8( من فتح الباري.   (4(
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أورده  الذي  السياق  يف  ليس  بأنه  اإلسامعييل  تعقبه  »وقد  حجر:  ابن  وقال 
أصل  إىل  اإلشــارة  يف  عادته  عىل  جرى  أنه  واجلــواب  به،  ترجم  ما  خصوص 
احلديث«)))، وكذا قال العيني))). وأشار الدهلوي)3) إىل هذا بأنه قد يذكر حديًثا 
ال يدل هو بنفسه عىل الرتمجة أصاًل لكن له طرق، وبعض طرقه يدل عليها إشارًة 
أو عموًما، وقد أشار بذكر احلديث إىل أن له أصاًل صحيًحا يتأكد به ذلك الطريق، 

ومثل هذا ال ينتفع به إالرَّ املهرة من أهل احلديث«)4).

املسلك الرابع: تراجم فيها إيضاح للمشكل دون اجليل)5).

مثاله: باب ترك احلائض الصوم)6).

وأورد حديًثا فيه لفظ: »يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار، 
فقلن: وبم يا رُسول اهلل؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشري«)7).

وأورد حتته حديًثا متصاًل فيه لفظ: »ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل احلازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رُسول اهلل؟ قال: 

فتح الباري )648/8).   (((
عمدة القاري )9)/40)).   (((

هو: أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي، أبو عبد العزيز، امللقب شاه ويل اهلل، ولد   (3(
سنة )0)))هـ(، فقيه حنفي من أهل دهلي، تويف سنة )76))هـ(. ينظر: األعالم ))/49)). 

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري للدهلوي )ص))).   (4(
ينظر: فتح الباري ))/405).   (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/405( من فتح الباري.   (6(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/405( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (7(
صحيحه يف كتاب اإليامن، باب نقصان اإليامن بنقص الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر عىل غري 

الكفر باهلل ككفر النعمة واحلقوق ))/53)، 54)، 55)( من رشح النووي.
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الرجل؟ قلن: بىل، قال: فذلك من نقصان  املرأة مثل نصف شهادة  أليس شهادة 
نقصان  من  فذلك  قال:  بىل،  قلن:  تصم؟  ول  تصل  ل  حاضت  إذا  أليس  عقلها، 

دينها«))).

ونرى أن هذه الرتمجة جاءت بقوله: »ترك احلائض الصوم« دون قوله: »ترك 
ترك  هو  فاجليل  اجليل،  دون  املشكل  إيضاح  آثر  ألنه  الُة«؛  والصرَّ الصوم  احلائض 
الصالة للحائض ألن الصالة يشرتط هلا الطهارة، أما املشكل هو ترك الصوم؛ ألن 

الصوم ال يشرتط له الطهارة. فاحتاج األمر إىل نص واضح. 

البخاري عىل عادته يف  قوله: »جرى  ابن رشيد)))  ابن حجر عن  لذا حكى 
الطهارة  إيضاح املشكل دون اجليل، وذلك أن تركها الصالة واضح من أجل أن 
مشرتطة يف صحة الصالة وهي غري طاهر، وأما الصوم فال يشرتط له الطهارة فكان 

تركها له تعبًدا حمًضا، فاحتاج إىل التنصيص عليه بخالف الصالة«)3).
املسلك اخلامس: تراجم مفصلة ألخرى جمملة)4).

مثاله: باب فرض مواقيت احلج والعمرة)5).

ونالحظ أن هذه الرتمجة أمجلت ذكر مواقيت احلج والعمرة فلم تعينها، ثم 
فصلها بذكر مخس تراجم تفصيلية قائاًل:

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/405( من فتح الباري.   (((
هو: أبو عبد اهلل بن رشيد السبتي، له كتاب )ترمجان الرتاجم(. ينظر: هدي الساري )ص4)).   (((

فتح الباري ))/405( وينظر: عمدة القاري )69/3)).   (3(
ينظر: األبواب والرتاجم ))/0))).   (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )383/3( من فتح الباري.   (5(
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باب ميقات أهل الشام))). باب ميقات أهل املدينة ))). 
باب مهل أهل اليمن)4). باب مهل أهل نجد)3).  

باب مهل أهل مكة للحج والعمرة )5).

املسلك السادس: تراجم تكون مقيدة واحلديث مطلق)6).
مثاله: باب ال يبصق عن يمينه يف الصالة)7).

أخرج حتته حديثني موصولني: األول: فيه أن رُسول اهلل H رأى نخامة 
يف حائط املسجد فتناول رُسول اهلل H حصاة فحتها، ثم قال: »إذا تنخم أحدكم 

فال يتنخمن قبل وجهه وال عن ميينه، وليبصق عن يساره أو حتت قدمه اليسرى«)8).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )387/3( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )387/3( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )388/3( من فتح الباري.  (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )388/3( من فتح الباري.  (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )384/3( من فتح الباري، ولالستزادة من األمثلة   (5(
ينظر كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها يف احلرض والسفر وما 
جيهر فيها وما خيافت ))/36)(، ثم فصلها برتاجم تفصيلية، فصلت ملا أمجل يف هذه الرتمجة 

التي ل يعن منها ذكر الصلوات عىل قوله: باب القراءة يف الظهر ))/43)( من فتح الباري. 
باب القراءة يف العرص ))/45)( من فتح الباري. باب القراءة يف املغرب ))/46)( من فتح   
الباري. باب اجلهر يف املغرب ))/47)( من فتح الباري. باب اجلهر يف العشاء ))/50)( من 

فتح الباري. 
ينظر: هدي الساري )ص3)( والمع الدراري ))/06)( واألبواب والرتاجم ))/)6).   (6(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/0)5( من فتح الباري.  (7(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/0)5( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (8(
صحيحه يف كتاب الزهد والرقاق، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليرس )8)/)33( من 

رشح النووي. 
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والثاني: عن رُسول اهلل H قال: »ال يتفلن أحدكم بني يديه وال عن 
الصالة  احلديثني مطلقان يف  أن  فيالحظ  رجله«))).  أو حتت  يساره  عن  ولكن  ميينه، 

ويف غريها، والرتمجة قيدت هذا بالصالة، فالرتمجة هنا مقيدة، واحلديثان مطلقان، 
حديث  إىل  يشري  أن  البخاري  أراد  أخرى  جهة  ومن  املقيد.  عىل  املطلق  فيحمل 
اليمني  البزق عن  النهي عن  فيه  التايل هلذه الرتمجة قد قيد  الباب  آخر قد ذكره يف 
اليرسى)))، أخرج حتته حديًثا  أو حتت قدمه  ليبزق عن يساره  باب  الصالة يف  يف 
ربه فال يبزقن بني يديه،  يناجي  الصالة فإمنا  إذا كان ف  املؤمن  بلفظ: »إن   موصول 

وال عن ميينه، ولكن عن يساره أو حتت قدمه«)3).

امُلَصنِّف يف ذلك عىل عادته يف  لذا عقب ابن حجر عىل هذا بقول: »فجرى 
التمسك بام ورد يف بعض طرق احلديث الذي يستدل به، وإن ل يكن ذلك يف سياق 

حديث الباب، وكأنه جنح إىل أن املطلق يف الروايتني حممول عىل املقيد فيهام«)4). 
املسلك السابع: تراجم تكون مطلقة واحلديث مقيد)5).

مثاله: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه)6).

مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )5(0/(( الصالة  كتاب  يف  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة 

وغريها )43/5( من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/))5( من فتح الباري.   (((

مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )5((/(( الصالة  كتاب  يف  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (3(
يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة 

وغريها )43/5( من رشح النووي
فتح الباري ))/0)5).   (4(

ينظر: هدي الساري )ص3)( والمع الدراري ))/06)( واألبواب والرتاجم ))/)6).   (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/3)5( من فتح الباري.  (6(
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وأورد حتته حديًثا موصواًل عن أنس أن النبي H رأى نخامة يف القبلة 
فحكها بيده، ورؤي منه كراهية – أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه – وقال: )إن 
أحدكم إذا قام ف صالته فإمنا يناجي ربه -أو ربه بينه وبني قبلته- فال يبزقن ف قبلته 

ولكن عن يساره فيالحظ أن الرتمجة مطلقة مل يقيدها بكونها ف الصالة، واحلديث 

مقيد بأن هذا حمصور حيث كونه يف الصالة. وهذا من جهة التقييد واإلطالق يف 
قوله: )فليأخذ بطرف ثوبه(، أما يف اجلزء األول من الرتمجة ففيه لفظ املبادرة، رغم 
أنه ليس له ذكر يف احلديث الذي ساقه يف الباب، لكنه أراد أن يشري إىل حديث رواه 
مسلم: )وليبصق عن يساره حتت رجله اليرسى، فإن عجلت به بادره فليقل بثوبه 

هكذا ثم طوى ثوبه بعضه عىل بعض())).

وقد قال ابن حجر: »واستشكل آخرون التقييد يف الرتمجة باملبادرة مع أنه ال 
ذكر هلا يف احلديث الذي ساقه، وكأنه أشار إىل ما يف بعض طرق احلديث املذكور 

وهو ما رواه مسلم«))).

وقال العيني: »كأنه أشار بذلك إىل ما يف بعض طرق احلديث وهو ما رواه 
به  عجلت  فإن  اليرسى،  رجله  حتت  يساره  عن  )وليبصق  لفظ  حديث  يف  مسلم 

بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه عىل بعض()3).

املسلك الثامن: تراجم مبنية حلمل اإلطالق عىل التقييد.

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليرس   (((
)8)/335( من رشح النووي. 

فتح الباري ))/3)5).   (((
عمدة القارئ )56/4)).   (3(
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مثاله: باب قول النبي H: »يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه«))). إذ 
كان النـوح من سـننه. لقول اهلل تعـاىل: ]ۋ    ۋ     ۅ     ۅ[))). وقال النبي 
H: »وكلكم راع ومسئول عن رعيته«)3). فإذا ل يكن من سنته فهو كام قالت 

عائشـة J: ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی[)4). وهـو كقولـه تعـاىل: ]ې     ې    
ې    ى      ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ[)5) وما يرخص يف البكاء من غري نوح. 

وقال النبي H: »ال تقتل نفس ظلًما إالَّ كان على ابن آدم األول ِكفل 
من دمها«)6).

وذلك ألنه أول من سن القتل)7)، وذكر حتته سبعة أحاديث:

احلديـــث األول: ذكـر فيـه قصـة مـوت ابنـه H، ثـم قال سـعد)8): 

وصلة البخاري يف صحيحه يف الباب نفسه.   (((
]التحريم:6[.  (((

وصله البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القرى ))/380( من فتح الباري.   (3(
وينظر: تغليق التعليق ))/465). 

]األنعام:64)[.  (4(
]فاطر:8)[.  (5(

]ٱ     وصله البخاري يف مواضع أخرى من صحيحه يف كتاب األنبياء، باب قول اهلل تعاىل:   (6(
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٿ    ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ ]البقرة:30[ )364/6(، 
وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود – القسامة واملحاربني القصاص والديات – باب 

بيان إثم من سن القتل )))/67)، 68)( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )50/3)( من فتح الباري.  (7(

هو: سعد بن عبادة بن ُدليم ابن حارثة ُيكنى بأيب ثابت، وكان نقيب بني ساعده وشهد بدًرا وهو   (8(
H جلس يف سقيفة بني ساعدة  النبي  صاحب راية األنصار يف املشاهد كلها وملا تويف 

ليبايع الناس، فبايع الناس أباب بكر وسار إىل الشام. ينظر: أسد الغابة ))/)30، 99)). 
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)ففاضت عيناه فقال سـعد: يا رُسـول اهلل ما هذا؟ فقال: )هذه رمحة جعلها ف قلوب 
عباده، وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء)))).

القب، قال:  H جالس عىل  فيه لفظ: )ورسول اهلل  الثاين  واحلديث 
فرأيت عيناه تدمعان())).

والثالث البن عمر فيه: )إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه()3).
والرابع البن عباس عن عمر عن رُسول اهلل H قوله: )إن امليت يعذب 

ببعض بكاء أهله عليه))4).

واخلامس عن عائشة J: واهلل ما حّدث رُسول اهلل أن اهلل ليعذب املؤمن 
ببكاء أهله عليه، ولكن رُسول اهلل H قال: )إن اهلل ليزيد الكافر عذاًبا ببكاء 

أهله عليه))5). 

والسادس عن عائشة J بلفظ: إنام مر رُسول اهلل H عىل هيودية 
يبكي عليها أهلها فقال: )إهنم يبكون عليها وإنام لتعذب يف قبها()6).

أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب البكاء عىل امليت )464/6( من رشح النووي.

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري.   (((
الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح  أخرجه   (3(

صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب املسلم يعذب ببكاء أهله عليه )6/)47( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(

صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب املسلم يعذب ببكاء أهله عليه )6/)47( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (5(

صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب املسلم يعذب ببكاء أهله عليه )6/)47( من رشح النووي.
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (6(

صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب املسلم يعذب ببكاء أهله عليه )473/6( من رشح النووي.
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ببكاء  ليعذب  املــيــت  )إن  قال:   H النبي  عن   I لعمر  والسابع 
احلي)))).

فنجد أن بعض هذه األحاديث أطلق عذاب امليت ببكاء أهله –حديث ابن 
عمر– والبعض اآلخر قيدت عذاب امليت ببعض بكاء أهله. 

فيالحظ أن امُلَصنِّف نبه عىل محل الرواية املطلقة عىل املقيدة من خالل الرتمجة، 
بل وفرس معنى البعضية بأنه النوح. 

وقال ابن حجر: »هذا تقييد من امُلَصنِّف ملطلق احلديث، ومحل منه لرواية ابن 
عباس املقيدة بالبعضية عىل رواية ابن عمر املطلقة«))). 

ول يوافق العيني عىل أن القيد املذكور يف الرتمجة من قبل البخاري فقد قال: 
مقيد.  واآلخر  مطلق  أحدمها  حديثان:  مها  بل  امُلَصنِّف  من  التقييد  أن  نسلم  »ال 

فرتجم بلفظ احلديث 

عىل  دلت  الدالئل  ألن  عليه؛  حممول  املطلق  احلديث  أن  عىل  تنبيًها  املقيد 
ختصيص العذاب ببعض البكاء ال بكله«)3).

املسلك التاسع: تراجم تفسريية وشارحة: 
) أ ( تراجم مفرسة وشارحة ملجمل احلديث)4).

أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز )3/)5)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب املسلم يعذب ببكاء أهله عليه )473/6( من رشح النووي.

فتح الباري )3/)5)).   (((
عمدة القاري )70/8).   (3(

ينظر: فتح الباري ))/)9)).   (4(
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مثاله: باب هيوي بالتكبري حني يسجد.

وقال نافع))): »كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه«))).

احلديث األول فيه )أن أبا هريرة I كان يكب يف كل صالة من املكتوبة 
يقول سمع  ثم  يركع  يكب حني  ثم  يقوم،  فيكب حني  وغريها يف رمضان وغريه، 
اهلل ملن محده ثم يقول ربنا ولك احلمد قبل أن يسجد، ثم يقول اهلل أكب حني هيوي 
ساجًدا، ثم يكب حني يرفع.... إىل أن قال: والذي نفيس بيده إين ألقربكم شبًها 

بصالة رُسول اهلل H إن كانت هذه لصالته حتى فارق الدنيا«)3). 

يقول:  رأسه  يرفع  حني   H اهلل  رُسول  )كان  بلفظ:  الثاين  احلديث 
سمع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد.. إىل آخر احلديث()4).

ابن عمر،  الدين، وهو موىل  التابعني، كان عالمة يف فقه  أئمة  أبو عبد اهلل، من  نافع املدين  هو:   (((
النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )7))هـ(:  سنة  تويف  صغري،  وهو  مغازيه  بعض  يف  عمر  ابن  أصابه 

)95/5( وهتذيب التهذيب )0)/368( واألعالم )5/8). 
مستدركه  يف  احلاكم  أخرجه  واألثر   .)(90/(( اآلذان  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  ينظر:   (((
يف كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة، باب التأمني والقنوت يف الصلوات اخلمس والدعاء منه عىل 
البيهقي  الكفار ))/488( وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ول خيرجاه. وأخرجه 
وأخرجه   )(44/(( ركبتيه  قبل  يديه  يضع  قال  من  باب  الصالة،  كتاب  يف  الكبى  سننه  يف 
النسائي يف سننه املجتبى كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إىل األرض من اإلنسان يف سجوده 

 .((((/((
الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/90)( من فتح  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب الصالة، باب: إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة )9/4)3( من 

رشح النووي. 
الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/90)( من فتح  أخرجه   (4(

صحيحه يف كتاب الصالة، باب: ائتامم املأموم باإلمام )4/)35( من رشح النووي. 
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احلديث الثالث فيه )أن رُسول اهلل H قد سقط من فرس َفُجحَش))) 
ِشقه األيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحرضت الصالة، فصىل بنا قاعًدا وقعدنا، وقال 
سفيان))) مرة: صلينا قعوًدا فلام قىض الصالة قال: )إنام جعل اإلمام ليؤتم به فإذا 
كب فكبوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع اهلل ملن محده فقولوا: 

ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا،... إىل آخر احلديث()3).

فيالحظ أن الرتمجة تكون مفرسة ملا جاء يف احلديث من إمجال يف قوله: )ثم 
بالتكبري حني يسجد  أنه هيوي  أكب حني هيوي ساجًدا( حيث وصفت  اهلل  يقول 

ويضع يديه قبل ركبتيه. 

وعلق ابن حجر عىل هذا بقوله: »والرتمجة قد تكون مفرسة ملجمل احلديث 
وهذا منها«)4).

وقد رأى السندي)5) أن تراجم الصحيح عىل قسمني: قسم يذكره لالستدالل 
بحديث الباب، وقسم يذكره ليجعل كالرشح حلديث الباب)6).

لسان  ينظر:  أكب من ذلك.  أو  منه جلده، وهو كاخلدش  فينسحج  أن يصيبه يشء  هو:  جحش   (((
العرب )7/6)( والصحاح )997/3( والعجم الوسيط )ص08)). 

هو: سفيان بن عيينة. ينظر: فتح الباري ))/90)).   (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/90)( من فتح الباري.   (3(

فتح الباري ))/)9)).   (4(
هو: حممد بن عابد بن أمحد بن عيل السندي األنصاري، فقيه حنفي، عال باحلديث، قايض، أصله   (5(
من سيون شامل حيدر أباد، انتقل إىل صنعاء، ثم واله حممد عىل رياسة علامء املدينة فسكنها وتويف 

ول خيلف عقًبا، تويف عام )57))هـ(. ينظر: األعالم )79/6)، 80)). 
ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي )ص53).   (6(
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فالقسم الثاين هو املعنى بالذكر يف هذا املسلك.

)ب( تراجم ُتعنى برشح وتفسري الغامض))).
مثاله: باب اجلهاد من اإليامن))).

يثبت أن اجلهاد هو عمل من أعامل اإليامن، فاإليامن  البخاري هنا أن  فأراد 
هنا  البخاري  سلك  وقد  واجلامعة،  نرَّة  السُّ أهل  ملذهب  تقرير  وهذا  وعمل  قول 

مسلك رشح املشكل وتفسري الغامض)3).

الرتمجة  تكون  بأن  وذلك  االستفهام.  صيغة  حتوي  تراجم  العاشر:  املسلك 
مصاغة عىل صيغة من صيغ االستفهام. 

وقد أشار ابن حجر إىل هذا املسلك يف مقدمته بقول: »وكثرًيا ما يرتجم بلفظ 
االستفهام كقوله: )باب هل يكون كذا أو من قال كذا( ونحو ذلك، وذلك حيث ال 
يتجه له اجلزم بأحد االحتاملني، وغرضه بيان هل يثبت ذلك احلكم أو ل يثبت«)4).

والرتمجة املصاغة على صيغة االستفهام هلا أحوال عدة، منها:
) أ ( إذا دار األمر عىل االحتامل.

مثاله: باب هل تكفن املرأة يف إزار الرجل)5).

ينظر: هدي الساري )ص3)).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)9( من فتح الباري.   (((

البخاري سلك يف كثري من  البحث؛ ألن  الرابع من هذا  الفصل  يراجع  ولالستزادة يف األمثلة   (3(
ترامجه مسلك رشح الغامض. 

هدي الساري )ص4)).  (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )3/)3)( من فتح الباري.   (5(
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 H وأورد البخاري عنه حديًثا ألم عطية))) قالت: )توفيت بنت النبي
فقال لنا: »اغسلنها ثالًثا أو مخًسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلام 

فرغنا آذناه فنزع من حقوه))) إزاره وقال: أشِعرهنْا إياه«)3).

بالنبي  فاملسألة يف هذا تدور مدار االحتامل؛ الحتامل أن يكون األمر خمتًصا 
– صيغة االستفهام-؛ ليشري  البخاري هذه الصيغة  H لبكته فاستخدم 

إىل هذا االحتامل يف املسألة. 

وقد نقل ابن حجر عن ابن رشيد ما يوضح غرضه من ذلك: »أشار بقوله 
بالنبي  ذلك  اختصاص  احتامل  إىل  أومأ  فكأنه  املسألة،  يف  عنده  تردد  إىل  )هل( 
غريه  يف  يكون  ال  قد  ونحوها  البكة  من  فيه  املوجود  املعنى  ألن   H؛ 

وال سيرَّام مع قرب عهده بعرقه الكريم«. 

وبمن  بامَلْحرم،  االختصاص  احتامل  وزاد  نحوه،  املنري)4)  ابن  الزين  وقال 
يكون يف مثل إزار النبي H وجسده من حتقق النظافة)5).

 H هي: نسيبة بنت احلارث، من كبار نساء وفقهاء الصحابة، هي التي غسلت بنت النبي  (((
املرىض، وتداوي اجلرحى، عاشت إىل حدود  H مترض  النبي  تغزو مع  زينب، كانت 
التهذيب  وهتذيب   )3(8/(( النبالء  أعالم  وسري   )473/5( الغابة  أسد  ينظر:  سبعني.  سنة 

 .(48(/(((
حقوه: أي خرصه. ينظر: املعجم الوسيط )ص89)).   (((

الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )3/)3)( من فتح  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب اجلنائز باب غسل امليت )6/7( من رشح النووي. 

هو: أبو احلسن عيل بن حممد بن املنري وهو أخو نارص الدين بن املنري، تويف سنة )695هـ( ينظر:   (4(
املتواري عىل تراجم أبواب البخاري لنارص الدين املعروف بابن املنري.

ينظر: فتح الباري )3/)3)).   (5(
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)ب( استخدام صيغة االستفهام لإلشارة بأن املسألة خالفية بني العلامء.

مثاله: باب متى يصحُّ سامع الصغري))). وأورد حتته حديثني موصولني:

األول: عن عبد اهلل بن عباس قال: »أقبلت راكًبا عىل محار أتان، وأنا يومئذ 
قد ناهزت االحتالم، ورسول اهلل H يصيل بمنى إىل غري جدار، فمررت 
بني يدي بعض الصف، وأرسلت األتان ترتع، فدخلت يف الصف فلم ينكر ذلك 

عيّل«))).

والثاني عن حممود بن الربيع)3) قال: »عقلت من النبي H جمة جمها 
يف وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو«)4).

البلوغ  أمًرا مهاًم يف رواية األحاديث وهي: أن  أثبتت  ونرى أن هذه الرتمجة 
ليس رشًطا يف التحمل بدليل أن ابن عباس قد ناهز االحتالم أي قارب االحتالم، 
وهي سن أقل من سن البلوغ ورغم هذا حتمل احلديث، وأما عن حتديد زمن سامع 
الصغري فهي من املسائل التي اختلف فيها العلامء؛ لذا صاغ البخاري ترمجة الباب 

بصيغة االستفهام ليشري إىل هذا. 

البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/)7)( من فتح الباري.   (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(7(/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

صحيحه يف كتاب الصالة، باب سرتة املصيل )445/4( من رشح النووي. 
بني  من  وقيل  اخلزرج،  بن  احلارث  بني  من  إنه  قيل  األنصار،  بن رساقة  الربيع  بن  هو: حممود   (3(
سال بن عوف، يعد من أهل املدينة تويف سنة )99هـ(. ينظر: أسد الغابة )86/4(، وسري أعالم 

النبالء )9/3)5(، وهتذيب التهذيب )0)/57). 
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(7(/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (4(

صحيحه يف كتاب الصالة، باب سرتة املصيل )445/4( من رشح النووي. 
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فالقايض عياض))) حدد أو أول سامع الصغري يف مخس سنني، وعليه استقر 
العلم بني أهل احلديث فكانوا يكتبون البن مخس سنني فصاعًدا »سمع« ودليلهم 

حديث حممود بن الربيع))).

أهل  عمل  عليه  استقر  الذي  هو  بخمس  التحديد  أن  الصالح  ابن  ورأى 
احلديث املتأخرين، فيكتبوا البن مخس فصاعًدا )سمع(، وملن ل يبلغ مخًسا )حرض( 
فإن  اخلصوص  عىل  حاله  صغري  كل  يف  يعتب  أن  هو  ينبغي  والذي  )أحرض(،  أو 
ُوجد مرتفًعا عن حال من يعقل فهاًم للخطاب ورًدا للجواب ونحو ذلك صححنا 
سامعه وإن كان دون مخس، وإن ل يكن كذلك ل نصححه وإن كان ابن مخس بل 

ابن مخسني)3).

وملا سئل أمحد بن حنبل عن هذا قال: إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه 
قال: ال جيوز سامعه حتى يكون له مخس عرشة سنة؛ ألن رُسول اهلل H رد 

الباء)4) وابن عمر استصغرمها يوم بدر، فأنكر هذا وقال: بئس القول)5).

سنة  ولد  املالكي،  السبتي  األندليس  عياض  بن  موسى  بن  عياض  الفضل  أبو  القايض  هو:   (((
)476هـ(، عال املغرب، إمام أهل احلديث يف وقته، توىل قضاء أشبيلية يف غرناطة، تويف مسموًما، 

قيل: سمه هيودي. ينظر: سري أعالم النبالء )0)/)))، 8))(، واألعالم )99/5). 
ينظر: تدريب الراوي ))/7).   (((

ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص30)(، وتدريب الراوي ))/7).   (3(
هو: الباء بن عازب بن احلارث بن عدي، وقيل هو أبو عامرة، رده رُسول اهلل H عن   (4(
بدر؛ ألنه استصغره، وأول مشاهده أحد وهو الذي افتتح الري سنة )4)هـ( صلًحا أو عنوة. 

ينظر: أسد الغابة ))/99)). 
ينظر: تدريب الراوي ))/8(، وفتح الباري ))/)7)(، وعمدة القاري ))/68).   (5(
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السامع مخس عرشة سنة،  يكون سن  املؤيدين ألن  من  بن معني  وكان حييى 
ومنهم من قال: ثالث عرشة سنة، وهكذا))).

ومذهب اجلمهور: أن املعيار يف ذلك التمييز))).

صيغة  هلا  استخدم  لذا  العلامء؛  بني  خالفية  املسألة  أن  يؤكد  هكذا  وبالتايل 
االستفهام لينبه عىل هذا)3).

ظاهرها  األدلة  كانت  إذا  االستفهام  صيغة  البخاري  يستخدم  وقد  )جـ( 
متعارض ليفتح باب اجلمع بينهام، أو ترجيح أحد اخلبين عىل اآلخر، وإن ل يورد 

مجيع األدلة املتعارضة يف الباب.

مثاله: باب متى يقىض قضاء رمضان؟

ڭ     ڭ      ]ۓ     تعاىل:  اهلل  لقول  يفرق،  أن  بأس  »ال  عباس:  ابن  قال 
ڭ[«)4).

ينظر: تدريب الراوي ))/8(، وفتح الباري ))/)7)(، وعمدة القاري ))/68).   (((
ينظر: منهج النقد يف علوم احلديث )ص)))).   (((

الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة  ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب األذان، باب متى يقوم   (3(
))/9))(، ويف كتاب األذان، باب إىل أن يرفع يديه ))/)))(، وكتاب الكسوف، باب هل 
بالصلح  اإلمام  باب هل يشري  الصلح،  أو خسفت ))/353( وكتاب  الشمس  يقال: كسفت 
فتح  األقارب )5/)38( من  النساء والولد يف  باب هل يدخل  الوصايا،  )307/5(، وكتاب 

الباري. 
شهر  قضاء  باب  الصيام،  كتاب  يف  سننه  يف  البيهقي  وصله  عباس  ابن  وقول  ]البقرة:85)[.   (4(
رمضان إن شاء متفرًقا وإن شاء متتابًعا )4/)43( وعبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه يف كتاب 

الصيام، باب قضاء رمضان )43/4)(، ينظر: تغليق التعليق )86/3)).
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وقال سعيد بن املسيب يف صوم العرش: »ال يصلح حتى يبدأ برمضان«))).

عليه  ير  ول  يصومها«،  آخر  رمضان  جاء  حتى  فرط  »إذا  إبراهيم))):  وقال 
إطعاًما)3)، ويذكر عن أيب هريرة مرسال)4)، وابن عباس أنه يطعم)5). ول يذكر اهلل 

تعاىل اإلطعام، إنام قال: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ[«)6).

J: »كان يكون عيّل الصوم من  وذكر حتته حديًثا موصواًل عن عائشة 
رمضان فام أستطيع أن أقضيه إالرَّ يف شعبان«)7).

األدلة  ظاهر  ألن  إالرَّ  هذا  وما  االستفهام  بصيغة  جاءت  الرتمجة  أن  ونجد 
الواردة يف هذه املسألة التعارض فأورد الرتمجة بصيغة االستفهام لينبه إىل هذا. 

الصيام باب قضاء رمضان )43/4)(، ينظر تغليق التعليق )86/3)).   (((
وصلة ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصيام، ما قالوا يف قضاء رمضان يف العرش ))/488).   

وينظر: تغليق التعليق )87/3)). 
الدارقطني:  النسائي: ثقة وقال  ابن معني: مشهور. وقال  النخعي. قال  إبراهيم بن سويد  هو:   (((

ليس يف حديثه يشء منكر وقد وثقه ابن ِحبرَّان يف الثقات. ينظر: هتذيب التهذيب ))/0))). 
وصله سعيد بن منصور. ينظر: تغليق التعليق )87/3)).   (3(

وصله البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الصيام، باب املفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء   (4(
رمضان آخر )3/4)4(. ينظر: تغليق التعليق )87/3)). 

وصله البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الصيام، باب املفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء   (5(
رمضان آخر )3/4)4(. ينظر: تغليق التعليق )88/3)). 

]البقرة:85)[. ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصوم )88/4)، 89)( من فتح الباري.   (6(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )89/4)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (7(

صحيحه يف كتاب الصيام، باب قضاء رمضان يف شعبان )64/8)( من رشح النووي. 
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وحكى ابن حجر عن الزين ابن املنري قوله: »جعل امُلَصنِّف الرتمجة استفهاًما 
لتعارض األدلة؛ ألن ظاهر قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ[ يقتيض التفريق 
التتابع  يقتيض  متفرقة، والقياس  أم  متتابعة  ]ڭ    ڭ[ سواًء كانت  لصدق 
إحلاًقا لصفة القضاء بصفة األداء، وظاهر صنيع عائشة يقتيض إيثار املبادرة إىل القضاء 

لوال ما منعها من الشغل، فيشعر أنه من كان بغري عذر ال ينبغي له التأخري«))).

وابن حجر يقول: »ظاهر صنيع البخاري يقتيض جواز الرتاخي والتفريق ملا 
أودعه يف الرتمجة من اآلثار كعادته وهو قول اجلمهور«))).

لتعارض  جوابه  يذكر  ول  الرتمجة،  يف  االستفهام  كلمة  »ذكر  العيني:  وقال 
األدلة الرشعية والقياسية«)3).

) د ( قد يورد الرتمجة عىل أسلوب االستفهام ليشري إىل أحاديث أخرى ليست 
عىل رشطه.

مثاله: باب كم جيوز اخليار)4): وأورد حتته حديثني ليس فيهام بيان كم جيوز 
اخليار.

البيع  يكون  أو  يتفرقا،  ل  ما  بيعهام  يف  باخليار  املتابعني  )إن  بلفظ:  األول 
خياًرا()5).

ينظر: فتح الباري )89/4)).   (((
فتح الباري )89/4)).  (((

عمدة القاري )))/53).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع )6/4)3( من فتح الباري.   (4(

الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  البيوع )6/4)3( من  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (5(
صحيحه يف كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجلس للمتابعني )0)/3)4( من رشح النووي.
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والثاين بلفظ: )البيعان باخليار ما ل يتفرقا())).

ويالحظ أنه أورد الرتمجة عىل لفظ االستفهام ملدة اخليار، رغم أن احلديثني 
الواردان يف الباب ل حيددا مدة اخليار، وما ذلك إالرَّ ليشري إىل أحاديث أخرى ليست 

عىل رشطه قد رواها البيهقي بلفظك )اخليار ثالثة أيام())).

لبيان  معقودة  والرتمجة  الرشط  خيار  عىل  هنا  »الكالم  حجر:  ابن  قال  وقد 
مقداره، وليس يف حديثي الباب بيان لذلك، وقد رصح ببيان املدة حديث خرجه 

البيهقي بلفظ: 

كتايب  يف  )وجدت  بلفظ:  مهام)3).  زيادة  إىل  به  وأشار  أيام(،  ثالثة  )اخليار   
االستفهام  عىل  الرتمجة  أبقى  ثابتة  الزيادة  تكن  ل  ملا  لكن  مرات()4)،  ثالث  خيتار 

كعادته)5).

الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  البيوع )6/4)3( من  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب البيوع، باب الصدق يف البيع والبيان )0)/6)4( من رشح النووي.

أخرجه البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب البيوع، باب: ال دليل عىل أن ال جيوز اخليار يف البيع   (((
أكثر من ثالثة أيام )450/5(. وفيه أبان بن عياش وهو ال حيتج بحديثه، وفيه أمحد بن عبد اهلل 
بن ميرسة وقد ضعفه الدارقطني. ينظر نصب الراية ألحاديث اهلداية جلامل الدين أيب حممد بن 

عبد اهلل الزيلعي. )8/4). 
يف  تأليف  أقدم  صاحب  ثقة،  تابعي  عقبة،  أبو  الصنعاين،  شيخ  بني  كامل  بن  منه  بن  مهام  هو:   (3(
احلديث ولد عام )40هـ(، الزم أبا هريرة، وعاش طوياًل حتى عام ))3)هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )5/))3(، وهتذيب التهذيب )))/59(، واألعالم )94/8). 
بلفظ: )وجدت يف كتاب أيب ثالث مرات(  ُمسنده، يف مسند حكيم بن حزام  أخرجه أمحد يف   (4(
)403/3( والبيهقي يف السنن الكبى، باب املتبايعان باخليار )443/5(، وينظر: تغليق التعليق 

 .(((7/3(
ينظر: فتح الباري )7/4)3(، ولالستزادة ينظر: فتح الباري )334/4).   (5(
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يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسًعا،  مثال آخر: باب هل 
وقال النبي H: )ومن صام رمضان())).

وقال النبي H: )ال تقدموا رمضان)))).

وأورد حتته ثالث أحاديث موصولة: 
األول بلفظ: )إذا جاء رمضان فتحت أبواب النة))3).

والثاني بلفظ: )إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم 
وسلسلت الشياطني))4).

 والثالـــث بلفـــظ: )إذا رأيتمـــوه فصومـــوا، وإذا رأيتمـــوه فافطـــروا، فإن ُغـــمَّ عليكم 
فاقدروا له))5).

فيالحظ أنه استخدم أسلوب االستفهام يف الرتمجة رغم ذكره لألحاديث التي 
تؤكد جواز ذكر رمضان بدون شهر؛ ليشري إىل أحاديث أخرى ليست عىل رشطه 

وصله البخاري يف صحيحه يف الباب الذي بعده يف كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيامًنا   (((
واحتساًبا ونية )5/4))(، من فتح الباري. وينظر: تغليق التعليق )37/3)). 

يومني  وال  يوم  بصوم  رمضان  يتقدم  ال  باب  الصيام  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  وصله   (((
)8/4))(، من فتح الباري. وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )4/)))(، من فتح 

الباري. وينظر: تغليق التعليق )37/3)).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )4/)))(، من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (3(

صحيحه يف كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان )86/7)( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )4/)))(، من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(

صحيحه يف كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان )87/7)( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )3/4))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (5(
صحيحه يف كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل وأنه إذا غم يف أوله أو آخره 

أكملت عدة الشهر ثالثني يوًما )90/7)( من رشح النووي.
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التي  اآلثار واألحاديث  املسألة يظهر يف  اختياره يف  النهي عن هذا وإن كان  تفيد 
أوردها يف الباب التي تؤيد اجلواز. 

وقد علق ابن حجر عىل هذا بأن البخاري أشار هبذه الرتمجة إىل حديث ضعيف 
بلفظ: )ال تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أمساء اهلل، ولكن قولوا شهر رمضان)))).
)هـ( وقد يستخدم صيغة االستفهام لغرض التنبيه ولفت االنتباه والتشويق.

مثاله: باب من أين يدخل مكة))).
الثنية  من  يدخل   H اهلل  رُسول  )كان  موصواًل:  حديًثا  حتته  وأورد 

العليا، وخيرج من الثنية السفىل()3).
فالبخاري هنا وضع الرتمجة عىل أسلوب االستفهام لينبه إىل اجلواب وليلفت 

االنتباه. 
مثال آخر: باب متى يقعد إذا قام للجنازة)4).

ثم ذكر حتته حديثني موصولني: 
حتى  فليقم  معها  ماشًيا  يكن  ل  فإن  جنازة  أحدكم  رأى  )إذا  بلفظ:  األول 

َفُه))5). لِّ َفُه أو توضع من قبل أن خُتَ لِّ خيّلَفها أو خُتَ
تكرس  هل  باب  املظال،  كتاب  ينظر:  األمثلة:  من  ولالستزادة   .)((3/4( الباري  فتح  ينظر:   (((
الدنان التي فيها مخر أو حترق الزقاق )5/)))( من فتح الباري، واحلديث أخرجه ابن عدي من 

رواية أيب معرش يف كتابه الكامل )3/8)3). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )436/3( من فتح الباري.  (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )436/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
الثنية  منها من  العليا واخلروج  الثنية  استحباب دخول مكة من  باب  صحيحه يف كتاب احلج، 

السفىل ودخول بلده من طريق غري التي خرج منها )6/9( من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )78/3)( من فتح الباري.  (4(

الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )78/3)( من فتح  أخرجه   (5(
صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب القيام للجنازة )30/7( من رشح النووي.
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والثاني بلفظ: )كنا يف جنازة فأخذ أبو هريرة I بيد مروان))) فجلسا 
)))  فأخذ بيد مروان فقال: قم، فواهلل لقد علم 

 I قبل أن توضع فجاء أبو سعيد
هذا أن النبي H هنانا عن ذلك فقال أبو هريرة: صدق()3).

فنجد يف هذه الرتمجة استخدم صيغة االستفهام للتشويق ملعرفة اجلواب من 
خالل األحاديث املذكورة يف الباب )4).

) ز ( تراجم سبق فيها االستفهام »بإذا« الرشطية وفعلها؛ لإلشارة إىل ما فيها 
من اختالف.

مثاله: باب إذا ل يوقت اخليار، هل جيوز البيع؟)5).
لصحبه  أحدمها  يقول  أو  يتفرقا،  ل  ما  باخليار  )البيعان  حديث:  حتته  وأورد 

اخرت، وربام قال: أو يكون بيع خيار()6).

بنو  ينتسب  إليه  أموي،  خليفة  امللك:  عبد  أبو  أمية،  بن  العاص  أيب  بن  احلكم  بن  مروان  هو:   (((
مروان، ولد عام ))هـ(، ابن عم عثامن بن عفان I، استكتبه عثامن، أول من رضب الدنانري 
الغابة )07/4)(، وسري  الشامية، كان نقش خامته )العزة هلل(، تويف عام )65هـ(. ينظر: أسد 

أعالم النبالء )476/3(، وهتذيب التهذيب )0)/)8، 83(، واألعالم )07/7)). 
قبل   )(0( عام  ولد  املدينة،  مفتي  صحايب،  اخلزرجي،  اخلدري  سنان  بن  مالك  بن  سعد  هو:   (((
اهلجرة، الزم النبي H وأكثر الرواية، وغزا معه )))( غزوة، تويف باملدينة عام )74هـ(. 
التهذيب  وهتذيب   ،)(7(  ،(68/3( النبالء  أعالم  وسري   ،)306/(( الغابة  أسد  ينظر: 

)6/3)4(، واألعالم )87/3). 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز )78/3)( من فتح الباري.  (3(

ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب احلج، باب أين يصيل الظهر يوم الرتوية )507/3( وباب   (4(
 (58/5( سنة  من  أكثر  يعطي  هل  باب  االستقراض،  وكتاب   )539/3( مجع  من  يدفع  متى 

وكتاب الرشكة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام منه )5/)3)). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع )7/4)3( من فتح الباري.  (5(

الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  البيوع )8/4)3( من  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (6(
صحيحه يف كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجلس للمتابعني )0)/3)4( من رشح النووي.
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الرشطية وفعلها  بإذا  االستفهام مع سبقها  الرتمجة عىل صيغة  اشتملت  فقد 
البخاري؛ ألن  دون جواهبا؛ ألن جواب االستفهام مرتدد يف تعينه، فلم جيزم فيه 

هذه املسألة خالفية بني العلامء؛ لذا استخدم صيغة االستفهام. 
وقد أكد ذلك ابن حجر بأنه: أراد أن يشري هبذا إىل اخلالف يف حد خيار الرشط، 
والذي ذهب إليه الشافعية واحلنفية: أنه ال يزاد فيه عىل ثالثة أيام، ورأى آخرون))) 
الوقت  إىل  الزم  والرشط  جائز،  البيع  بل  الرشط،  خيار  ملدة  أمد  ال  بأنه  القول: 
فاتضح من هذا أن مدة اخليار وقع يف حتديدها خالف كبري،   الذي يشرتطانه))). 
وهذا ما أراد البخاري أن ينبه عليه من خالل الرتمجة بصيغة االستفهام املسبوقة بإذا 
الرشطية وفعلها الذي ل يذكر له جواًبا؛ للتأكيد عىل ما وقع يف املسألة من خالف. 
) ح ( تراجم سبق فيها االستفهام )من( الرشطية وفعلها دون جواهبا لإلشارة 

إىل ما فيها من خالف.
مثاله: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟)3). 

وأورد حتته حديًثا موصواًل عن أيب موسى األشعري قال: قال أعرايب للنبي 
H: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل لريى مكانه، من 

يف سبيل اهلل؟ فقال: )من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو ف سبيل اهلل))4).

هم: ابن أيب ليىل وأبو يوسف وحممد وأمحد وإسحاق وأبو ذر وغريهم. ينظر: فتح الباري )8/4)3).   (((
البائع  إذا كان  باب  البيوع،  ينظر: كتاب  الباري )8/4)3( ولالستزادة من األمثلة  فتح  ينظر:   (((
أعتق ملن يكون والؤه؟  إذا  باب  والنذور،  األيامن  البيع؟ )333/4( وكتاب  باخليار هل جيوز 

)))/)60( من فتح الباري. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب فرض اخلمس )6/6))( من فتح الباري.  (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فرض اخلمس )6/6))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم   (4(
يف صحيحه يف كتاب اإلمارة باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا يف سبيل اهلل )3)/)5( من 

رشح النووي. 
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فقد اشتملت الرتمجة عىل صيغة االستفهام املسبوقة بمن الرشطية مع فعلها 
فيها  اختلف  مسألة  فهي  بتحديده،  جمزوم  غري  الرشط  جواب  ألن  جواهبا؛  دون 

العلامء، فمن قائل: إنه ينقص من أجره، ومن قاتل: ليس له أجر البتة وهكذا. 

وقد أيد هذا ابن حجر بأن النقص من األجر أمر نسبي، فليس من قصد إعالء كلمة 
اهلل حمًضا يف األجر، مثل من ضم إىل هذا القصد قصًدا آخر من غنيمة أو غريها))).

ورأى الزين ابن املنري أن: ظاهر احلديث يف أن من قاتل للمغنم فليس يف سبيل 
اهلل، وهذا ال أجر فيه البتة. وأن البخاري أراد أن قصد الغنيمة ال يكون منافًيا لألجر، 
وال منقًصا إذا قصد معه إعالء كلمة اهلل؛ ألن السبب ال يستلزم احلرص، وهلذا يثبت 
احلكم الواحد بأسباب متعددة، ولو كان قصد الغنيمة ينايف قصد اإلعالء، ملا جاء 

اجلواب عاًما ولقال مثاًل: من قاتل للمغنم فليس هو يف سبيل اهلل))).

والذي يظهر يل أن رأي ابن حجر هو الصواب. 

الناظر قليل اجلدوى،  الرتاجم بيشء بدهيي قد يظنه  املسلك احلادي عشر: 
لكن إذا حققه املتأمل بالبحث واالستقصاء تظهر له فائدة جمدية)3).

عن  وهنوا  بعضهم  أنكرها  قد  أمور  صواب  إثبات  باجلدوى:  ويقصد 
ليثبت أن هذه األمور مرشوعة ال غبار  البخاري هبذه الرتاجم  استخدامها، فأتى 

عليها، ويستدل عىل هذا بحديث موصول يذكره يف الباب. 

ينظر: فتح الباري )6/6))).  (((
ينظر: املصدر السابق )6/6))).  (((

ينظر: هدي الساري )ص4)).   (3(
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مثاله: باب قول الرجل فاتتنا الصالة))).

وكره ابن سريين ))) أن يقول: فاتتنا الصالة، ولكن ليقل: ل ندرك)3)، وقول 
النبي H أصح.

قال:   .(5( أبيه  قتادة)4) عن  أيب  ابن  اهلل  عبد  وأورد حتته حديًثا موصواًل عن 
)ما  قال:  فلام صىل  َجلبة رجال،  إذ سمع   ،H النبي  مع  نحن نصيل  بينام 
شأنكم؟( قالوا: استعجلنا إىل الصالة قال: )فال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة فعليكم 

بالسكينة، فام أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا()6).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/6))( من فتح الباري.   (((
التابعني، مولده ووفاته  أبو بكر، من كبار  البرصي، موىل أنس بن مالك  هو: حممد بن سريين   (((
بالبرصة، ولد عام )33هـ(، اشتهر بالورع وتعبري الرؤية، إمام وقته يف علوم الدين، نشأ ويف أذنه 
صمم، تويف عام )0))هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )606/4(، وهتذيب التهذيب )90/9)(، 

واألعالم )54/6)). 
وصله ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب صالة التطوع واإلمام وأبواب متفرقة، من كره أن يقول   (3(

فاتتنا الصالة ))/4)4(. وينظر: تغليق التعليق ))/74)). 
هو: عبد اهلل بن أيب قتادة األنصاري السلمي، أبو إبراهيم ويقال: أبو حييى املدين، كان ثقة، قليل   (4(
احلديث، تويف يف خالفة الوليد بن عبد امللك، وذكره ابن ِحبرَّان يف الثقات، مات سنة )99هـ(. 

ينظر: هتذيب التهذيب )5/5)3). 
قال  بدًرا،  اختلف يف شهوده   ،H اهلل  فارس رُسول  بلدمة،  بن  ربعي  بن  احلارث  هو:   (5(
الغابة )68/5، 69(،  ينظر: أسد  قتادة(، تويف عام )54هـ(.  أبو  فيه: )خري فرساننا  الرسول، 

وسري أعالم النبالء ))/449). 
الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/6))( من فتح  أخرجه   (6(
صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي 

عن إتياهنا سعًيا )03/5)( من رشح النووي.
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شائع  أمر  تضمنته  ما  ألن  جمدية؛  غري  أهنا  متوهم  يتوهم  قد  الرتمجة  فهذه 
ومعلوم، لكنها يف احلقيقة ذات فائدة، إذ أشار فيها إىل الرد عىل ابن سريين الذي 
الفوات  H أطلق يف احلديث لفظ  النبي  كره قول: »فاتتنا الصالة«؛ ألن 

فدل عىل اجلواز لثبوت النص هبذا. 

وقد علق ابن حجر عىل هذا بأن هذا الكالم من امُلَصنِّف رد عىل ابن سريين، 
ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات، فدل عىل اجلواز، وابن سريين مع كونه كرهه 
فإنام كرهه من جهة اللفظ؛ ألنه قال: »وليقل ل ندرك«، وهذا حمصل معنى الفوات، 
لكن قوله: »ل ندرك« فيه نسبة عدم اإلدراك إليه بخالف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي 
الحظه ابن سريين. وقول البخاري يف الرتمجة: »وقول النبي H أصح« أي 

صحيح بالنسبة لقول ابن سريين فإنه غري الصحيح لثبوت النص بخالفه))). 

املسلك الثاني عشر: تراجم تتضمن حكاًم أو معنى زائًدا عىل مدلول احلديث 
وإثباهتا عن طريق قياس األوىل))).

مثاله: باب تعليم الرجل أمته وأهله)3).

ثم  أجران(  هلم  )ثالثة  قال:   H النبي  عن  متصاًل  حديًثا  حتته  وذكر 
ذكر )رجٌل كانت عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها 

فتزوجها، فله أجران))4).

ينظر: فتح الباري ))/6))(، ولالستزادة من األمثلة بنظر: كتاب األذان، باب قول الرجل ما   (((
صلينا ))/3))( من فتح الباري. 

ينظر: فتح الباري ))/90)).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/90)( من فتح الباري.   (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/90)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه   (4(
يف كتاب اإليامن، باب وجوب اإليامن برسالة َنبِيِّنا حممد H ))/365( من رشح النووي.
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تعليم  عىل  فقط  نص  وإنام  األهل،  ذكر  فيه  ليس  الباب  يف  الوارد  فاحلديث 
األمة والرتمجة فيها ذكر األمة واألهل؛ ألنه استنبط تعليم األهل من باب أوىل من 

قبيل القياس))) عىل األمة.

وقد علق ابن حجر عىل هذا بقوله: »مطابقة احلديث للرتمجة يف األمة بالنص، 
ويف األهل بالقياس، إذ االعتناء باألهل احلرائر يف تعليم فرائض وسنن رسوله آكد 

من االعتناء باإلماء«))).

بالنص  أحدمها  يثبت  أمرين  الرتمجة  يف  »يذكر  الكاندهلوي)3):  قال  وفيه 
واآلخر باألولوية«)4).

املسلك الثالث عشر: الرتمجة بصيغة ل يرصح فيها باحلكم، بل يصوغها عىل 
االحتامل)5)، وله فيها عدة أساليب:

األسلوب  استخدام  خالل  من  باحلكم  فيها  يرصح  ل  بصيغة  الرتمجة   -(
الرشطي املحذوف اجلواب:

القياس هنا هو القياس باألوىل، وهو: ما كانت علة الفرع أقوى منها يف األصل فيكون ثبوت   (((
حكم األصل يف الفرع أوىل من ثبوته لألصل بطريق أوىل. ينظر: الوجيز يف أصول الفقه لعبد 

الكريم زيدان )ص9))). 
فتح الباري ))/90)).  (((

هو: حممد بن زكريا بن حييى الكاندهلوي، شيخ احلديث بمدرسة مظاهر العلوم يف سهارنفور   (3(
باهلند. ينظر: األعالم )6/)3)). 

األبواب والرتاجم للكاندهلوي )ص49(، والمع الدراري ))/)0)(، وأعطى مثااًل آخر من   (4(
كتاب الوضوء، باب التيمن يف الوضوء والغسل فقد ثبت بأول حديث الباب التيمن يف غسل 

احلي بطريق األوىل لكونه األصل. 
ينظر: هدي الساري )ص3)(، واألبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/68).   (5(
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) أ ( فقد يكون من باب التشويق ولفت االنتباه وشحذ األذهان))).

مثاله: باب إذا تزوج البكر عىل الثيب))).

نرَّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبًعا، وإذا تزوج الثيب  وأورد حتته حديث )السُّ
أقام عندها ثالًثا()3).

فنجد البخاري حذف جواب الرشط من الرتمجة للتشويق ولفت االنتباه إىل 
وجوده يف حديث الباب. 

)ب( وقد يكون من باب أن اجلواب معلوم، وإن ل يكن منصوًصا عليه يف 
أحاديث الباب)4).

مثاله: باب إذا ل يكن اإلسالم عىل احلقيقة، وكان االستسالم أو اخلوف من 
القتل لقوله: ]ڑ    ک    کک    ک    گ    گ    گ     گ    ڳ...[)5).

چ     چ      ڃ     ]ڃ     ذكره:  َجلرَّ  قوله  عىل  فهو  احلقيقة  عىل  كان  فإذا 
چ...[)6).

ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/4))).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )3/9)3( من فتح الباري.   (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )3(3/9( النكاح  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج )0)/87)( من رشح 
النووي. ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب الفتن، باب إذا التقى املسلامن بسيفيهام )3)/)3) 

من فتح الباري، وكتاب الصالة باب إذا كان الثوب ضيًقا ))/)47( من فتح الباري. 
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص84)).   (4(

]احلجرات:4)[.   (5(
]آل عمران:9)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/79( من فتح الباري.  (6(
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ثم أخرج حتته حديًثا متصاًل أن رُسول اهلل H أعطى رهًطا –وسعد 
يا رُسول  – فقلت:  H رجاًل هو أعجبهم إيل  جالس– فرتك رُسول اهلل 
اهلل، مالك عن فالن؟ فواهلل إين ألراه مؤمنًا فقال: أو مسلاًم، ثم غلبني ما أعلم منه 
الرجل  إني ألعطي  )يا سعد  قال:  ثم   H اهلل  رُسول  ملقالتي، وعاد  فعدت 

وغريه أحب إلي منه خشية أن يكبه اهلل ف النار)))).

فقد قال ابن حجر: »حذف جواب قوله« إذا« للعلم به، كأنه يقول: إذا كان 
اإلسالم كذلك ل ينتفع به يف اآلخرة، وحمصل ما ذكره واستدل به أن اإلسالم يطلق 
قوله  اهلل، وعليه  وينفع عند  اإليامن  يرادف  الذي  الرشعية، وهو  احلقيقة  به  ويراد 

تعاىل: ]ڃ    ڃ    چ     چ    چ[، وقوله تعاىل: ]ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    
اللغوية، وهو جمرد االنقياد واالستسالم،  به احلقيقة  ڃ[)))، ويطلق ويراد 
فاحلقيقة يف كالم املصنف هنا هي الرشعية، ومناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة من 
حيث أن املسلم يطلق عىل من أظهر اإلسالم وإن ل يعلم باطنه، فال يكون مؤمنًا؛ 

ألنه ممن ل تصدق عليه احلقيقة الرشعية، وأما اللغوية فحاصلة«)3).

)جـ ( أن يكون اجلواب فيه خالف بني العلامء فحذف لينبه عليه.
مثاله: باب إذا نوى بالنهار صوًما.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/79( من فتح الباري. وأخرجه مسلم يف صحيحه   (((
يف كتاب اإليامن، باب تألف قلب من خياف عىل إيامنه لضعفه ))/358( من رشح النووي. 

]الذاريات:36[.  (((
فتح الباري ))/79).  (3(
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وقالت أم الدرداء))). كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: ال. قال: 
العباس، وحذيفة  وابن  وأبو هريرة،  أبو طلحة)))،  وفعله  يومي هذا،  فإين صائم 

.(3(
,M

وقال ابن حجر معلًقا عىل هذه الرتمجة بقوله: »أي هل يصحُّ مطلًقا أو ال؟ 
الفرض والنفل، ومنهم من خص  وللعلامء يف ذلك خالف، فمنهم من فرق بني 

جواز النفل قبل الزوال«)4).

منها  املراد  أن  أكثر من حكم رغم  الذي حيتمل  املصدر  استعامل صيغة   -(
بيان حكم كذا أو بيان مسألة كذا، ومع هذا كله حيرص عىل أال يكون فيها ترصح 

باحلكم ألن املسألة خالفية بني العلامء.

مثاله: باب كتابة العلم)5).

عندكم  هل  لعيل:  قلت  قال:  جحيفة)6)  أيب  عن  موصواًل  حديًثا  حتته  وأورد 

هي: زوج أيب الدرداء، اسمها خرية بنت أيب حدرد األسلمي وهي الكبى، كانت من فضالء   (((
النساء، ومن ذوات العبادة، توفيت قبل أيب الدرداء بسنتني يف خالفة عثامن نحو سنة )30هـ( يف 

الشام. ينظر: أسد الغابة )444/5(، واألعالم ))/8)3). 
هو: زيد بن سهل بن األسود النجاري األنصاري، صحايب، من الشجعان الرماة املعدودين يف   (((
اجلاهلية واإلسالم، مولده يف املدينة عام )36( قبل اإلسالم، تويف سنة )34هـ(. ينظر: أسد الغابة 

)9/5)(، وسري أعالم النبالء ))/7)(، وهتذيب التهذيب )357/3(، واألعالم )58/3). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم )40/4)( من فتح الباري.   (3(

فتح الباري )40/4)).   (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/04)( من فتح الباري.  (5(

هو: وهب بن عبد اهلل بن مسلم السوائي الكويف، من صغار الصحابة، سكن الكوفة وويل بيت   (6(
عام  الصحابة  من  بالكوفة  مات  من  آخر  هو  اخلري«،  »وهب  يدعوه  فكان  لعيل  والرشطة  املال 
)64هـ( ينظر: أسد الغابة )4/))3(، وسري أعالم النبالء )3/)0)، 03)(، وهتذيب التهذيب 

)))/45)(، واألعالم )5/8))). 
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كتاب؟ قال: ال، إالرَّ كتاب اهلل، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة. قال 
قلت: فام هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر))).

فيالحظ أن هذه الرتمجة حتمل صيغة املصدر الذي حيتمل أكثر من حكم فليس 
فيها جزم بحكم معني؛ ألهنا مسألة وقع فيها خالف بني العلامء، فمنهم من رأى 

جواز كتابة العلم، ومنهم من رأى غري ذلك.

وقد علق ابن حجر عىل هذه الرتمجة: بأن هذه من طرق البخاري يف األحكام 
التي يقع فيها االختالف، وال جيزم فيها بيشء، فقد أوردها عىل االحتامل دون صيغة 
اجلزم؛ ألن السلف اختلفوا يف هذا عماًل وترًكا، وإن كان األمر استقر، واإلمجاع 
يبعد وجوبه عىل من خيش  العلم، بل عىل استحبابه، بل ال  كتابة  انعقد يف جواز 

النسيان ممن يتعني عليه تبليغ العلم))).

3- ذكر األقوال واملذاهب يف الرتمجة من غري ترجيح.

ومنه قال الدهلوي: »أنه يرتجم بمذهب ذهب إليه قبل، ويذكر يف الباب ما 
يدل عليه بنحو من الداللة شاهًدا، ويكون له يف اجلملة من غري قطع برتجيح ذلك 
املذهب فيقول: باب من قال كذا«)3). وهلا صيغ كثرية مثل: باب من قال كذا، أو 

من كره كذا، أو من رأى كذا، وهي عىل صورتني.

) أ ( ذكر األقوال واملذاهب يف الرتمجة من غري ترجيح مع تعيني ألصحاهبا.
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/04)( من فتح الباري.   (((

ينظر: فتح الباري ))/04)(، ولالستزادة من األمثلة ينظر: يف كتاب األذان، باب: الكالم يف   (((
األذان ))/97( من فتح الباري.

رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري )ص0)).   (3(
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مثاله: باب من ل يكره الصالة إالرَّ بعد العرص والفجر.

رواه عمر))) وابن عمر))) وأبو سعيد)3)، وأبو هريرة)4).

أصحايب  رأيت  كام  »أصيل  قال:  عمر  ابن  عن  موصواًل  حديًثا  حتته  وأورد 
يصلون، ال أهني أحًدا يصيل بليل وال هنار ما شاء، غري أن ال حتروا طلوع الشمس 

وال غروهبا«)5).

فنجد أن هذه الرتمجة ل ترجح احلكم مع تعيني ألصحاب هذا القول، وهذا 
ثابت بقوله: »رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة«.

وقال ابن حجر: »آثر البخاري الرتمجة بذكر املذاهب عىل ذكر احلكم؛ للباءة 
من عهدة بت القول يف موضع كثر فيه االختالف«)6).

قلت: إن هذا املنهج من البخاري يؤكد حرصه عىل جتلية احلقائق العلمية مع 
التوقف عن احلكم فيام ل يتبني له القول اجلازم فيها.

حديث عمر وصله البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة باب الصالة بعد الفجر حتى   (((
ترتفع الشمس ))/58( من فتح الباري. وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة 

))/)6( من فتح الباري. 
وحديث ابن عمر وصله البخاري يف صحيحه يف الباب.   (((

وحديث أيب سعيد وصله البخاري يف صحيحه يف كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،   (3(
باب مسجد بيت املقدس )70/3( من فتح الباري. 

حديث أيب هريرة وصله البخاري يف الباب الذي قبله كتاب مواقيت الصالة، باب ال يتحرى   (4(
الصالة  البخاري يف مواقيت  الباري. وكذلك  فتح  الشمس ))/60( من  قبل غروب  الصالة 

))/)6( من فتح الباري. 
أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ))/)6( من فتح الباري.   (5(

فتح الباري ))/)6).   (6(
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)ب( ذكر األقوال واملذاهب يف الرتمجة من غري ترجيح أو تعيني ألصحاهبا. 

مثاله: باب من رأى اهلبة الغائبة جائزة))).

وأورد حتته حديًثا موصواًل أن النبي H حني جاءه وفد هوزان))). 
قام يف الناس فأثنى عىل اهلل بام هو أهله، ثم قال: )أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبني، 
وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون 

على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اهلل علينا، فقال الناس: طيبنا لك))3).

فنجد أن البخاري جاء هبذه الصيغة يف الرتمجة وذكر األقوال واملذاهب دون 
ابن  رأى  فقد  العلامء،  فيها  اختلف  املسألة  هذه  ألن  ألصحاهبا؛  تعيني  أو  ترجيح 
بطال أن السلطان له أن يرفع أمالك قوم إذا كان يف ذلك مصلحة واستئالف)4)، 
له رأي خمتلف فقال معقًبا عليه: ليس كام قال: بل إن نفس  املنري كان  ابن  ولكن 

احلديث بني أن النبي H ل يفعل هذا إالرَّ بعد أن طيب نفوس املالكني)5).

باجلزم  يرصح  ل  لذلك  العلامء  بني  خالف  فيها  وقع  املسألة  أن  يؤكد  فهذا 
باحلكم.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة )09/5)( من فتح الباري.  (((
هي: قبيلة من قبائل عرب قيس عيالن من العدنانيني وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة وقد   (((
)ص4)))  املحيط  والقاموس  )ص)39(  اإلرب  هناية  ينظر:   .H النبي  عليهم  أغار 

ولسان العرب )3)/436). 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة )09/5)( من فتح الباري.   (3(

ينظر: رشح ابن بطال )95/7).   (4(
الباري )0/5))( ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب الرشب واملساقاة، باب من  ينظر: فتح   (5(

رأى أن صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة مقسوًما أو غري مقسوم )9/5)( من فتح الباري. 
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املسلك الرابع عشر: تراجم ال يذكر حتتها أحاديًثا موصولة، وقد ترجم فيها 
بآيات قرآنية أو بأحاديث معلقة أو بجمل خبية، وغرضه اإلشارة بذلك إىل أحاديث 
ليست عىل رشطه، أو اإلشارة إىل أحاديث قد وصلها يف كتابه يف مواضع أخرى))).

وقد أشار إىل هذا احلافظ ابن حجر بقوله: »وربام اكتفى أحياًنا بلفظ الرتمجة 
التي هي لفظ حديث ل يصح عىل رشطه، وأورد معها أثًرا أو آية، فكأنه يقول ل 

يصح يف الباب يشء عىل رشطي«))).

ورأى الكاندهلوي يف هذا: أن الرتمجة قد تكون باآلية أو احلديث، إما ألنه 
حديث عىل غري رشط املؤلف أراد ذكره، أو لقصد التمرين)3).

مثال ما يورده ليشري إىل أنه ل يثبت عنده يشء عىل رشطه يف الباب: 

باب فضل العلم، وقول اهلل تعاىل: ]مب    ىب    يب    جت     حت    خت    مت    
ىت      يتجث    مث    ىث       يث    حج[)4)، وقوله D: ]ٺ    ٿ    ٿ[)5).

أحاديث  ذكر  القرآنية دون  اآليات  إيراده هلذه  معلًقا عىل  ابن حجر  قال  ثم 
موصولة حتتها يف الباب، قال: »فإن قيل ل ل يورد امُلَصنِّف يف هذا الباب شيًئا من 

ينظر: األبواب والرتاجم )ص)))(، وقد سمي شيخ اهلند حسن الديوبندي الرتاجم املشتملة   (((
غري  املجردة  بالرتاجم  الباب  يف  موصولة  أحاديث  دون  معلقة  أحاديث  أو  قرآنية  آيات  عىل 
املحضة، وسمي الرتاجم املشتملة عىل مجل خبية )من كالمه( تراجم جمردة حمضة حقيقية، أما 

الرتاجم املشتملة عىل آية قرآنية فقط فهي جمردة حمضة صورية. 
هدي الساري )ص4)).   (((

ينظر: األبواب والرتاجم )ص30-)3).   (3(
]املجادلة:))[.   (4(

]طه:4))[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/40)( من فتح الباري.   (5(
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احلديث؟ فاجلواب: إما أن يكون اكتفى باآليتني الكريمتني، وإما بيض له ليلحق 
فيه ما يناسبه فلم يتيرس له«))).

وكتب  الرتاجم،  وترجم  األبواب،  بوب  البخاري  أن  الشام  أهل  ورأى 
بعد  تعمد  أنه  رأوا  فقد  العراق  أهل  أما  ليلحقه،  بعضها  بيض  وربام  األحاديث 

الرتمجة عدم إيراد أحاديث إشارة إىل أنه ل يثبت فيه يشء عىل رشطه))).

آية أو  ثم قرر ابن حجر قائاًل: »والذي يظهر يل أن هذا حمله حيث ال يورد 
أثًرا، أما إذا أورد آية أو أثًرا فهو إشارة منه إىل ما ورد يف تفسري تلك اآلية، وأنه ل 
يثبت فيه يشء عىل رشطه، وما دلت عليه اآلية كاف يف الباب، وإىل أن األثر الوارد 

يف ذلك يقوي به طريق املرفوع وإن ل يصل يف القوة إىل رشطه«)3).

مثال ما يشري فيه إىل أحاديث أخرى قد ذكرها يف مواضع أخرى من كتابه 
خمارج  عليه  ضاقت  إذا  وحمله  األذهان،  شحذ  وبقصد  لإلطالة  جمانبة  يذكره  وال 

األحاديث. 

باب: ]ٿ     ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ...[)4).

ول يورد حتته حديًثا موصواًل، ولكن مقصده أن يشري إىل حديث ابن عباس يف قصة 
إسكان إبراهيم هلاجر وابنها يف مكة، وهذا ما ذكره موصواًل يف كتاب األنبياء)5).

فتح الباري ))/)4)).   (((
ينظر: فتح الباري ))/40)).   (((

فتح الباري ))/40)).   (3(
]إبراهيم:35[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )454/3( من فتح الباري.  (4(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األنبياء، باب يزفونه: النسالن يف امليش )395/6( من   (5(
فتح الباري، وينظر فتح الباري )454/3). 
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مثال الرتاجم التي حتتوي عىل أحاديث معلقة دون إيراد أحاديث موصولة. 

مثاله: باب إماطة األذى))).

عن  األذى  )مييط   :H النبي  عن   I هريرة  أيب  عن  مهام  وقال 
الطريق صدقة)))).

فنجد أن هذه الرتمجة اشتملت عىل حديث معلق دون إيراد أحاديث موصولة 
بلفظ  بالركاب  أخذ  من  باب  اجلهاد،  كتاب  يف  وصله  إىل  يشري  وكأنه  الباب  يف 
)ويميط األذى عن الطريق صدقة()3)، وهذه اإلشارة تدخل عىل هذا املثال يف نوع 

الرتاجم اخلفية. 

النبي  عن  جابر  فيه  بعرسه  عهد  حديث  وهو  غزا  من  باب  آخـــر:  مــثــال 
 .(4(

 H

ول خيرج حتته حديًثا موصواًل فقد أشار يف الرتمجة إىل حديث قد وصله يف 
الباب الذي قبله عن جابر بلفظ: »يا رُسول اهلل إين عروس فاستأذنته فأذن يل«)5)، 

ول يذكره هنا يف الباب موصواًل خروًجا من التكرار املحض. 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املظال )4/5))( من فتح الباري.   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املظال )4/5))( من فتح الباري  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه )6/)3)( من فتح   (3(
الباري، وينظر: فتح الباري )4/5))( وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة باب بيان أن 

اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف )96/7( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد، )6/)))( من فتح الباري.   (4(

الباري،  فتح  من   )(((/6( اإلمام  الرجل  استئذان  باب  اجلهاد،  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (5(
وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب املساقاة باب بيع البعري واستثناء ركوبه )))/33( من رشح النووي. 
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وقد علق عىل هذا ابن حجر قائاًل: »يشري إىل حديثه املذكور يف الباب قبله، 
وأن ذلك يف بعض طرقه«)))، أي: أن هذا اللفظ الذي يف الرتمجة قد ورد يف طريق 
آخر أيًضا للحديث يف كتاب النكاح )باب تزويج الثيبات())). بلفظ »كنت حديث 
عهد بعرس«)3). وأن الرتاجم التي ذكرت فيها أحاديث معلقة، أو آيات قرآنية، ال 

ينتظر من املؤلف يشء آخر إلثبات دعواه، بل تكفي كدالئل وحدها)4).
مثال: الرتاجم التي حتتوي عىل مجلة خبية دون إيراد أحاديث موصولة يف 

الباب: باب اخلروج يف الفزع وحده)5).
إىل  اإلشارة  الرتمجة  هبذه  وأراد  الباب،  يف  موصواًل  حديًثا  حتتها  خيرج  ول 
حديث وصله يف مواضع أخرى من كتابه يف كتاب اجلهاد باب الرسعة والركض 
يف الفزع بلفظ »فزع الناس فركب رُسول اهلل H فرًسا أليب طلحة بطيًئا، 
ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: ل تراعوا، إنه البحر، 
فام سبق بعد ذلك اليوم«)6)، فاكتفى باإلشارة دون التكرار للحديث خروًجا من 

دائرة التكرار املحض، وقيل اخرتمته املنية)7). قبل ذلك)8).

فتح الباري )6/)))).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)))( من فتح الباري.  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (3(
صحيحه يف كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر )0)/94)( من رشح النووي.

ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/)))).   (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد )3/6))( من فتح الباري.  (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد، )3/6))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (6(
صحيحه يف كتاب الفضائل، باب شجاعة النبي H تقدمه للحرب )5)/66( من رشح 

النووي. 
اخرتمته املنية أي: مات. ينظر لسان العرب )))/)7)).   (7(

ينظر: فتح الباري )3/6))).   (8(
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ورأى الكاندهلوي: -يف هذا النوع- أنه ل جيد مثل هذه الرتاجم بعد تقليب 
األوراق مرة بعد أخرى، إالرَّ يف مواضع قليلة معدودة ال يبلغ عددها عرشة، ويمكن 
أن يزاد عىل هذا العدد يشء الحتامل قصور نظرنا، أو ألجل اختالف النسخ، بل إن 
أكثر هذه الرتاجم ذكر احلديث املطابق هلا رصاحة إما يف الباب السابق أو الالحق 
قريًبا أو بعيًدا، وما هذا إالرَّ احرتاز عن التكرار، أو تشحيذ لألذهان))). عند ضيق 

خمارج احلديث. 

وجه خفاء هذه الرتاجم: 
أمر حيتاج إىل بحث ونظر ملعرفة  الرتاجم  التحقق من معرفة مراده من هذه 
األحاديث األخرى التي ليست عىل رشطه، أو األحاديث األخرى التي قد ذكرها 

موصولة يف كتابه يف مواضع أخرى. 

األحاديث  من  الرتاجم  إخالء  من  مقصده  أن  حجر:  بن  احلافظ  رأى  وقد 
ذكر  خصوص  ال  أرادها  ألمور  واالستدالل  االستنباط  الباب،  يف  املوصولة 

األحاديث))).

بعدها  يرتجم  ثم  املسندة  األحاديث  من  وخيليها  متتالية،  تراجم  يذكر  وقد 
برتمجة، ويورد حتتها حديًثا يثبت به مجيع الرتاجم السابقة)3).

مثاله: باب الرياء يف الصدقة)4).

ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/)))).   (((
ينظر: هدي الساري )ص8(، واألبواب والرتاجم ))/66).   (((

ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/99).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة )353/3( من فتح الباري.   (4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





190

 ثـم قـال: بـاب ال يقبـل اهلل صدقة غلـول وال يقبـل إال من كسـب طيب))). 
ول يورد حتته حديًثا موصواًل. 

ثم قال: باب الصدقة من كسب طيب))).
من  مترٍة  بعدل  تصدق  )من  فيه  السابقة  الرتاجم  مجيع  يثبت  حديًثا  أورد  ثم 
كسب طيب – وال يقبل اهلل إالرَّ الطيب- فإن اهلل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه 

ه)3). حتى تكون مثل اجلبل()4). كام يريب أحدكم َفُلورَّ
فهو هنا خىل الرتاجم السابقة من األحاديث املوصولة، ثم أورد حديًثا حتت 

الرتمجة الثالثة ليثبت به مجيع الرتاجم السابقة. 
املسلك اخلامس عشر: تراجم جتمع بني األدلة التي ظاهرها التعارض. 

مثاله: باب الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض)5).
شيًئا()8)،  فرة)7)  والصُّ الُكدرة)6)  نعد  ال  )كنا  عطية:  أم  حديث  حتته  وأورد 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة )353/3( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة )354/3( من فتح الباري.  (((
نَة. ينظر لسان العرب ))/)6)( واملعجم الوسيط )ص)70).  املهر ل يبلغ السرَّ  (3(

الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  الزكاة )354/3( من  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (4(
صحيحه يف كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )00/7)( من رشح 

النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/6)4( من فتح الباري.  (5(

بضم الكاف وسكون الدال وفتح الراء نقيض الصفاء، والكدرة: ما نحا نحو السواد والغبة أو   (6(
الصديد. ينظر: لسان العرب )34/5)). 

بضم الصاد وتشديدها وسكون الفاء وفتح الراء هو لون األصفر وفعله الالزم االصفرار، وهو املاء   (7(
الذي تراه املرأة كالصديد يعلوه اصفرار. ينظر: لسان العرب )463/4( وفتح الباري ))/6)4). 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/6)4( من فتح الباري.   (8(
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فنجد أن هذه الرتمجة مجعت بإجياز بني احلديثني اللذين ظاهرمها التعارض: 
احلديث األول: احلديث الوارد يف الباب ألم عطية. 

إقبال  الذي أورده يف كتاب احليض، يف باب  الثاين: حديث عائشة  احلديث 
ة البيضاء())). املحيض وإدباره))) بلفظ: )ال تعجلن حتى ترين الَقصرَّ

احليض، ويف غريها  احليض من  أيام  والصفرة يف  الكدرة  أن  اجلمع،   ووجه 
ال تعد شيًئا. 

أيام احليض(  الصفرة والكدرة يف غري  ابن حجر يف قوله: »)باب  وأيد هذا 
القصة  ترين  )حتى  قوهلا:  يف  املتقدم  عائشة  حديث  بني  اجلمع  إىل  بذلك  يشري 
البيضاء(، وبني حديث أم عطية املذكور يف هذا الباب، بأن ذلك حممول عىل ما إذا 

رأت الصفرة أو الكدرة يف أيام احليض«)3).

الباب  يف  حتتها  ويورد  املسائل  من  ملسألة  تراجم  عشر:  الــســادس  املسلك 
األحاديث املتعارضة ليقرهبا إىل الفقيه من بعده، ويقصد التسهيل يف اجلمع بينها 

أو الرتجيح أو االستنباط)4).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/0)4( من فتح الباري.   (((
بفتح القاف وتشديد املهملة القطنة أو اخلرقة التي حتتيش هبا املرأة عند احليض بيضاء ال خيالصها   (((
العرب  ينظر: لسان  الدم كله.  انقطاع  بعد  البيضاء كاخليط األبيض خترج  القصة  صفرة، وقيل 
)77/7( وفتح الباري ))/0)4(. وقد علقه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/0)4) 
من فتح الباري وأخرجه مالك يف موطأه يف كتاب الطهارة باب طهر احلائض ))/59( ينظر: 

تغليق التعليق ))/77)). 
فتح الباري ))/6)4).   (3(

ينظر: المع الدراري ))/96(، واألبواب والرتاجم ))/34، 35).   (4(
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قال الدهلوي: »يرتجم بمسألة اختلفت فيها األحاديث، فيأيت بتلك األحاديث 
عىل اختالفها ليقرب إىل الفقيه من بعده أمرها«))).

مثاله: باب رفع الصوت يف املسجد))).

وأورد حتته حديثني متصلني: 
احلديث األول: عن السائب بن يزيد)3). قال: كنت قائاًم يف املسجد فحصبني)4). 
رجل، فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب I فقال: اذهب فأتني هبذين، فجئته هبام، 
قال: من أنتام – أو من أين أنتام-؟ قاال: من أهل الطائف. قال: لو كنتام من أهل 

 !(5(
 H البلد ألوجعتكام، ترفعان أصواتكام يف مسجد رُسول اهلل

احلديث الثاني: عن عبد اهلل بن كعب بن مالك)6). أن كعب بن مالك)7). 

رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري )ص0)).   (((
ينظر البخاري يف صححيه يف كتاب الصالة ))/560( من فتح الباري.   (((

زيد، صحايب،  أبو  نمر،  بابن أخت  املعروف  الكندي  ثاممة  بن  بن سعيد  يزيد  بن  السائب  هو:   (3(
الوداع،  حجة   H النبي  حج  يوم  أبيه  مع  كان  اهلجرة،  من  األوىل  نَة  السرَّ قبيل  مولده 
استعمله عمر عىل سوق املدينة، وهو آخر من تويف هبا من الصحابة عام ))9هـ(. ينظر: أسد 
واألعالم   ،)39(/3( التهذيب  وهتذيب   ،)437/3( النبالء  أعالم  وسري   ،)(73/(( الغابة 

 .(68/3(
رماين باحلصباء. ينظر: لسان العرب ))/0)3(، وفتح الباري ))/)56).   (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/560( من فتح الباري.   (5(

هو: عبد اهلل بن كعب بن مالك بن أيب األنصاري السلمي، كان قائد أبيه حني عمي، ذكره ابن ِحبرَّان   (6(
يف الثقات، قال العجيل: مدين تابعي ثقة، وذكره العسكري فيمن حلق بالنبي H، مات يف 

والية سليامن سنة )97هـ(. ينظر: أسد الغابة )66/3(، وهتذيب التهذيب )3/5)3). 
 H هو: كعبت بن مالك بن أيب كعب شهد العقبة واختلف يف شهوده بدًرا وآخى النبي  (7(
بينه وبني طلحة ول يتخلف إالرَّ يف غزوة تبوك وهو أحد الثالثة الذين ُخلفوا. ينظر: أسد الغابة 

 .(537/3(
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أخبه أنه تقاىض ابن أيب حدرد))). دينًا له عليه يف عهد رُسول اهلل H يف 
املسجد، فارتفعت أصواهتام حتى سمعها رُسول اهلل H وهو يف بيته، فخرج 
إليهام رُسول اهلل H حتى كشف ِسجف))). حجرته ونادى: )يا كعب بن 
مالك، يا كعب( قال: لبيك يا رُسول اهلل، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال 

كعب: قد فعلت يا رُسول اهلل، قال رُسول اهلل H: قم فأقضه()3).

فنجد أن البخاري ذكر األدلة املتعارضة حتت هذا الباب ليقرهبا إىل الفقيه من 
بعده. 

وعقب ابن حجر عىل هذا: بأن البخاري أشار بالرتمجة إىل اخلالف يف ذلك، 
عدمه،  عىل  الدال  كعب  وحديث  املنع،  عىل  الدال  عمر  حديث  الباب  يف  وساق 

إشارة منه إىل أن املنع فيام ال منفعة فيه وعدمه فيام ال تلجئ الرضورة إليه)4).

اخلالف،  مع  فيه  تفصيل  بيان  إىل  إشارة  فيه  احلديثني  »فذكره  العيني:  وقال 
فاحلديث األول يدل عىل املنع واحلديث الثاين يدل عىل عدمه«)5).

هو: عبد اهلل بن أيب حدرد السلمي واسم أيب حدرد سالمة بن عمري ابن أيب سالمة، له صحبة   (((
أسد  ينظر:  بعدها وتويف سنة ))4هـ(.  ثم خيب وما  احلديبية  بأيب حممد، وأول مشاهده  يكنى 

الغابة ))/576، 577). 
جف: السرت. ينظر: الصحاح )4/)37)(، ولسان العرب )44/9)).  جف والسيِّ والسَّ  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/)56( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (3(
صحيحه يف كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع من الدين )0)/464( من رشح النووي. 

ينظر فتح الباري ))/560).   (4(
عمدة القاري )49/4)).   (5(
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وتعيني  الباب  الوارد يف  للحديث  تأويل  فيها  تراجم  السابع عشر:  املسلك 
أو  الظاهر)))،  تأويل  بقوله  املسلك  هذا  إىل  حجر  ابن  أشار  وقد  املراد))).  املعنى 

يكون فيها صيغ ترفع توهم اخلصوص. 

قبل  »تفقهوا   :I عمر  وقال  واحلكمة.  العلم  يف  االغتباط  باب  مثاله: 
أن تسودوا«)3)، وقال أبو عبد اهلل)4): »وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي 

H يف كب سنهم«)5).

ثم أورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن عبد اهلل بن مسعود I قال: قال 
النبيH: )ال حسد إالرَّ يف اثنتني؛ رجل آتاه اهلل مااًل فسلط عىل هلكته يف 

احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها()6).

فهو هبذه الرتمجة أراد أن يبني أن املراد باحلسد إنام هو الغبطة وهي: متني مثل 
النعمة عن  زوال  متني  مع  فإنه  احلسد  زواله، بخالف أصل  للمغبوط من غري  ما 

الغري، والرتمجة هي بيان تأويل ذلك احلديث. 

ينظر: اإلمام البخاري حمدًثا وفقيًها )ص79)).   (((
ينظر: هدي الساري )ص3)).   (((

باب يف طلب  اإليامن وهو  السابع عرش من شعب  الكتاب  اإليامن،  البيهقي يف شعب  أخرجه   (3(
العلم ))/55)(. وينظر: تغليق التعليق ))/)8، )8). 

يعني اإلمام البخاري �.   (4(
ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/65)( من فتح الباري.   (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/65)( من فتح الباري، وأخرجه يف صححيه   (6(
يف كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من يعلم حكمة 

من فقه أو غريه فعمل هبا وعلمها )339/6( من رشح النووي. 
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وقال ابن حجر: »وأما احلسد املذكور يف احلديث فهو الغبطة، وأطلق احلسد 
عليها جماًزا«))).

وقال العيني: »البخاري محل ما وقع يف احلديث من لفظ احلسد عىل الغبطة 
الباب  وترجم  الصاحلة  األعامل  ومتني  الغبطة  عىل  ومحله  ظاهره،  عن  فأخرجه 

عليه«))).

أما عن الرتمجة املشتملة عىل صيغ تدفع توهم اخلصوص كقوله »أو غريها« 
أو كقوله »أو غريه«)3).

مثاله: باب إذا غسل اجلنابة أو غريها فلم يذهب أثره)4).

من  يكون  ملا  الرتمجة  شمول  فأفادت  »غريها«،  كلمة  عىل  الرتمجة  اشتملت 
اجلنابة من آثار، وكذلك ما يكون من آثار غري اجلنابة كدم احليض والنفساء. 

 :J عائشة  قالت  اجلنابة،  تصيبه  الثوب  يف  حديًثا  الباب  يف  ذكر  وقد 
)كنت أغسله من ثوب رُسول اهلل H ثم خيرج إىل الصالة وأثر الغسل فيه 

بقع املاء()5).

فتح الباري ))/67)).   (((
عمدة القاري ))/56).   (((

ينظر: األبواب والرتاجم )ص67(، وفيض الباري ))/)4).   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/334(، ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب   (4(

احلج، باب هل بيت أصحاب السقاية أو يغرهم بمكة ليايل مني ))/467( من فتح الباري. 
الطهارة  الوضوء ))/334( وأخرجه مسلم يف كتاب  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (5(

باب غسل الثوب من املني )89/3)( من رشح النووي. 
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النبي  ثوب  من  املني  تغسل  كانت  أهنا   :J لعائشة  آخر  وحديث 
H، ثم أراه فيه بقعة أو ُبقًعا))).

تدفع  بصيغة  جاءت  الرتمجة  لكن  وحدها،  اجلنابة  بآثار  تعلقا  فاحلديثان 
اخلصوص، إذ قال: »أو غريها« أي غري اجلنابة، فشملت الرتمجة احلديث املذكور 

وغريه مما ل يذكر يف الباب من دم احليض والنفساء. 

وقد بني ذلك البدر العيني يف تعليقه عىل الرتمجة يف قوله: »أو غريها«: أي غري 
اجلنابة نحو دم احليض ول يذكر يف الباب حديًثا يدل عىل هذه الرتمجة - يعني حديًثا 
البخاري  العيني احتاماًل آخر وهو أن اإلمام  البدر  يدل عىل غري اجلنابة- ثم ذكر 
أورد يف الباب حديث اجلنابة وأحلق غريها قياًسا)))، وقد رأى أن البخاري أشار 
إىل ما رواه أبو داود من حديث أيب هريرة I بلفظ: »إن خوله بنت يسار)3). 
قالت: يا رُسول اهلل ليس يل إالرَّ ثوب واحد، وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: )إذا 
طهرت فاغسليه ثم صيل فيه(، فقالت: فإن ل خيرج الدم؟ قال: )يكفيك غسل الدم 

وال يرضك أثره)«)4).

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/335).   (((
تبني هذا الرأي ابن بطال حيث قال: أو غريها فلم يذهب أثرها. ينظر: رشح ابن بطال ))/345).   (((
هي: خولة بنت يسار وقيل خولة بنت اليامن التي حصلت معها القصة. ينظر: أسد الغابة )74/5)).   (3(

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه يف حيضها ))/00))   (4(
قال عنه شمس احلق العظيم آبادي يف عون املعبود: احلديث فيه ابن هليعة وهو ضعيف. ينظر: 
مرسٌل  شواهٌد  وله  ضعف  إسناده  يف  الفتح:  يف  حجر  ابن  عنه  وقال   ،)(0/(( املعبود  عون 
ذكره البيهقي يف سننه الكبى. ينظر: فتح الباري ))/334(. ينظر: عمدة القاري )48/3)(، 
وأخرجه البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الصالة باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره يف الثوب 
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قلت: ويبدو يل أنه ال حاجة إىل ما ذكره البدر العيني من احتامل القياس، فإن 
الرتمجة رصحية يف عمومها وشموهلا، ال يصيب الثوب من آثار اجلنابة وغري اجلنابة، 
البخاري، وهلذا ل خيرجه،  بآثار غري اجلنابة ليس عىل رشط  املتعلق  لكن احلديث 

وأشار إىل العمل بام تضمنه ملا ذكر يف الرتمجة من كلمة )غريه(، واهلل أعلم. 

املسلك الثامن عشر: تراجم مطابقتها لألحاديث عموًما وخصوًصا، أي بأن 
يكون احلديث خاًصا والرتمجة أعم منه، فيطابقها بتعميم معناه، أو يكون احلديث 

عاًما والرتمجة خاصة فتندرج حتته))).

مثال: الرتمجة اخلاصة وحديثها عام:

باب ال يقيم الرجل أخاه يوم اجلمعة ويقعد يف مكانه))).

 H يقول: »هنى النبي I وأورد حتته حديًثا متصاًل عن ابن عمر
لنافع: اجلمعة؟ قال: اجلمعة  فيه«. قلت  الرجل أخاه من مقعده وجيلس  يقيم  أن 

وغريها)3).

فالرتمجة هنا خاصة بيوم اجلمعة، واحلديث عام. 

بعد الغسل ل يرض ))/)57(، وقال: تفرد به ابن هليعة. وقال عنه اهليثمي: فيه ابن هليعة وهو 
ضعيف. ينظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الطهارة: باب يف دم احلائض ))/7)6). 

ينظر: هدي الساري )ص3)).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ))/393( من فتح الباري.   (((

مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )393/(( اجلمعة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
إليه  سبق  الذي  املباح  موضعه  من  اإلنسان  إقامة  حتريم  باب  السالم:  كتاب  يف  صحيحه  يف 

)4)/384( من رشح النووي. 
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وعلق ابن حجر عىل هذا: بأن هذه الرتمجة مقيدة بيوم اجلمعة، واغتنى البخاري 
بعموم احلديث عن احلديث الذي ليس عىل رشطه، الذي أخرجه مسلم))) بلفظ: )ال 
يقيمن أحدكم أخاه يوم المعة ثم خيالف إىل مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا)))).

مثال: الرتمجة العامة وحديثها خاص:

باب ال تقبل صالة بغري طهور)3).

واملراد  يتوضأ()4)،  حتى  أحدث  من  صالُة  ُتقبل  )ال  حديث:  حتته  وأخرج 
بالطهور يف الرتمجة أعم من الوضوء والغسل والتيمم، ولفظ احلديث حمصور يف 
الوضوء، فالرتمجة هنا أعم من أن يكون بالوضوء والغسل أو التيمم عند فقد املاء؛ 

لذا نقول الرتمجة عامة واحلديث خاص. 

الوضوء  من  أعم  هو  ما  به  املراد  بأن  الرتمجة:  هذه  عىل  حجر  ابن  وعقب 
والغسل، وهذه الرتمجة لفظ حديث رواه مسلم)5)، وله طرق أخرى ولكنها ليست 

عىل رشط البخاري)6).

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم: باب حتريم إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي   (((
سبق إليه )4)/385( من رشح النووي. 

ينظر: فتح الباري ))/393).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/34)( من فتح الباري.   (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/34)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(
صحيحه يف كتاب الطهارة: باب وجود الطهارة للصالة )99/3( من رشح النووي. 

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصالة )98/3( من رشح   (5(
النووي. 

ينظر: فتح الباري ))/34)).   (6(
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املسلك التاسع عشر: تراجم أحلقت املختلف فيه باملتفق عليه))).

مثاله: باب اخلطبة أيام منى))).

ذكر حتته أربعة أحاديث: 
األول فيه: )أن رُسول اهلل H خطب الناس يوم النحر...()3).

الثالث فيه: )خطبنا النبي H يوم النحر...()4).
الرابع فيه: )قال النبي H بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟....(. 

وفيه: )وقف النبي H يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة التي حج هبا 
وقال: هذا يوم احلج األكب()5).

خيطب   H النبي  )سمعت  قال:  عباس  ابن  فعن  الثاين  احلديث  أما 
بعرفات()6). ونرى أن األحاديث التي أوردها البخاري كلها تدور حول مرشوعية 

ينظر: مقدمة حتقيق تراجم ابن مجاعة لعيل الزبن )ص79).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )573/3( من فتح الباري.   (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )573/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
الدماء  حتريم  تغليظ  باب  والديات  والقصاص  واملحاربني  القسامة  احلدود  كتاب  يف  صحيحه 

واألعراض واألموال )))/)7)( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )573/3( من فتح الباري.  (4(

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )574/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (5(
ا) ))/43))   صحيحه يف كتاب اإليامن، باب معنى قول النبي H: )ال ترجعوا بعدي كفاراً

من رشح النووي. 
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )573/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (6(
صحيحه يف كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان حتريم الطيب فيه 

)7/8)3( من رشح النووي.
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إالرَّ  أيام منى خالًفا ملن قال إهنا ال ُترشع؛ ألن األحاديث رصحية يف هذا،  اخلطبة 
 H احلديث الثاين فوجه الداللة منه خفي؛ ألن الراوي أراد أن يسمي كالمه
أيام منى »خطبة« كام سامها يوم عرفة إحلاًقا للمختلف فيه – يعني اخلطبة أيام منى 

– يعني اخلطبة يوم عرفة.  – باملتفق عليه 

ورأى ابن املنري أن البخاري رد عىل من زعم أن يوم النحر ال خطبة فيه للحاج، 
وأن املذكور يف هذا احلديث من قبيل الوصايا العامة، ال عىل أنه من شعار احلج، 
فأراد أن يبني أن الراوي سامها خطبة كام سمى التي وقعت يوم عرفات »خطبة«، 
وقد اتفقوا عىل مرشوعية اخلطبة بعرفات، فكأنه احلق املختلف فيه باملتفق عليه))). 

املفهوم من  أن  ابن عباس  الرتمجة حلديث  أن وجه مطابقة  ابن مجاعة  ورأى 
خطبة عرفات اخلطب املعتادة، فكذلك يفهم من خطبة يوم النحر اخلطبة املعتادة، 
وقصده الرد عىل من أنكر خطبة يوم النحر كالطحاوي))) وغريه، وال سيرَّام وقد ذكر 

حرمة يوم النحر وشعائره وهو وضع اخلطب)3).

املسلك العشرون: تراجم فيها رد عىل بعض الفرق والطوائف)4).
مثاله: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر)5).

ينظر: فتح الباري )574/3).   (((
هو: أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي، أبو جعفر، فقيه تفقه عىل املذهب الشافعي ثم   (((
النبالء )5)/7)(،  أعالم  ولد سنة )39)هـ(، وتويف سنة )))3هـ(. سري  احلنفي،  إىل  حتول 

واألعالم ))/06)). 
ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة )ص)5)).   (3(

ينظر: تراجم البخاري البن مجاعة )ص78).  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/09)( من فتح الباري.   (5(
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فسوق  املسلم  )سباب  منه:  موصواًل  حديًثا  ذكر  ثم  اآلثار  من  مجلة  وأورد 
قالوا: ال يرض مع  الذين  املرجئة  الرتمجة لريد عىل  أورد هذه  فقد  وقتاله كفر())). 

اإليامن عمل. 

وعلق ابن حجر عىل هذه الرتمجة بقول: »هذا الباب معقود للرد عىل املرجئة«))).

مثال آخر: باب املعايص من أمر اجلاهلية، وال يكفر صاحبها بارتكاهبا إالرَّ 
الرشك لقول النبي H: )إنك امرؤ فيك جاهلية))3)، وقول اهلل تعاىل: ]ڻ    

ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[)4).

فيك  امرؤ  إنك  بأمه؟  َأَعيرَّْرَتُه  أبا ذر)5).  )يا  فيه:  وأورد حتته حديًثا موصواًل 
جاهلية...()6).

فنجد أن هذه الرتمجة فيها رد عىل اخلوارج الذين يكفرون بالذنوب. 

الباري، وأخرجه مسلم يف  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/0))( من فتح   (((
صحيحه يف كتاب اإليامن: باب بيان قول النبي H: »سباب املسلم فسوق وقتاله كفر« 

))/)4)( من رشح النووي. 
فتح الباري ))/0))).   (((
موصول يف الباب نفسه.   (3(

]النساء:48[. البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/84( من فتح الباري.   (4(
هو: أبو ذر الغفاري، اختلف يف اسمه، فقيل: جندب بن جنادة، وقيل: بريد بن جندب. وهو   (5(
من كبار الصحابة، قديم اإلسالم وكان خامس من أسلم، تويف سنة ))3هـ(. ينظر: أسد الغابة 

 .(437 ،436/4(
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )84/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (6(
صحيحه يف كتاب اإليامن: باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال يكلفه ما يغلبه 

)))/35)( من رشح النووي. 
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وقد عقب ابن بطال عىل ذلك بأن غرض البخاري الرد عىل من يكفر بالذنوب 
كاخلوارج، ويقول إن من مات عىل ذلك خيلد يف النار، واآلية ترد عليهم؛ ألن املراد 
سوى  ذنب  كل  عىل  مات  من  ے[))).  ھ     ھ     ھ      ھ     ]ہ     تعاىل:  بقوله 

الرشك))).

املسلك احلادي والعشرون: تراجم تبز احلكم الفقهي ومنه: 

وكراهة،  وندب،  وجوب،  من  التكليفي  احلكم  بنوع  مصدرة  تراجم   -(
وحرمة، وإباحة. 

مثاله: باب النهي عن االستنجاء باليمني)3).
فقد صدر هذه الرتمجة بالنهي عن هذا احلكم. 

يب  اشتد  أو  ــاه،  وارأس أو  َوِجــٌع  إين  يقول:  أن  للمريض  ُرخص  ما  باب 
الوجع)4).

وهنا صدره بالرخصة يف احلكم الفقهي. 
باب وجوب الصالة يف الثياب)5).

فصدر هذه الرتمجة بالوجوب يف هذا احلكم. 
باب كراهية التعري يف الصالة وغريها)6).

]النساء:48[.   (((
ينظر: رشح ابن بطال ))/86(، وفتح الباري ))/85).   (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/53)( من فتح الباري.   (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املرض )0)/3))( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/465( من فتح الباري.  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/474( من فتح الباري.  (6(
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باب ما ُيستحب للعال إذا ُسئل أي الناس أعلم فيكل العلم إىل اهلل))).

وهه األحكام كلها تأكيد لرأيه الفقهي الذي اجتهد فيه، فخلص من اجتهاده 
أن هذا واجب أو جائز أو مكروه أو مستحب أو منهي عنه، فهو صورة واضحة 
والتفكر  التأمل  من  لوجه  فيها  احتاج  وقد  الفقهية،  وآرائه  البخاري  اإلمام  لفقه 

الستنباط احلكم من األحاديث الواردة يف الباب ومن هنا كان خفاؤها. 

نوعيته من وجوب  ببيان  الترصيح  دون  الفقهي  للحكم  تراجم مظهرة   -(
وكراهة وغريه، مثل استخدامه األسلوب الرشطي مع ذكر الفعل واجلواب بغرض 

إظهار احلكم املراد.

م))). مثاله: باب إذا ذكر يف املسجد أنه ُجنب َخرج كام هو وال يتيمرَّ

فقد سلك يف الرتمجة مسلك إظهار احلكم دون الترصيح ببيان نوعية احلكم، 
وقد ظهر احلكم يف قوله: »خرج كام هو وال يتيمم«. 

املسلك الثاني والعشرون: اإلشارة بآية قرآنية للتنبيه عىل أحاديث تدور حول 
مضموهنا. 

مثاله: باب قوله: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ       ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    
ۅ     ۉ    ۉ    ې[)3)، ثم أورد حديًثا بسنده املتصل عن ابن عمر أن رُسول اهلل 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/7))( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الغسل ))/383( من فتح الباري. ولالستزادة من األمثلة   (((
تيمم  العطش  خاف  أو  املوت  أو  املرض  نفسه  عىل  اجلنب  خاف  إذا  باب  التيمم:  كتاب  ينظر 
))/454( من فتح الباري، وكتاب األحكام: باب إذا قىض احلاكم بجور أو خالف أهل العلم 

فهو رد )3)/)8)( من فتح الباري. 
]التوبة:5[. البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/75( من فتح الباري.   (3(
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H قال: )ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إالَّ اهلل وأن ممًدا رُسول 
اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم، وأمواهلم إالَّ 

حبق اإلسالم، وحسابهم على اهلل)))). قال العيني معلًقا عىل هذه الرتمجة: »ذكر اآلية 

والتبويب عليها للرد عىل املرجئة«))).
فهذا رصيح يف أنه جعل اآلية تبويًبا وترمجة للباب. 

ورأى الدهلوي أنه أتى باآلية ليوافق احلديث الوارد فيه)3).
ونبه عىل هذا املسلك يف موضع آخر فقال: »وكثرًيا ما يأيت بشواهد احلديث 

من اآليات، ومن شواهد اآلية من األحاديث«)4).
ونبه ابن حجر عىل هذا املسلك بأنه جيري عىل عادته يف الرتاجم بإيراد األدلة 

الرشعية)5).
فكالمه واضح بأنه كان يضع أدلة رشعية يف الباب ويف الرتمجة. 

وقد يرتجم باآلية بالقرآنية؛ ليشري إىل سبب نزوهلا. 

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )75/(( اإليامن  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
إله إالرَّ اهلل حممد رُسول اهلل  الناس حتى يقولوا ال  بقتال  صحيحه يف كتاب اإليامن: باب األمر 

))/57)( من رشح النووي. 
عمدة القاري ))/78)).   (((

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري )ص8)).   (3(
رسالة رشح تراجم أبواب البخاري )ص))).  (4(

تعاىل:  باب قول اهلل  ينظر كتاب احلج:  الباري )3/)6)(. ولالستزادة من األمثلة  فتح  ينظر:   (5(
]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]ينظر:97)[ )383/3( من فتح الباري، وباب قول 
اهلل تعاىل: ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ...[ ]املائدة:97[ )454/3( من فتح 

الباري. 
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مثاله: باب قول اهلل تعاىل: ]ې    ې    ې    ى[))).
ذكر حتتها احلديث الوارد يف سبب نزوهلا))).

وقد يرتجم باآلية القرآنية مع تفسريها. 
وقد يرتجم باآلية القرآنية إشارة إىل حديث تفسريها)3).

وهذا تم توضيحه بتوسع يف املقصد التفسريي)4).
الكتاب  من  بالعقل  املفهومة  اآلداب  استخراج  والعشرون:  الثالث  املسلك 

والسنة بنحو من االستدالل والعادات الكائنة يف زمانه. 

وقد أشار إىل هذا املسلك الدهلوي، وعلق عليه بأن مثل هذا ال يدرك حسنه 
إالرَّ من مارس كتب اآلداب، وأجال عقله يف ميدان آداب قومه، ثم طلب هلا أصاًل 

نرَّة)5). من السُّ

اآلداب  بعض  إىل  احلديث  مصطلح  بعلم  اخلاص  املقصد  يف  أرشت  وقد 
املفهومة من النصوص التي عىل طالب العلم االتصاف هبا)6).

املسلك الرابع والعشرون: الرتمجة بأمر خمتص ببعض الوقائع)7).

]البقرة:89)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العمرة )3/))6( من فتح الباري.  (((
ينظر: فتح الباري )3/)6)).   (((

ينظر: األبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/96).   (3(
ينظر: البحث )ص04)).   (4(

رشح تراجم أبواب البخاري )ص))(، األبواب والرتاجم للكاندهلوي )ص)8).   (5(
ينظر: البحث )ص90).   (6(

ينظر: هدي الساري )ص4)(، وقد أعطى احلافظ ابن حجر مثال )باب استياك اإلمام بحرضة   (7(
أيًضا  وعلق  عليها،  اعتمدت  التي  رشوحه  يف  وال  البخاري  صحيح  يف  أجده  ول  رعيته(، 
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مثاله: باب دفع السواك إىل األكب))).

وأورد حتته حديًثا بلفظ )أراين أتسوك بسواك، فجاءين رجالن أحدمها أكب من 
، فدفعته إىل األكب منهام())). ْ اآلخر فناولت السواك األصغر منهام، فقيل يل: كبِّ

املسلك اخلامس والعشرون: الرتمجة بمسألة استنباطية)3).
مثاله: باب قول النبي H )أنا أعلمكم باهلل(، وأن املعرفة فعل القلب، 

لقول اهلل تعاىل: ]پ    پ    پ    ڀ            ڀ[)4).

استنبط البخاري هذه الرتمجة من اآلية عىل كون كسب القلب يعد فعاًل من 
أفعال القلوب، وأن فعل القلب ذلك يعد معرفة، وهو استنباط أيًضا من احلديث 

عىل كون العلم والتقوى من أفعال القلوب. 

ومنها الرتاجم التي بينت طرق االستنباط بذكر حديث واحد يف عدة أبواب 
من  األحكام  استنباط  كيفية  عىل  عملًيا  برهاًنا  قدم  فقد  مسائل،  لعدة  به  مستداًل 

احلديث الواحد. 

القسطالين عىل هذا بقوله: ل أَر هذا يف البخاري فكأنه ذكره عىل سبيل املثال. وقال الكاندهلوي 
يف األبواب والرتاجم ))/)9(: هو كذلك ل أره أيًضا يف البخاري، نعم ترجم النسائي يف سننه 

كتاب الطهارة: باب هل يستاك اإلمام بحرضة رعيته ))/7)). 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/356( من فتح الباري.   (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/356( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب الزهد والرقائق: باب مناولة األكب )8)/8)3( من رشح النووي. 

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري )ص))(، هدي الساري )ص3)، 4)).   (3(
]البقرة:5))[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/70( من فتح الباري.  (4(
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ومن جهة أخرى قد يشري إىل ذكر حديث واحد حتت أبواب خمتلفة ليبني كثرة 
تقديم إضافة جديدة سنًدا ومتنًا، فمن جهة كان خيدم اجلانب  طرق احلديث مع 

الفقهي ومن جهة أخرى خيدم اجلانب احلديثي))).

مثاله: ذكر البخاري حديث عبد اهلل بن زيد))). أن رجاًل سأله: أتستطيع أن 
تريني كيف كان رُسول اهلل H يتوضأ؟ فقال عبد اهلل بن زيد: نعم، فدعا 
بامء فأفرغ عىل يديه فغسل مرتني، ثم مضمض، واستنثر ثالًثا، ثم غسل يديه مرتني 
إىل املرفقني، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى يذهب هبام 

إىل قفاه، ثم ردمها إىل املكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه)3).

استنبط البخاري من هذا احلديث ست مسائل وذكرها ف ستة أبواب: 
)- باب مسح الرأس كله)4).

)- باب الوضوء من التور)5). )مع االختالف يف الرواية والسند(.
3- باب غسل الرجلني إىل الكعبني)6). )مع االختالف يف الرواية والسند(.

ينظر: املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ملحمد بامجعان )ص)5).   (((
هو: عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازين األنصاري، صحايب من أهل املدينة، ولد سنة )7 ق.هـ(   (((
كان شجاًعا، شهد بدًرا وقتل مسيلمة الكذاب يوم الياممة، له )48( حديًثا، قتل يف وقعة احلرة، 
واألعالم   ،)(96/5( التهذيب  وهتذيب   ،)(377( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )63هـ(.  وفاته 

 .(88/4(
فتح  من   )(89/(( كله  الرأس  مسح  باب  الوضوء،  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(

الباري. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/89)( من فتح الباري.  (4(

ُر: إناء معروف  ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/303( من فتح الباري. والتَّوجْ  (5(
ترشب فيه العرب. ينظر: لسان العرب )96/4). 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/94)( من فتح الباري.  (6(
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يف  االختالف  )مع  واحدة))).  غرفة  من  واستنشق  مضمض  من  باب   -4
الرواية والسند(.

5- باب مسح الرأس مرًة ))). )مع االختالف يف الرواية والسند(.
6- باب الغسل والوضوء يف املِخَضب)3). والقدح واخلشب واحلجارة)4). 

)مع االختالف يف الرواية والسند(. 
تعدد  ليثبت  خمتلفة؛  وبأسانيد  بألفاظ  كثرية  طرًقا  لنا  قدم  أخرى  جهة  ومن 

الطرق يف احلديث الواحد وهذا يدل عىل سعة علمه. 
املسلك السادس والعشرون: ثبوت احلكم يف الرتمجة بالقياس)5). املساوي)6). 

مثاله: باب ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن)7).
ثم أورد حديًثا عن عبد اهلل بن زيد أنه شكا إىل رُسول اهلل H الرجل 
حتى  ينرصف-  الذي خُييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة، فقال: )ال ينفتل – أوال 

يسمع صوًتا أو جيد رحًيا))8).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/97)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/97)( من فتح الباري.  (((
الثياب.  املخضب: بكرس امليم وسكون اخلاء وفتح الضاد، شبه اإلجانة، وهو املركن يغسل فيه   (3(

ينظر: لسان العرب ))/359(، وفتح الباري ))/)30).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/)30( من فتح الباري.  (4(

وقد وضحناه هذا يف املقصد الفقهي. ينظر: البحث )ص70).  (5(
ينظر: املتواري )ص37).   (6(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/37)( من فتح الباري.  (7(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/73)( من فتح الباري. وأخرجه مسلم يف   (8(
صحيحه يف كتاب احليض: باب الدليل عىل أن من تيقن الطهارة ثم شك يف احلدث فله أن يصيل 

بطهارته تلك )4/)7)( من رشح النووي. 
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فيالحظ أنه جعل حكم الشك يف الوضوء، ويف حديث الباب هو يف الصالة، 
فكان الشك يف الوضوء مساوًيا حلكمه يف الصالة))).

النوع الثالث: الرتاجم اجملردة من العنوان: وهي التي يكتفي اإلمام البخاري 
فيها بكلمة »باب«، دون العنونة بيشء يدل عىل مضمون الباب))).

وعد العلامء عمل البخاري يف جترد األبواب من الرتاجم منهًجا من املناهج 
التي متيز هبا يف تصنيفه لكتاب اجلامع الصحيح، وقد أشار احلافظ بن حجر إىل أن 
اإلمام البخاري قد استفاد من مصنفات بعض الفقهاء)3)، وال غرابة يف ذلك فلقد 
كان حمدًثا وفقيًها، وكان ملنهجه هذا أثره الواضح يف بعض أئمة احلديث الالحقني 
كاإلمام الرتمذي الذي يعد من أكب تالمذته، فقد اقتفى أثره وشاركه يف كثري يف 

مسالك تراجم األبواب، ويف ذكره لكثري من أبوابه جمردة من الرتاجم. 

وكان ذكر األبواب جمردة من الرتاجم يف صحيح البخاري من األمور التي 
حريت األفكار وأدهشت العقول، ولقد اجتهد العلامء يف فهم مراد اإلمام البخاري 
اجتهاًدا كبرًيا، بينام منهم من توقف وسكت عن التكلم يف مغزى البخاري يف أمر 

هذه األبواب املجردة من الرتاجم يف أغلب األحيان)4). 

»لنور حسن عبد  املحدثني  بفقه أشهر  الوضوء والغسل مقارنة  البخاري يف  ينظر: »فقه اإلمام   (((
احلليم قاروت، )ص50)).

اإلمام الرتمذي )ص74)(، واألبواب والرتاجم للكاندهلوي ))/0))).   (((
ينظر: فتح الباري ))/64( وعمدة القارئ )0)/69)).   (3(

فعل يف  كام  العنوان  من  املجردة  للرتمجة  عنواًنا  يقرتح  كان  ما  نادًرا  كان  الذي  بطال  ابن  ومنهم   (4(
كتاب الصالة باب بدون ترمجة عقب باب إدخال البعري يف املسجد ))/)))( يف رشح ابن بطال 
وكتاب اجلزية، باب بدون ترمجة عقب باب إثم من عاهد ثم غدر )363/5( من رشح ابن بطال، 
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آراء العلماء في األبواب اجملردة من العنوان: 

من  املجردة  األبواب  من  البخاري  اإلمام  مراد  فهم  يف  اجتهدوا  العلامء  إن 
أبرز من  الرتاجم، وكان من  املجردة من  العنوان، وإبراز مغزاه من هذه األبواب 
اجتهد يف بيان مراد اإلمام البخاري من أبوابه املجردة احلافظ ابن حجر، والعيني، 

والقسطالين، والدهلوي، والكاندهلوي. 

ولقد تقاربت أقوال املجتهدين الذين كشفوا مراد اإلمام البخاري يف بعض 
األقوال، واختلفوا يف البعض اآلخر، وسأذكر بالتفصيل ما ورد يف كالمهم: 

أواًل: احلافظ ابن حجر العسقالني ف كتابه فتح الباري: 

كان احلافظ بن حجر أبرع رشاح الصحيح الذين عنوا برشح صحيح اإلمام 
الرتاجم من  من  املجردة  األبواب  البخاري يف  اإلمام  ملراد  فهمه  البخاري، وكان 

أقوى اآلراء. 

)- ذهب احلافظ بن حجر إىل أن غرض اإلمام البخاري من هذه الرتاجم 
الذي  بالباب  تعلق  هلا  كان  إن  السابق،  الباب  من  كالفصل  تكون  أن  الغالب  يف 
قبله، وهذا التعلق قد يكون بطريق ظاهر، أو بطريق خفي حيتاج من القارئ تأماًل 

وتفكًرا))).

والكرماين أيًضا كان نادًرا ما يوجد عالقة الباب بالكتاب بشكل عام أو يتعرض الختالف النسخ 
وترجيح الصواب، مثاله ما أورده يف كتاب اإليامن، باب بدون ترمجة عقب باب عالمة اإليامن 
باب سؤال جبيل ))/00)( يف  ترمجة عقب  بدون  وباب  الدراري،  الكواكب  ))/03)( يف 

الكواكب الدراري. وهذه األمور كلها وقعت نادًرا والغالب هو سكوهتم وتوقفهم. 
ينظر: فتح الباري ))/558).   (((
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باب   – املقام  هذا  مثل  يف  يذكرون  الرشاح  أن  الكاندهلوي  حكى   وقد 
بال ترمجة – احتامالت أكثرها بعيدة عن شأن املؤلف، وأحسن أعذارهم أنه كالفصل 
من الباب السابق))). وهلذا حكى ابن حجر عن ابن رشيد قوله: »إن مثل ذلك إذا 
وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن إذ يكون بينه وبني الباب الذي 

قبله مناسبة«))).

فهذا يثبت أنه إن كانت هناك مناسبة وتعلق بني ما ورد حتت مضمون الرتمجة 
البخاري  فإن  السابقة،  الرتمجة  مضمون  حتت  ورد  ما  وبني  العنوان  من  املجردة 
جعلها كالفصل من الباب السابق؛ لظهور فوائد زائدة وجديدة إضافة إىل الفائدة 
التي ترجم هبا، فرأى أن يعلم عليها بعالمة )باب( جمرًدا هلا عن العنوان مع تعلقها 

بام قبلها.

وقد ذكر يف كثري من هذه املواضع قوله: »فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
كام قررنا غري مرة«)3).

ومن أمثلة الرتاجم املجردة من العنوان التي بينها وبني ما قبلها مناسبة: باب 
H ول يرصح، نحو قوله: »السام  النبي  إذا عرض الذمي أو غريه بسب 

عليكم«)4).

املتويف سنة )339)هـ(. ينظر: األبواب والرتاجم  الديوبندي  نقاًل عن شيخ اهلند حممد حسن   (((
للكاندهلوي ))/9)). 
فتح الباري ))/558).   (((

املصدر السابق ))/)3)).   (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/80)( من فتح الباري.   (4(
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ثم أورد حتته ثالثة أحاديث: 
مر  يقول:   I مالك  بن  أنس  عن  املتصل  بسنده  ذكره  األول:  احلديث 
 :H فقال: السام عليك. فقال رُسول اهلل H هيودي برسول اهلل
)وعليك(. فقال رُسول اهلل H: )أتدرون ما يقول؟ قال السام عليك(، قالوا: يا 

رُسول اهلل أال نقتله؟ قال: )ال، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)))).

رهط  استأذن  قالت:  عائشة  عن  املتصل  بسنده  أورده  الثاني:  واحلــديــث 
السام  عليكم  بل  فقلت:  عليك،  السام  فقالوا:   H النبي  عىل  اليهود  من 
واللعنة. فقال: )يا عائشة إن اهلل رفيق حيب الرفق ف األمر كله(. قلت: أو ل تسمع 

ما قالوا؟ قال: )قلت وعليكم)))).

 :H يقول: قال رُسول اهلل L واحلديث الثالث: عن ابن عمر
)إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إمنا يقولون سام عليكم، فقال: عليك))3).

ثم أورد بعده ترمجة جمردة من العنوان بقوله باب)4)، ثم ذكر فيه بسنده املتصل 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/80)( من فتح الباري، وأخرجه   (((
مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم 

)4)/369( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/80)( من فتح الباري، وأخرجه   (((
مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم 

)4)/369( من رشح النووي. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/80)( من فتح الباري، وأخرجه   (3(
مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم 

)4)/370( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/)8)( من فتح الباري.  (4(
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بلفظ: قال عبد اهلل: كأين أنظر إىل النبي H حيكي نبًيا من األنبياء رضبه قومه 
فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: )رب اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون)))).

وعلق ابن حجر عىل هذه الرتمجة املجردة من العنوان بأنه: »تقدم التنبيه عىل 
أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فال بد له من تعلق به يف اجلملة، 
ووجه تعلقه بام قبله أنه أشار إىل ترجيح ترك قتل اليهود ملصلحة التآلف؛ ألنه ل 
يؤاخذ الذي رضبه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك، بل صب عىل أذاه، وزاد فدعا 

له، فألن يصب عىل األذى بالقول أوىل))).

فهذا يثبت ويؤكد أن ما ورد حتت الرتمجة املجردة من العنوان كان له تعلق 
باحلديث الذي قبله، وإضافة إىل ما ذكره ابن حجر يمكن أن يكون وجه تعلقه بام 
قبله أيًضا من حيث إن األحاديث التي يف الرتمجة األوىل تثبت رفق األنبياء يف الرد 
عىل من آذاهم قولًيا، ويف الباب املجرد من الرتمجة تثبت رفقهم فيمن آذاهم فعلًيا؛ 

لذا كان هلا تعلق بام قبله وكانت كالفصل من الباب السابق. 

 )- إن ل تظهر له مناسبة ملا قبلها فللحافظ ابن حجر آراء أخرى يف توجيه 
جتريد الباب من العنوان: 

) أ ( منها ما ذكره أن اإلمام البخاري مات وكتابه مسودة، وأراد أن يتم كثرًيا 
من مواضع الكتاب لكن املنية عاجلته. 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب استتابة املرتدين )))/)8)( من فتح الباري، وأخرجه   (((
مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة أحد )))/)36( من رشح النووي. 

ينظر: فتح الباري )))/)8)).   (((
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النبي  طاف  عباس:  ابن  وقال  لعلة،  املسجد  يف  البعري  إدخال  باب  مثاله: 
H عىل بعري«))). ثم أخرج حتته حديًثا بسنده املتصل عن أم سلمة قالت: 
راكبة(.  الناس وأنت  قال: )طويف من وراء  أشتكي،  أين  اهلل  إىل رُسول  »شكوت 
وكتاب  بالطور  يقرأ  البيت  جنب  إىل  يصيل   H اهلل  ورســول  فطفت 

مسطور«))).

ثم قال: باب... )3)، وأخرج حتته حديث أنس: أن رجلني من أصحاب النبي 
H خرجا من عند النبي H يف ليلة مظلمة، ومعهام مثل املصباحني 

يضيئان بني أيدهيام، فلام افرتقا صار مع كل واحٍد منهام واحٌد حتى أتى أهله)4).

وقد علق ابن حجر عىل هذا بقوله: »كأنه بيض له فاستمر كذلك«)5).

وحكى ابن حجر أيًضا عن ابن رشيد قوله: »إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري 
كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبني الباب الذي قبله مناسبة، 

بخالف مثل هذا املوضع«)6).

وصله البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج باب من أشار إىل الركن )476/3( من فتح الباري.   (((
ينظر: تغليق التعليق ))/43)(، وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/557( من 

فتح الباري. 
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/557( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب احلج، باب جواز الطواف عىل بعري واستالم احلجر بمحجن ونحو املراكب 

)3/9)( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/557( من فتح الباري.  (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/557، 558( من فتح الباري.  (4(
ينظر: فتح الباري ))/558).  (5(

املصدر السابق ))/558).  (6(
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فهذا ترصيح من ابن رشيد أن ال مناسبة بني هذا الباب والذي قبله؛ لذلك 
كان رأي ابن حجر: أنه بيض له فاستمر كذلك، أي أنه ترك بياًضا ومساحة فارغة 

تقبل أن يذكر فيها ترمجة لو أراد ذلك. 

عالقة  هلا  ير  ل  والتي  الرتمجة،  من  املجردة  األبواب  من  مواضع  ويف  )ب( 
باألبواب السابقة ول يعتبها كالفصل ملا قبله، كان من شأنه أن يقرتح هلا عنواًنا 

مناسًبا. 

ومن أمثلته: باب مقام النبي H بمكة زمن الفتح))).

أورد حتته ثالثة أحاديث: 
األول بلفظ: )أقمنا مع النبي H عرًشا نقرص الصالة())).

يصيل  يوًما  عرش  تسعة  بمكة   H النبي  )أقــام  بــلــفــظ:  الــثــانــي 
ركعتني()3).

الثالث بلفظ: )أقمنا مع النبي H يف سفر تسع عرشة نقرص الصالة()4). 
 وقال ابن عباس: »ونحن نقرص ما بيننا وبني تسع عرشة، فإذا زاد أمتمنا«)5). ثم قال باب)6) 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي )8/))( من فتح الباري. يراد بمقامه: مكثه يف مكة.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي )8/))( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي )8/))( من فتح الباري.  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي )8/))( من فتح الباري.  (4(

وصلة الرتمذي يف سننه يف أبواب السفر، باب ما جاء يف كم تقرص الصالة ))/434( من عارضة   (5(
األحوذي، وقال الرتمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح. 

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي )8/))( من فتح الباري.   (6(
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وأورد حتته أحد عرش حديًثا تدور حول من شهدوا يوم الفتح وبعض األحداث 
التي وقعت هلم فيها، وليس فيها تعرض لقرص الصالة. 

ثم علق ابن حجر بقوله: »لعله كان قد بيض له ليكتب له ترمجة فلم يتفق، 
واملناسب للرتمجة )من شهد الفتح())).

قلت: ويبدو يل أن هناك عالقة بني هذا الباب والباب الذي قبله؛ ألن هؤالء 
يكونوا  أن  ُبدرَّ  ال  عرش  األحد  األحاديث  حوهلم  دارت  الذين  الفتح  شهدوا  الذين 
H وهو يقرص الصالة يف فتح مكة، أضف إىل ذلك أن كال  النبي  شاهدي 
البابني يدوران حول أمور وقعت يوم الفتح، أو قصص أو من شهد الفتح. فهذا يثبت 

أن املثال ال خيرج أن يكون غرض البخاري من الرتمجة كالفصل من الباب السابق. 

الباب متصٌل  الباب جمرًدا عن الرتمجة إشارة إىل أن مضمون  3- وقد يذكر 
بالباب قبل السابق وكان الباب السابق قد ذكر اعرتاًضا بني البابني))).

من  رأسه  رفع  إذا  خلفه  من  اإلمام  يقول  ما  باب  البخاري:  أورد  مثاله: 
الركوع)3).

قال  إذا   H النبي  )كان  قال:  هريرة  أيب  متصاًل عن  أورد حديًثا  ثم 
إذا ركع   H النبي  اللهم ربنا ولك احلمد وكان  سمع اهلل ملن محده، قال: 

وإذا رفع رأسه يكب، وإذا قام من السجدتني قال: اهلل أكب()4).
ينظر: فتح الباري )8/))).   (((

فتح الباري ))/84)(، والمع الدراري ))/7))(، واألبواب والرتاجم ))/57).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/)8)( يف فتح الباري.   (3(

أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/)8)( من فتح الباري.  (4(
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أيب  ربنا لك احلمد))). وأورد حتته حديث  اللهم  باب فضل  بعده:  أورد  ثم 
هريرة أن رُسول اهلل H قال: )إذا قال اإلمام مسع اهلل ملن محده فقولوا: اللهم 

ربنا لك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه)))).

 ،H ثم قال: باب)3)، وأورد حتته حديث أيب هريرة: )ألقربن صالة النبي
وصالة  العشاء  وصالة  الظهر  صالة  من  األخرى  ركعة  يف  َيقنت  هريرة  أبو  فكان 

الصبح بعد ما يقول: سمع اهلل ملن محده فيدعو للمؤمنني ويلعن الكفار()4).

وحديث أنس: )كان القنوت يف املغرب والفجر()5).

فلام   H النبي  وراء  نصيل  يوًما  )كنا  لفظ:  وفيه  رفاعة)6).  وحديث 
رفع رأسه من الركعة قال: سمع اهلل ملن محده، قال رجل وراءه: ربنا ولك احلمد 
محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، فلام انرصف قال: من املتكلم؟ قال: أنا قال: رأيت بضعة 

وثالثني ملًكا يبتدروهنا أهيم يكتبها أول()7).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/83)( من فتح الباري.   (((
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/83)( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((

صحيحه يف كتاب الصالة، باب التسميع والتحميد والتأمني )349/4( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.   (3(

أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (4(

أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (5(
هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجالن األنصاري الزرقي، أبو معاذ، صحايب، أمه أم مالك   (6(
بنت أيب بن سلول، شهد العقبة واملشاهد، صحب عيل وشهد اجلمل وصفني، تويف عام ))4هـ( 
يف أول خالفة معاوية. ينظر: أسد الغابة ))/90)(، وهتذيب التهذيب )43/3)(، واألعالم 

 .((9/3(
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (7(
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حجر  ابن  نظر  وجهة  يف  املجردة  باب  بعد  الواردة  األحاديث  هذه  فكانت 
هلا صلة بالرتمجة األوىل وهي: »باب ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 

الركوع«. 

ملا  األوىل  للرتمجة  تكملة  األحاديث  هذه  أن  عىل  كتنبيه  الباب  كلمة  وكانت 
وقع من االستطراد بينهام يف الرتمجة الثانية، وها هو ابن حجر يقرر قائاًل: »وذلك 
أنه ملا قال أواًل: باب ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع)))، وذكر 
فيه قوله H: )اللهم ربنا ولك احلمد)))). استطرد إىل ذكر فضل هذا القول 

بخصوصه، ثم فصل بلفظ: 

»باب«)3). لتكمل الرتمجة األوىل، فأورد بقية ما ثبت عىل رشطه مما يقال يف 
االعتدال كالقنوت وغريه«)4).

وأيده الكاندهلوي بقوله: »بأنه قد ترجم بباب جمرد عن العنوان رجوًعا إىل 
األصل، أي رجوًعا إىل الباب الذي قبل السابق)5).

وعند التأمل نجد أن هذا املثال ال خيرج من كونه كالفصل من الباب السابق؛ 
ألن الرتمجة السابقة للمجردة بحثت عن فضل )اللهم ربنا ولك احلمد( بأسلوب 

رصيح، فمن قاهلا ووافق قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (((
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ))/84)( من فتح الباري.  (3(
ينظر: فتح الباري ))/84)).   (4(

ينظر: المع الدراري ))/7))(، واألبواب والرتاجم ))/96).   (5(
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أما الرتمجة املجردة فهي تبحث عن فضل )ربنا ولك احلمد، محًدا كثرًيا مبارًكا 
فيه(. بدليل ابتدار املالئكة لكتابتها. 

وبالتايل هي تعد كالفصل من الباب السابق، وهذا من جهة أخرى يدفع عن 
البخاري اإلدانة بأسلوب االستطراد الذي ال يليق به. واهلل أعلم. 

 )4) ومن آرائه أيًضا: 
) أ ( أنه قد تكون الرتمجة بباب جمردة من العنوان ليست من البخاري بل هي 

من ترصف الرواة. 
)))، وذكر حتته ثالثة أحاديث. 

 H مثاله: باب كنية النبي
األول: بلفظ: )كان النبي H يف السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، 

فالتفت النبي H فقال: )مسوا بامسي، وال تكتنوا بكنييت)))).
الثاني: بلفظ: )تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت))3).
الثالث: بلفظ: )مسوا بامسي، وال تكتنوا بكنييت))4).

عبد  بن  اجلعيد  عن  املتصل  بسنده  حديًثا  حتته  وأورد  بــاب)5)،  قال:  ثم 
ابن أربع وتسعني جلًدا)7). معتداًل، فقال: قد  الرمحن)6): رأيت السائب بن يزيد 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (((
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (((
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (3(
أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (5(
هو: اجلعيد بن عبد الرمحن بن أوس الكندي، ويقال له اجلعد أيًضا، ذكره ابن ِحبرَّان يف الثقات أخرج   (6(

له البخاري بسامعة من السائب، وقال األزدي: فيه نظر. ينظر: هتذيب التهذيب ))/69). 
اللد: القوة والشدة، والصالبة واجلالدة. ينظر: الصحاح ))/458(، ولسان العرب )5/3))).   (7(
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علمُت ما ُمّتعُت به -سمعي وبرصي- إالرَّ بدعاء رُسول اهلل H: إن خالتي 
ذهبت يب إليه، فقالت: يا رُسول اهلل، إن ابن أختي شاك، فادع اهلل له، قال: فدعا يل 

.((((H

ثم قال: باب خاتم النبوة))). وأورد حديًثا بسنده املتصل عن السائب بن يزيد 
قال: ذهبت يب خالتي إىل رُسول اهلل H فقالت: يا رُسول اهلل إن ابن أختي 
وقع، فمسح رأيس ودعا يل بالبكة، وتوضأ فرشبت من وضوئه، ثم قمت خلف 

ظهره فنظرت إىل خاتم النبوة بني كتفيه()3).
وعلق ابن حجر عىل هذا الباب املجرد من الرتمجة بقوله: »كذا كان لألكثر بغري 
ترمجة كأيب ذر)4)، وأيب زيد من رواية القابيس)5) عنه وكريمة)6)، وكذا النسفي)7) 

أخرجه: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6، )56( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )6/)56( من فتح الباري.  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )6/)56( من فتح الباري.  (3(
هو: عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل األنصاري اهلروي، شيخ احلرم املعروف ببلده بابن السامك   (4(
روايته للصحيح من أنقى الروايات، وهي التي رشح احلافظ ابن حجر عليها كام رصح بذلك. 

ينظر: األعالم )69/3)).
هو: أبو احلسن عيل بن حممد بن خلف القروي القابيس، عال املغرب، ولد سنة )4)3هـ(، كان   (5(
النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )403هـ(.  سنة  مات  البخاري،  صحيح  بمكة  ضبط  بالعلل،  عارًفا 

)7)/58)(، األعالم )6/4)3).
تروي  للحرم، كانت  الكرام، كانت جماورة  أم  يقال هلا  املروزية، حمدثة،  بنت أمحد  هي: كريمة   (6(
صحيح البخاري، ولدت عام )365هـ(، وعاشت قرابة )00)( عام، ول تتزوج، وكانت وفاهتا 

بمكة سنة )463هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )8)/33)(، األعالم )5/5))).
هو: إبراهيم بن معقل بن احلجاج النفيس، أبو إسحاق، حمدث كان قايض نسف وعاملها، له رحلة   (7(
واسعة، روى صحيح البخاري، وله مسند كبري يف احلديث والتفسري، تويف عام )95)هـ(. ينظر: 

سري أعالم النبالء )3)/493).
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له،  قبله وال تظهر مناسبته  الذي  الباب  إىل  به اإلسامعييل، وضمه بعضهم   وجزم 
وال يصلح أن يكون فصاًل من الذي قبله بل هو طرف من احلديث الذي بعده، 

ولعل هذا من ترصف الرواة«))).
فنجد أن ابن حجر رأى أن إيراد هذا الباب بال ترمجة وجمرًدا من العنوان هو 

من ترصف الرواة، وإال فهو طرف من احلديث الذي بعده.
ويقصد ابن حجر من قوله »لعله من ترصف الرواة«: أي أن بعض ذلك قد 
يكون وقع منهم سهًوا؛ لذا كان كثرًيا ما يقول: »كذا لألكثر بال ترمجة، وسقطت 

من رواية األصييل))) أصال)3).
وتارة يقول: »كذا لألكثر بغري ترمجة، وسقطت من بعض الروايات«)4).

عنه،  القابيس  رواية  من  زيد  وأيب  ذر،  أيب  رواية  من  »سقطت  يقول:  وتارة 
وكريمة وكذا للنسفي«)5).

ورأى أن احلافظ ابن حجر أن هذا من ترصف الرواة يعد جمرد احتامل فلم يقم 
دليل عليه، وإال فال شك يف أن أغلب الرتاجم املجردة قد اتفق عىل ذكرها جمردة 
أكثر رواة صحيح البخاري بل إن كثرًيا من الرتاجم املجردة من العنوان اتفقوا عىل 

ذكرها جمردة مجيع الرواة.

ينظر: فتح الباري )6/)56).  (((
هو: احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن إبراهيم بن حممد األصييل، عال باحلديث والفقه، من أهل أصيلة   (((
يف املغرب، ولد عام )4)3هـ(، تفقه بقرطبة، رحل يف طلب العلم، كتب صحيح البخاري بمكة 

عن أيب زيد، تويف عام ))39هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )6)/560(، األعالم )63/4).
فتح الباري ))/457).  (3(
فتح الباري ))/)53).  (4(
فتح الباري )6/)56).  (5(
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)ب( ومن آرائه أيًضا: أن يكون ذكر األبواب املجردة من الرتاجم، من خطأ 
النساخ الذين يقومون بالنقل من النسخ األخرى.

وقد أشار احلافظ ابن حجر إىل ما قد يقع منهم من ضم بعض األبواب إىل 
بعض، فقال: »ويقع يف كثري من أبوابه األحاديث الكثرية، ويف بعضها ما فيه حديث 
واحد، ويف بعضها ما فيه آية من كتاب اهلل، وبعضها ال يشء فيه البتة، وقد ادعى 
بعضهم أنه صنع ذلك عمًدا وغرضه أن يبني أنه ل يثبت عنده حديث برشطه يف 
ل  باب  الكتاب ضم  ثمة وقع من بعض من نسخ  ترجم عليه، ومن  الذي  املعنى 

يذكر فيه حديث إىل حديث ل يذكر فيه باب فأشكل فهمه عىل الناظر فيه«))).

وقد كشف عن هذا أحد نساخ الصحيح وهو املستميل))) فقد حكى أنه انتسخ 
كتاب البخاري من أصله الذي عند الفربري، فرأى فيه أشياء ل تتم وأشياء مبيضة، 
منها تراجم ل يثبت بعدها شيًئا، ومنها أحاديث ل يرتجم هلا، فأضاف بعض ذلك 

إىل بعض)3).

وهذا ترصيح واضح من املستميل بأنه وجد تراجم جمردة من العنوان، وقد 
أورد البخاري حتتها أحاديث ووجد كذلك تراجم ال يوجد حتتها أحاديث، فأضاف 

الرتاجم املجردة من األحاديث إىل األحاديث املجردة من العنوان.

هدى الساري )ص8).  (((
هو: إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم البلخي املعروف باملستميل، حمدث ثقة، راوي صحيح البخاري   (((
 ،)49(/(6( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )376هـ(.  سنة  وفاته  بلخ،  أهل  من  الفربري،  عن 

واألعالم ))/8)).
ينظر: هدي الساري )ص8).  (3(
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وأكد ذلك أبو الوليد الباجي))) معقًبا عىل كالم املستميل بأنه مما يدل عىل صحة 
هذا القول أن رواية أيب إسحاق املستميل، ورواية الرسخيس)))، ورواية الكشميهني)3)، 

ورواية املروزي خمتلفة بالتقديم والتأخري مع أهنم انتسخوا من أصل واحد)4).

وال شك أن هذا يصدق عىل مجيع األبواب، وليس فقط عىل األبواب املجردة 
عىل  حجر  ابن  يعلق  ما،  برتمجة  هلا  املرتجم  األبواب  يف  نجد  ألننا  العنوان؛  من 

اختالف الروايات فيها.
مثاله: ما ورد يف باب رد النساء اجلرحى والقتىل)5).

قال: »كذا لألكثر وزاد الكشميهني إىل املدينة«)6).

وقال يف باب فضل قول اهلل تعاىل: ]گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      ڳ    ڱ    ڱڱ    
ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    

ھ    ھ    ھ       ھ    ے    ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ      ڭ    ڭ[)7).
من  مالكي،  فقيه  احلافظ،  العالمة  القايض  القرطبي،  التجي  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  هو:   (((
النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )474هـ(.  عام  ومات  )403هـ(،  عام  ولد  احلديث،  رجال  كبار 

)8)/535(، واألعالم )5/3))).
عام  ولد  الفربري،  من  الصحيح  سمع  الرسخيس،  محويه  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  هو:   (((
من  باب  وما يف كل  الصحيح  أبواب  فيه  مفرد عد  له جزء  )93)هـ(، وتويف سنة ))38هـ(، 

األحاديث. ينظر: سري أعالم النبالء )6)/)49).
هو: أبو اهليثم حممد بن مكي بن حممد بن مكي املروزي الكشميهيني، حدث بصحيح البخاري   (3(
مرات، كان صدوًقا، ذكره ابن حبان يف الثقات، مات يوم عرفة سنة )389هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )6)/)49(، وهتذيب التهذيب )6/9)4).
هدي الساري )ص8).  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد )80/6( من فتح الباري.  (5(
فتح الباري )80/6).  (6(

]آل عمران:69)-)7)[. وينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد )6/)3( من فتح الباري.  (7(
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األصييل  وساق  ذر،  أليب  »كذا  بقوله:  الرتمجة  هذه  عىل  حجر  ابن  علق  ثم 
وكريمة اآليتني، ومعنى قوله: )فضل قول اهلل تعاىل( أي فضل من ورد فيه قول اهلل 

تعاىل، وقد حذف اإلسامعييل لفظ )فضل( من الرتمجة«))).

ويظهر أنه وإن كان بعض األبواب املجردة من الرتاجم قد احتمل هلا احلافظ 
ابن حجر وقوعها من ترصف بعض الرواة أو بعض النساخ، فإن الذي ال مرية فيه 
أن ترك الرتمجة لعديد من أبواب البخاري قد كان منهًجا مقصوًدا لإلمام البخاري، 
تأثري واضح يف بعض علامء  له  كان  ثم  الفقه،  أسوة من بعض كتب  فيه  له  وكان 

احلديث، كام هو واضح يف سنن أيب عيسى الرتمذي يف جامعه))).

الروايات  فنظًرا الختالف  الرتاجم،  املجردة من  األبواب  أما عن عدد هذه 
والنسخ فعددها قد يزيد وقد ينقص اعتامًدا عىل النسخة املعتمد عليها)3).

ثانًيا: البدر العين ف كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري:

تعرضوا  الذين  ومن  الصحيح،  اجلامع  رشاح  أهم  من  العيني  البدر  يعد 
للحديث عن تراجم أبواب اجلامع الصحيح، ومن ذلك عنايته باألبواب املجردة 
من  املجردة  األبواب  تلك  من  البخاري  اإلمام  مغزى  أن  رأى  فقد  الرتمجة،  من 

فتح الباري )6/)3).  (((
من أمثلة ما ورد يف سنن الرتمذي يف كتاب اجلنائز، باب دون ترمجة عقب باب ما جاء يف الرخصة   (((
يف زيارة القبور ))/8)4( من عارضة األحوذي، ويف كتاب احلج، باب بدون ترمجة عقب باب 

ما جاء يف إشعار البدن ))/5)3( من عارضة األحوذي.
وسأورد فهرًسا لألبواب املجردة من العنوان -إن شاء اهلل- اعتامًدا عىل النسخة التي اعتمدها   (3(

ابن حجر يف فتح الباري. ينظر البحث )ص)6)).
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البخاري  »إن  يقول:  ذلك  ويف  السابق،  الباب  من  الفصل  بمثابة  جعلها  الرتاجم 
إذا ذكر لفظ باب جمرًدا عن الرتمجة يدل ذلك عىل أن احلديث  أنه  جرت له عادة 

الذي يذكر بعده تكون له مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله«))).
ويف موضع آخر يقول: »وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وقد جرت 
عادة املصنفني أن يكتبوا باًبا يف حكم من األحكام ثم يكتبوا عقيبه فصاًل، فرييدوا 

به انفصال هذا احلكم عام قبله، ولكنه متعلق به يف نفس األمر«))).
ويف موضع ثالث يقول تعقيًبا عىل الباب اخلايل من الرتمجة: »ذكره جمرًدا ألنه 
كالفصل ملا قبله، وقد جرت عادته بذلك- يعني اإلمام البخاري- كام يذكر الفقهاء 

يف كتبهم فصل بعد ذكر لفظة كتاب أو باب«)3).
ولقد كرر البدر العيني هذا يف مجيع الرتاجم التي جردت من العنوان، وأوضح 
مراده يف أكثر من موضع إال أنه يف بعض املواضع يضيف إىل ما التزمه من كوهنا 
كالفصل من الباب السابق، ذكر غرض آخر وهو التنبيه عىل االختالف يف رواية 

احلديث املذكور سنًدا ومتنًا)4).
H لصاحب القب:  مثاله: باب ما جاء يف غسل البول، وقال النبي 

)كان ال يسترت من بوله))5) ول يذكر سوى بول الناس)6).

عمدة القاري )4/)4)).  (((

عمدة القاري )7/)))).  (((
عمدة القاري )0)/69)).  (3(

ينظر: عمدة القاري )3/3))(، األبواب والرتاجم ))/69(، المع الدراري ))/04)).  (4(
وصله البخاري يف صحيحه يف الباب الذي قبله، باب من الكبائر أن ال يسترت من بوله ))/7)3)   (5(

من فتح الباري.
ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري.  (6(
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النبي  I قال: )كان  أورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن أنس بن مالك 
H إذا تبز حلاجته أتيته بامء فيغسل به())).

ثم قال: باب))).
ابن عباس:  املتصل عن جماهد عن طاووس)3) عن  بسنده  أورد حتته حديًثا 
مر النبي H بقبين فقال: )إنهما ليعذبان، وما يعذبان ف كبري، أما أحدهما 
فكان ال يسترت من البول، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة)4) رطبة فشقها 

نصفني، فغرز ف كل قرب واحدة، قالوا: يا رسول اهلل ل فعلت هذا؟ قال: لعله خيفف 

عنهما ما مل ييبسا))5).

ونجده قد ذكر هذا احلديث يف باب من الكبائر أن ال يسترت من بوله)6).

النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن  جماهد  عن  املتصل  بسنده  احلديث  أورد  ثم 
H بحائط)7) من حيطان املدينة أو مكة فسمع صوت إنسانني يعذبان يف 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري.  (((

هو: طاووس بن كيسان عال اليمن، أبو عبد الرمحن الفاريس، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم   (3(
كرسى ألخذ اليمن له، قال عنه ابن عباس: أظنه من أهل اجلنة تويف سنة )06)هـ(، ينظر: سري 

أعالم النبالء )38/5- 49).
هي: السعفة، وخص اجلريد ألنه بطيء اجلفاف، ينظر: لسان العرب )8/3))(، وفتح الباري   (4(

.(3(9/((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (5(
صحيحه يف كتاب الطهارة: باب الدليل عىل نجاسة البول ووجوب االستباء منه )3/)9)) 

من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/7)3( من فتح الباري.  (6(

البستان من النخل إذا كان عليه حائط. ينظر لسان العرب )80/7)(، وفتح الباري ))/7)3).  (7(
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ال  أحدهما  بلى، كان  قال:  ثم  يعذبان ف كبري،  وما  النبي: )يعذبان،  فقال  قبورمها، 
يسترت من بوله، وكان اآلخر ميشي بالنميمة، ثم دعا جبريدة فكسرها كسرتني، فوضع 

أن  )لعله  قال:  هذا؟  فعلت  ل  اهلل،  رسول  يا  له:  قيل  كسرة(،  منها  قرب  كل  على 

خيفف عنهما ما مل تيبسا، أو إىل أن ييبسا)))).

فنالحظ أنه أورد نفس احلديث مع اختالف السند وبعض املتن، فكأنه أراد 
أن ينبه بقوله )باب( إىل االختالف يف السند واملتن.

لذا ذكر العيني أن خمرجهام واحد غري أن االختالف يف السند وبعض املتن؛ 
ألن هناك عن جماهد عن ابن عباس، وها هنا عن جماهد عن طاووس عن ابن عباس، 
أن  حيتمل  ألنه  عنده؛  صحيح  كليهام  أن  يعني  الطريقني  هلذين  البخاري  وإخراج 
جماهًدا سمعه تارة من ابن عباس وتارة عن طاووس عن ابن عباس، فإذا كان األمر 
كذلك فال حيتاج إىل طلب ترمجة هذا احلديث؛ ألن وجه الرتمجة هلا قد ذكر يف باب 

من الكبائر أن ال يسترت من بوله))).

وأيد كالم البدر العيني الكاندهلوي بقوله: »حاصله أنه ذكر الباب بال ترمجة 
تنبيًها عىل االختالف يف الرواية«)3).

فالتنبيه عىل االختالف يف الرواية كام ذكره البدر العيني غرض من األغراض 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/7)3( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب الطهارة: باب الدليل عىل نجاسة البول ووجوب االستباء منه )3/)9)) 

من رشح النووي.
ينظر عمدة القاري )3/3))).  (((

األبواب والرتاجم ))/69).  (3(
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التي أشار إليها العيني مع تقريره بأن ذلك كالفصل من الباب السابق لوجود صلة 
تربط هذا الباب املجرد من الرتمجة بالباب السابق )باب ما جاء يف غسل البول(.

فاحلديث الوارد فيه يثبت حرص النبي H عىل االغتسال إذا قىض 
ل  من  كل  عذاب  يثبت  العنوان  من  املجردة  الرتمجة  يف  الوارد  واحلديث  حاجته، 

يغتسل من بوله فظهرت املناسبة من هذه احليثية.

موازنة بني احلافظ ابن حجر والبدر العين:
)- إن كاًل من ابن حجر والبدر العيني نبها عىل اختالف الروايات والنسخ 
العنوان  من  املجردة  الرتمجة  بإسقاط  فبعضها جاءت  األبواب،  تراجم  الواردة يف 
املجردة،  الرتمجة  بإثبات  جاء  وبعضها  قبلها،  التي  الرتمجة  إىل  أحاديثها  وضم 
وبعضها أعطاها عنواًنا وترمجة خاصة هبا، مثاًل كان يقول ابن حجر: »كذا هو يف 
روايتنا بال ترمجة، وسقط من رواية األصييل أصاًل، فحديثه عنده من مجلة الرتمجة 

التي قبله«))).

ومثاًل كان يقول العيني: »ولكنه ما ترجم له، وهذا يف رواية أيب ذر، ويف رواية 
األصييل وغريه ل يذكر لفظ )باب(«))).

)- البدر العيني استقر عىل أن مجيع األبواب املجردة من العنوان كالفصل من 
الباب السابق، وإن كان أحياًنا يبز وجه تعلق هذا الباب املجرد من الرتمجة بالرتمجة 
السابقة وأحياًنا ال يفصح عن هذا التعلق رغم إثباته أنه كالفصل من الباب السابق.

ينظر: فتح الباري ))/64).  (((
عمدة القاري )7/3)3).  (((
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يقل  ل  مناسبة  قبلها  ما  وبني  بينها  يرى  ال  التي  املواضع  يف  حجر  ابن   -3
كالفصل، بل قال إن البخاري بيض له فاستمر كذلك إىل أن عاجلته املنية.

مثاله: الباب املجرد من الرتمجة عقب باب إدخال البعري يف املسجد للعلة))).

فنجد أن ابن حجر قال معلًقا عىل هذا الباب املجرد من الرتمجة: »إنه بيض له 
فاستمر كذلك«)))، لعدم مناسبته ملا قبله.

البخاري  »إن  قائاًل:  دائاًم  التزم هبا  التي  املطردة  القاعدة  قرر  فهو  العيني  أما 
جرت له عادة إذا ذكر لفظ باب جمرًدا عن الرتمجة يدل عىل أن احلديث الذي يذكر 
الباب الذي قبله، وها هنا ال مناسبة بينهام أصاًل  بعده يكون له مناسبة بأحاديث 
 بحسب الظاهر عىل ما ال خيفى«)3). وقد تكلف يف ذلك بعض اآلراء أوردها العيني، 
ثم كشف عن وجه التعلق بام قبلها: »والوجه فيه أن يقال إهنام ملا كانا يف املسجد مع 
النبيH ومها ينتظران صالة العشاء معه أكرما هبذه الكرامة، وللمسجد يف 

حصول هذه الكرامة دخل فناسب ذكر حديث الباب ها هنا هلذه احليثية)4).

له«،  »بيض  قال:  قبلها  بام  للرتمجة  مناسبة  جيد  ل  ملا  حجر  ابن  أن  ونالحظ 
بخالف العيني الذي رأى أهنا كالفصل من الباب السابق، وتكلف إجياد العالقة 

بام يناسبها.

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/557( من فتح الباري.  (((
ينظر: فتح الباري ))/558).  (((

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب إدخال البعري يف املسجد لعلة ))/557( من   (3(
فتح الباري.

عمدة القاري )4/)4)).  (4(
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ويبدو يل أن هذه العالقة واالرتباط بني هذه الرتمجة املجردة وما قبلها ليس 
بقوي؛ ألن تعلقها من جهة ذكر املسجد يف األمر أمر عام تدخل فيه كثري من الرتاجم 
يف كتاب الصالة، فهذا ليس تعلق وجيه، واألوىل بالصواب رأي ابن حجر، فهو 

أقرب اآلراء بالقبول.

4- أما يف رأي ابن حجر فإنه أراد بالرتمجة املجردة من العنوان تكملة الرتمجة 
األوىل )أي التي قبل السابقة(؛ لالستطراد الذي وقع بينهام يف الرتمجة الثانية التي 

قبل الرتمجة املجردة من العنوان))).

يف باب ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع))).

ثم قال: باب فضل اللهم ربنا ولك احلمد)3).

ثم قال: باب)4) جمرًدا من الرتمجة. وأورد حتته عدة أحاديث.

فقد رأى ابن حجر: أنه ملا قال أواًل: باب ما يقول اإلمام ومن خلفه، استطرد 
إىل ذكره فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ )باب(: لتكمل الرتمجة األوىل، 

فأورد بقية ما ثبت عىل رشطه مما يقال يف االعتدال كالقنوت وغريه)5).

من  هذا  أن  ورأى  حجر  ابن  عن  خمتلفة  نظر  وجه  له  كانت  فقد  العيني  أما 
يف  التكلف  دعوى  رأى  ألنه  قبله؛  بام  تعلقه  مع  السابق  الباب  من  الفصل  قبيل 

ينظر: فتح الباري ))/84)).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اآلذان ))/)8)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اآلذان ))/83)( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اآلذان ))/83)( من فتح الباري.  (4(

ينظر: فتح الباري ))/84)).  (5(
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الداللة ال يشرتط  داللة األحاديث عىل فضل ربنا ولك احلمد ال يسلم هبا؛ ألن 
أن تكون رصحية فحكم الفصل عام قبله أن تكون األشياء املذكورة بعده من جنس 
األشياء املذكورة فيام قبله، فال يلزم أن يكون التطابق بينها ظاهًرا رصحًيا بل وجوده 
بحيثية من احليثيات يكفي، فاحلديث األول حتت باب فيه ذكر القنوت والتسميع 

والتحميد، ويدل ذكر التحميد عىل فضله إذ أن النبيH بينه يف الدعاء.

واحلديث الثاين فيه أن القنوت كان يف املغرب والعشاء))).

والثالث فيه داللة رصحية عىل فضل التحميد؛ ألن ابتدار املالئكة كان بسبب 
ذكر الرجل إياه))).

مناسبة  العيني؛ ألن هناك  بالقبول هو قول  أن األوىل  يظهر يل  التأمل  وعند 
بني الباب الثاين والثالث من حيث إهنام يتحدثان عن فضل قوله: »ربنا ولك احلمد 
محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه«، بدليل ابتدار املالئكة هلا، واألهم من هذا أنه يدفع عن 

اإلمام البخاري اإلدانة واالضطراب اللذان ال يليقان به.

أما عن رأي ابن حجر يف كون الرتمجة بباب قد تكون من ترصف الرواة، يف 
)3)، وذكر حتته عدة أحاديث تدور حول جواز التسمية 

 Hباب: كنية النبي
باسم النبي H وعدم التكني بكنيته.

ثم قال بعدها: باب)4).
ينظر: عمدة القاري )6/)7).  (((
ينظر: عمدة القاري )6/)7).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )560/6، )56( من فتح الباري.  (4(
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فنجد أن ابن حجر علق قائاًل: »كذا كان لألكثر بغري ترمجة كأيب ذر، وأيب زيد 
من رواية القابيس عنه وكريمة، وكذا للنسفي، وجزم به اإلسامعييل، وضمه بعضهم 
إىل الباب الذي قبله وال تظهر مناسبته له، وال يصلح أن يكون فصاًل من الذي قبله، 

بل هو طرف من احلديث الذي بعده، ولعل هذا من ترصف الرواة«))).

لكننا نجد وجهة نظر العيني كانت خمتلفة، إذ رد بأنه: ال يسلم أنه ال يصلح 
أن يكون فصاًل من الذي قبله، بل هو صالح جيد لذلك؛ ألن األلفاظ التي كان 
اهلل، ومن حسن  يا رسول  القاسم،  أبا  يا  يا حممد،  H خياطب هبا:  النبي 
األدب أن خياطب يا رسول اهلل، وهذا احلديث يتضمن هذا فله تعلق بام قبله من 
هذا الوجه، وليس فيه تكلف بل هو قريب وتوجيه حسن، وهذا أحسن من نسبته 

لترصف الرواة))).

لكن يبدو يل أن األوىل بالقبول يف هذا املثال هو رأي العيني؛ ألن املناسبة بني 
البابني أن النبي H كان ينادي بيا رسول اهلل، كام نادته خالة السائب وهذا 

ما أشار إليه العيني.

ولكن هذا ال يعني أن إشارته بأن هذا قد يقع من ترصف الرواة أو من خطأ 
النساخ أنه غري صحيح وغري واضع، بل هو جائز بدليل ترصيح املستميل بقوله: 
ومنها  شيًئا،  بعدها  يثبت  ل  تراجم  منها  مبيضة  وأشياء  تتم،  ل  أشياء  فيه  »فرأيت 

أحاديث ل يرتجم هلا، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض«)3).

فتح الباري )6/)56).  (((
ينظر: عمدة القاري )6)/)0)).  (((

هدي الساري )ص8).  (3(
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لكني أقصد أن رأي العيني كان أكثر صواًبا يف هذا املثال.

ويف املقابل نحتاج إىل أن نؤكد: أن رأي العيني يف أن كل الرتاجم املجردة من 
املجردة من  األبواب  مطرًدا يف كل  قواًل  السابق  الباب  من  كالفصل  العنوان هي 
الرتاجم؛ ألنه ليس يف كل األحوال نجد عالقة، سواء بطريق خفي أو ظاهر بني ما 
ورد يف الرتمجة املجردة من العنوان وبني الرتمجة السابقة هلا، فهو أمر ليس بمطرد، 

بل هو يف الغالب األعم.

وهلل در ابن حجر الذي تفطن إىل هذا ففصل القول فيه.

ثالًثا: القسطالني:

رأيه  الصحيح، كان  يعد أحد رشاح اجلامع  الذي  القسطالين  الدين  شهاب 
موافًقا لقول العيني من كون الرتمجة املجردة من العنوان تكون بمثابة الفصل من 

الباب السابق.

مثاله: باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته))).

وأورد حتته ثالثة أحاديث: أوهلا بلفظ: )العائد يف هبته كالعائد يف قبئه())).

والثاين بلفظ: )ليس لنا مثل السوء، الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قبئه()3).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة )34/5)( من فتح الباري.  (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(34/5( اهلبة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب اهلبات، باب حتريم الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده 

وإن سفل )))/67( من رشح النووي.
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(35/5( اهلبة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
صحيحه يف كتاب اهلبات، باب حتريم الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده 
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والثالث فيه: )فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قبئه())).

ثم قال: باب))).

وأورد حتته حديًثا بسنده املتصل بلفظ: أن بني صهيب)3) موىل بني جدعان)4) 

فقال:  صهيًبا)5)،  ذلك  أعطى   H اهلل  رسول  أن  وحجرة  بيتني  ادعوا 

مروان: من يشهد لكام عىل ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد ألعطى رسول اهلل 

H بيتني وحجرة، فقىض مروان بشهادته هلم()6).

وقد علق القسطالين عىل هذا بقوله: »وهو كالفصل من السابق«)7).

وإن سفل )))/66( من رشح النووي.
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(35/5( اهلبة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب اهلبات، باب حتريم الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده 

وإن سفل )))/67( من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة )37/5)( من فتح الباري.  (((

هي: قبيلة عربية مركزها قرب األصنام يف عاملة وهران، هم بطن من آل زائد من قبيلة الدوارس   (3(
كحالة  رضا  لعمر  واحلديثة  القديمة  العرب  قبائل  معجم  ينظر:  بنجد.  األفالج  يف  املقيمة 

))/)65(، بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة اخلامسة: 405)هـ- 985)م.
هم: بطن من عون بن زيد، من بني مرسوح من حرب احلجاز، أو فرع من أيب مخيس إحدى   (4(

قبائل منطقة حلب بعد )60( خيمة. ينظر: معجم قبائل العرب ))/)7)).
هو: صهيب بن سنان أبو حييى النمري ويعرف بالرومي، ألنه أقام يف الروم مدة، وهو من أهل   (5(
 -(7/(( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )38هـ(.  سنة  تويف  السابقني،  البدريني  كبار  من  اجلزيرة، 

0)(، وهتذيب التهذيب )385/4).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة )37/5)( من فتح الباري.  (6(

إرشاد الساري )58/6).  (7(
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وإن كان أحياًنا يسكت عن هذا وال يرصح بكون الرتمجة كالفصل من الباب 
السابق، مثل ما قال يف الباب))) املجرد من الرتمجة عقب باب كراء األرض بالذهب 
األرض  تستأجروا  أن  صانعون  أنتم  ما  أمثل  »إن  عباس:  ابن  وقال  والفضة)))، 

البيضاء)3) من السنة إىل السنة«)4)، فقد قال فقط: »بغري ترمجة«)5).

رابًعا: رأي الدهلوي:
البخاري  هبا  يعلم  التي  كالعالمة  العنوان  من  املجردة  الرتمجة  أن  يرى  كان 
للفائدة اجلديدة والزائدة عام قبلها، وليس معناها أن الباب السابق قد انقىض بام فيه 
وجاء باب جديد برأسه، وإنام هي بمثابة قول أهل العلم عىل الفائدة املهمة »تنبيه«، 

أو »قف« أو »فائدة«)6).

وال شك أن هذا الرأي ال يتعارض مع كونه كالفصل من الباب السابق، بل 
ال خيرج عنه لوجود تعلق بام قبله، وما كان إردافه بباب إال لوجود فائدة زائدة يف 
الباب السابق  مضمونه فكون أن فيه فائدة جديدة وزائدة أمر مالزم للفصل من 

الذي اعتد به العيني وابن حجر.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )7/5)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )7/5)( من فتح الباري.  (((
التي ال غرس فيها وال زرع. ينظر لسان العرب )5/7))).  (3(

أخرجه البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب املزارعة، باب املنهي عنه وأنه مقصور عىل كراء األرض   (4(
)0/6))(، وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب البيوع، باب كراء األرض بالذهب والفضة 
)8/)9(. ينظر: تغليق التعليق )3/))3، 3)3(. وأخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب البيوع: باب 

كراء األرض البيضاء )5/)9)(، ورجاله ثقات.
إرشاد الساري )334/5).  (5(

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري )ص0)).  (6(
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وهذا ما أكده من رأى أن غرض البخاري يف الرتاجم املجردة من العنوان هو 
اإلشارة إىل مضمون الباب متصاًل بالباب السابق مكماًل له، فانفصل عنه لفائدة 

زائدة يف مضمونه فيكون بمنزلة الفصل من السابق))).

من  البخاري  غرض  يف  نظره  وجهة  يف  أصاب  الذي  الدهلوي  أن  نجد  ثم 
الرتاجم املجردة ووافق فيها رأي العيني وابن حجر يف الغالب، ونجده قد جانب 

الصواب يف إعطاء املثال هلذا النوع من الرتاجم، إذ قال مثاله:

قولـه يف كتـاب بـدء اخللـق: بـاب قـول اهلل تعـاىل: ]ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    
ڦ[))).

ثم ذكر بعد سطر: باب خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال)3)، وأخرج 
هذا احلديث بسنده ثم ذكر أحاديًثا ليس فيها ذكر الغنم، فكأنه عّلم عىل هذا احلديث 

بأنه مع دخوله يف الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم)4).

ويالحظ أن باب قول اهلل تعاىل: ]ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ[)5) ذكر حتته 
عدة أحاديث.

ثم قال: باب خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال)6)، وأورد فيها أحد 
عرش حديًثا ليس فيها ذكر الغنم إال يف حديثني فقط.

وأما باقي األحاديث فال تعلق هلا بالغنم.
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص)9)).  (((

]البقرة:64)[. وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )347/6( من فتح الباري.  (((
وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )350/6( من فتح الباري.  (3(

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري للدهلوي )ص))).  (4(
]البقرة:64)[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )347/6( من فتح الباري.  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )350/6( من فتح الباري.  (6(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





237

ونجد أيًضا أن هذه الرتمجة وما قبلها ليستا جمردتني من العنوان، فال ينطبق 
عليها املثال إال يف رواية النسفي واإلسامعييل الذين سقطت عندهم الرتمجة، واكتفى 

منها بلفظ )باب( دون ترمجة أي جمردة من العنوان.
فكأنه هنا أراد أن يعّلم هبا عىل وجود فائدة زائدة وجديدة مع تعلقها بالرتمجة 
السابقة من حيث أن كلها دواب بثها اهلل يف األرض، فال تعاوض بني هذا وبني كون 
الرتمجة كالفصل من الباب السابق، بل إن قول ابن حجر تعقيًبا عىل هذه الرتمجة 
يؤيد هذا إذ قال: »وسقطت هذه الرتمجة من رواية النسفي ول يذكرها اإلسامعييل 

أيًضا وهو الالئق باحلال«))).
ومن آرائه أيًضا:

3- أنه قد يرتجم بلفظ الباب مكان قول املحدثني هبذا اإلسناد، وذلك حني 
جميء حديثني بإسناد واحد كام يكتب )ح( عند ورود حديث بإسنادين))).

مثاله: باب ذكر املالئكة)3).

يتعاقبـون:  )املالئكـة  بلفـظ:  آخرهـا  حديًثـا  عـرش  سـتة  وأخـرج 
الزنـاد)6)  أيب  عـن  شـعيب)5)  بروايـة  بالنهـار...()4)  ومالئكـة  بالليـل   مالئكـة 

ينظر: فتح الباري )6/)35).  (((
ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب البخاري للدهلوي )ص))).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )6/)30( من فتح الباري.  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )306/6( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف كتاب املساجد   (4(

ومواضع الصالة، باب فصل صاليت الصبح والعرص واملحافظة عليها )34/5)( من رشح النووي.
هو: أبو برش شعيب ابن أيب محزة بن دينار، ثقة، حافظ للحديث، من أهل محص، تويف سنة ))6)هـ(.   (5(

ينظر: سري أعالم النبالء )87/7)( وهتذيب التهذيب )307/4( واألعالم )66/3)).
هو: عبد اهلل بن ذكوان القريش املدين، من كبار املحدثني، كان فقيه أهل املدينة وكان عامًلا بالعربية،   (6(
 ولد سنة )65هـ(، قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثالث مئة تابع من طالب فقه وعلم وشعر =
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عـن األعرج))) عن أيب هريـرة، ثم كتب: )باب إذا قال أحدكم »آمني« واملالئكة يف 
السامء فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه())).

ثم أخرج حتته ستة عرش حديًثا ال تعلق هلا بالباب.
وقال ابن حجر: »ووقع يف كثري يف النسخ هنا )باب إذا قال أحدكم...( إىل 
تعلق  ال  تتلوه  التي  األحاديث  وصارت  حديث،  بغري  ترمجة  فصار  احلديث  آخر 
ا، وسقط لفظ )باب( من رواية أيب ذر فخف اإلشكال، لكن  هلا، فأشكل أمره جدًّ
ذلك  اإلشكال، وقد صنع  لزال  ذلك  نحو  أو  قال  وبه  أو  اإلسناد  قال: وهبذا  لو 
اإلسامعييل فإنه ساق حديث: )يتعاقبون...( فلام فرغ قال: )وهبذا اإلسناد: إذا قال 
أحدكم..( فساقه من طريقني عن أيب الزناد كذلك، وظهر هبذا أن هذا احلديث وما 

بعده من األحاديث بقية ترمجة ذكر املالئكة واهلل أعلم«)3).
قلت: ويظهر يل عند التأمل أن هذا املثال ال ينطبق عىل هذا الفهم الذي أدىل 
به الدهلوي، فهو برواية أيب ذر سقط منه لفظ الباب َفُعد )إذا قال أحدكم آمني...( 
حديًثا بال ترمجة وهو تابع لرتمجة باب ذكر املالئكة، وعىل رواية من أبقى )باب( 
وقصد هبا »وهبذا اإلسناد«، فال تدخل كذلك يف الرتاجم املجردة من العنوان؛ ألن 

= ورصف، تويف عام ))3)هـ( يف السابع عرش من رمضان. ينظر: سري أعالم النبالء )445/5) 
وهتذيب التهذيب )78/5)( واألعالم )85/4).

هو: أبو داوود عبد الرمحن بن هرمز األعرج، عرف باألعرج، حافظ قارئ، من أهل املدينة، وهو   (((
أول من برز يف القرآن والسنن. ينظر: سري أعالم النبالء )69/5( وهتذيب التهذيب )60/6)) 

واألعالم )340/3).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق )6/))3( من فتح الباري.  (((

فتح الباري )4/6)3).  (3(
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بقوله  رصح  الذي  اإلسامعييل  فعل  بخالف  دليل  عليه  يقوم  ال  احتامل  جمرد  هذا 
)وهبذا اإلسناد(.

تعلق  له  ليس  كان  وإن  آمني(  أحدكم  قال  إذا  )باب  قال:  من  رواية  وعىل 
املجردة  الرتاجم  داخلة حتت  الرتمجة  فهذا ال جيعل هذا  الواردة حتته،  باألحاديث 

من العنوان.
كام  الكتاب  بقية  يف  توجد  ال  فردية  حالة  هذه  أن  تأكيًدا  األمر  يزيد  والذي 
قال الكاندهلوي: »وليس له نظري آخر يف نظري القارص يف مجيع الكتاب«))). فهو 

خاص هبذا املوضع.

خامًسا: الكاندهلوي، كانت له آراء خمتلفة منها: 
)- أن يكون اإلمام البخاري أراد بتجريد الباب من الرتمجة أن يرتك املجال 

للقارئ ليخرج حكاًم مناسًبا للباب غري الذي أخرجه من قبل))).

وأعطى مثااًل: باب التيمم رضبة)3).

املاء  جيد  ول  أجنب  ملا  عامر  قصة  وفيه  املتصل  بسنده  حديًثا  حتته  أخرج  ُثمرَّ 
مترغ يف الصعيد الطيب، فقال له النبي H: )إمنا يكفيك هكذا، وَمسح وجهه 

يه واحدًة))4). وكفَّ

المع الدراراي ))/97).  (((
ينظر: األبواب والرتاجم ))/9)، 30( وينظر: المع الدراري ))/04)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم ))/455( من فتح الباري.  (3(
الباري، وأخرجه مسلم يف  التيمم ))/456( من فتح  البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه   (4(

صحيحه يف كتاب احليض باب التيمم )84/4)( من رشح النووي.
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ُثمرَّ قال: باب))). ُثمرَّ أورد حديًثا بسنده املتصل أن رسول اهلل H رأى 
رجاًل معتزاًل ل ُيصلِّ يف القوم، فقال: )يا فالن ما منعك أن ُتصليَّ ف القوم؟( فقال: يا 

رسول اهلل أصابتني جنابة وال ماء، قال: )عليك بالصعيد فإنه يكفيك)))).

فهو هنا أراد أن يرتك للقارئ جمااًل ليخرج حكاًم مناسًبا من هذا الباب، كأن 
يقول: إن ل جيد اجلنب ماًء يتيمم)3).

قلت: ويبدو يل أن هذا ال يتعارض مع القول إنه كالفصل من الباب السابق؛ 
ألن له تعلق بام قبله من حيث إن اجلنب إن ل جيد املاء يتيمم، بل إنه يندرج حتت 
الباب السابق، وهذا ما أكده ابن حجر والعيني بأن هذه الرتمجة تعد  الفصل من 

كالفصل من الباب السابق)4).

)- أنه قد يذكر )باب( وإن كان هذا الباب ليس له صلة بالباب السابق، وإنام 
فقط له صلة بأصل املوضوع أي بالكتاب الذي فيه الباب)5).

البخاري  حاشا  ألنه  فيه؛  الصواب  جانب  قد  الرأي  هذا  أن  يل  يبدو  لكن 
فكل  بدهيي،  يشء  فهذا  الكتاب  بأصل  صلة  هلا  ليس  أبواًبا  الكتاب  يف  جيعل  أن 
األبواب تتناسب مع الكتاب الذي وضعت فيه، فهذا ليس سبًبا كافًيا لتجريدها 

من الرتمجة.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم ))/457( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التيمم ))/457( من فتح الباري.  (((

ينظر: األبواب والرتاجم ))/57(، وينظر: المع الدراري ))/04)).  (3(
ينظر: فتح الباري ))/457(، وعمدة القاري )36/4).  (4(

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص93)).  (5(
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 H النبي  )أمر  أنس:  وقال  والنخل)))،  الشجر  قطع  باب  مثاله: 

 L بالنخل فقطع())) وأورده حتته حديًثا بسنده املتصل عن عبد اهلل بن عمر 

ق نخل بني النضري، وقطع... ()3)، ُثمرَّ قال: باب)4)،  )عن النبي H أنه حررَّ

وأخرج حتته حديًثا بسنده املتصل عن رافع بن خديج)5) قال: )كنا أكثر أهل املدينة 

ُمْزَدَرًعا، كنا ُنكري األرض بالناحية منها مسمى ليسد األرض، فمام ُيصاُب ذلك 

والورق  الذهب  وأما  فنُهينا،  ذلك  وَيسلُم  األرُض  يصاب  ومما  األرض،  وَتْسلُم 

فلم يكن يومئذ()6). فقد يرى بعضهم أن احلديث الثاين الذي يدور حول مزارعة 

نخل   H النبي  بحرق  صلة  له  ليس  زرع  أهل  املدينة  أهل  وأن  األرض، 

بني النضري، وإنام يتصل باملناسبة ألصل املوضوع -احلرث واملزارعة- أي السم 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )9/5( من فتح البخاري.  (((
وأصحابه   H النبي  مقدم  باب  األنصار  مناقب  كتاب  البخاري يف صحيحه يف  وصله   (((

املدينة )65/7)( من فتح الباري.
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )9/5( من فتح الباري وأخرجه مسلم   (3(

يف صحيحه يف كتاب اجلهاد باب جواز قطع أشجار الكفار ))/77)( من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )9/5( من فتح الباري.  (4(

هو: رافع بن خديج بن رافع األنصاري األويس، صحايب، ولد عام )))هـ(، أصابه يوم أحد   (5(
سهم فانتزعه فبقي الننصل يف حلمه إىل أن مات متأثًرا بجرحه عام )74هـ(، كان ممن يفتي باملدينة 
وسري   ،)(98/3( التهذيب  وهتذيب   ،)(60/(( الغابة  أسد  ينظر:  بعده.  وما  معاومية  زمن 

أعالم النبالء )3/)8)(، واألعالم )3/))).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلرث واملزارعة )9/5( من فتح الباري، وأخرجه مسلم   (6(

يف صحيحه يف كتاب البيوع، باب كراء األرض بالطعام )0)/447( من رشح النووي.
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الكتاب، لذا قالوا: إنه قد يذكر باًبا جمرًدا من العنوان ليشري إىل صلته بالكتاب، وأنه 
ال يتصل بالباب الذي قبله))).

وبالتايل نجد أنه ال خيرج عن كونه له صلة بالباب السابق من حيث أن غرضه 
الكفار، كام يف احلديث  املسبب للمصلحة كنكاية  القطع اجلائز  أن  به إىل  اإلشارة 
األول حيث قطع النبي H نخل بني النضري، واملنهي عنه هو القطع الذي 
سببه العبث واإلفساد، فكانت تكرى األرض ليزرع فيها ويغرس فإذا نقضت املدة 
يقول صاحب األرض: )اقلع شجرك عن أريض( فيؤدي ذلك إىل قطع األشجار؛ 
من  منفعتها  عىل  إبقاء  األرض  كراء  يف  املخاطرة  عن   H النبي  هنى  لذا 
الضياع وهي غري حمققة، فألن ينهى عن قطع الشجر عبًثا أجدر وأوىل، وهذا ما 
أكده ابن املنري))). وأكده ابن حجر أيًضا بقوله: »هو بمنزلة الفصل من الباب الذي 

قبله«)3).

أيًضا من آرائه:

)- أن األبواب املجردة من الرتاجم يقصد هبا تكثري الفوائد وشحذ األذهان)4).

وهذا يف احلقيقة ال خيرج عن قوله السابق: بأن األبواب املجردة من الرتاجم 
أراد هبا البخاري أن يرتك للقارئ جمااًل ليخرج حكاًم مناسًبا؛ ألنه ما ترك للقارئ 

هذا إال شحًذا لذهنه وتكثرًيا للفوائد التي يستخرج من فهمه من األحاديث.

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص93)).  (((
ينظر: فتح الباري )9/5، 0)).  (((

املصدر السابق )9/5).   (3(
ينظر األبواب والرتاجم ))/58(، والمع الدراري ))/04)).  (4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





243

الباب  من  الفصل  مع  يتعارض  ال  وأنه  األول  القول  يف  قلناه  ما  نقول  لذا 
السابق، فال يفعله إال لوجود فائدة زائدة عام قبلها فأراد أن يعّلم عليها بباب شحًذا 

لألذهان.

)- أن جيرد الباب من الرتمجة رجوًعا إىل األصل، أي رجوًعا إىل الباب الذي 
قبل السابق))).

وهذا ما تم التوسع فيه عند التعرض لرأي ابن حجر املوافق هلذا.

ينظر: األبواب والرتاجم ))/96(، والمع الدراري ))/7))).  (((
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب)))

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم

))/8)، 3)، بدء الوحيأبواب بدون ترمجة عقب باب كيف كان بدء الوحي
(3( ،30 ،(9

 باب بدون ترمجة عقب باب عالمة اإليامن 
))/64)اإليامن حب األنصار

باب بدون ترمجة عقب سؤال جبيل النبي عن 
))/5)))اإليامناإليامن واإلسالم

))/94))الوضوءباب بدون ترمجة عقب استعامل فضل وضوء الناس
))/))3)الوضوءباب بدون ترمجة عقب باب ما جاء يف غسل البول

))/430)احليضباب بدون ترمجة عقب باب الصالة عىل النفساء وسنتها
))/457)التيممباب بدون ترمجة عقب باب التيمم رضبة

))/)53)الصالة باب بدون ترمجة عقب باب الصالة يف البيعة
))/557)الصالة باب بدون ترمجة عقب باب إدخال البعري يف املسجد للعلة
باب بدون ترمجة عقب باب الصالة بني السواري يف 

))/579)الصالة غري مجاعة

))/)33)األذانباب بدون ترمجة عقب باب ما يقول بعد التكبري
))/84))األذانباب بدون ترمجة عقب باب اللهم ربنا لك احلمد

))/370)اجلمعةباب بدون ترمجة عقب باب فضل اجلمعة
باب بدون ترمجة عقب هل عىل من ل يشهد اجلمعة 

))/380)اجلمعةغسل من النساء

اعتامًدا عىل النسخة املعتمد عليها يف فتح الباري.  (((
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم

))/)43)التيممباب بدون ترمجة يف أول كتاب التيمم

))/436)اخلوفباب بدون ترمجة عقب صالة الطالب واملطلوب راكًبا أو إيامًء
باب بدون ترمجة عقب باب ما يكره من ترك قيام الليل 

)38/3)التهجدملن كان يقومه

)60/3))اجلنائزباب بدون ترمجة عقب باب ما يكره من النياحة عىل امليت

)3/)5))اجلنائزباب بدون ترمجة عقب باب ما قيل يف أوالد املرشكني

)363/3)الزكاةباب بدون ترمجة عقب باب فضل صدقة الصحيح الشحيح

)3/)39)احلجباب بدون ترمجة عقب باب ذات عرق ألهل العراق

)97/4)الصومباب بدون ترمجة عقب باب املدينة تنفي اخلبث

باب بدون ترمجة عقب باب كراهية النبي H أن 
تعرى املدينة

فضائل 
)99/4)املدينة

)4/)8))الصومباب بدون ترمجة عقب باب إذا أقام أياًما من رمضان ُثمرَّ سافر

)9/5)املزارعة باب بدون ترمجة عقب باب قطع الشجر والنخل

)4/5))املزارعةباب بدون ترمجة عقب باب إذا ل يشرتط السنني يف املزارعة

)0/5))املزارعة باب بدون ترمجة عقب باب من أحيا أرًضا مواًتا
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب))) 

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم

باب بدون ترمجة عقب باب كراء األرض بالذهب 
)7/5))املزارعةوالفضة

باب بدون ترمجة عقب باب من عرف اللقطة ول 
)93/5)اللقطة يدفعها للسلطان

باب بدون ترمجة عقب باب ال حيل ألحد أن يرجع يف 
)37/5))اهلبةهبته وصدقته

باب بدون ترمجة عقب باب اليمني عىل املدعى عليه 
)80/5))الشهادات يف األموال واحلدود

 باب بدون ترمجة عقب باب إذا حرق املرشك املسلم 
هل حيرق 

اجلهاد 
)54/6))والسري

اجلزية باب بدون ترمجة عقب باب إثم من عاهد ُثمرَّ غدر
)6/)8))واملوادعة

أحاديث باب بدون ترمجة عقب باب يزفون النسالن يف امليش
)407/6)األنبياء

باب بدون ترمجة عقب باب حديث اخلرض مع موسى 
Q

أحاديث 
)436/6)األنبياء

أحاديث باب ترمجة عقب باب حديث الغار
)6/))5)األنبياء

باب بدون ترمجة عقب باب قول اهلل تعاىل: ]ڄ    ڃ    
)5/6)5)املناقبڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ[)))

]احلجرات:3)[.  (((
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب)))

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم

 )539/6)املناقبباب بدون ترمجة عقب باب نسبة اليمن إىل إسامعيل
H 560/6)املناقبباب بدون ترمجة عقب باب كنية النبي(

باب بدون ترمجة عقب باب سؤال املرشكني أن يرهيم 
)6/)63)املناقبالنبي H آية فأراهم انشقاق القمر

مناقب باب بدون ترمجة عقب باب كيف آخى النبي بني أصحابه
)7/)7))األنصار

باب بدون ترمجة عقب باب قول اهلل تعاىل: ]ٱ    ٻ    
)90/7))املغازيٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ    ڀ[)))

)306/7)املغازيباب بدون ترمجة عقب باب فضل من شهد بدًرا 
)3/7)3)املغازيباب بدون ترمجة عقب باب شهود املالئكة بدًرا 
)9/8))املغازيباب بدون ترمجة عقب باب منزل النبي يوم الفتح

باب بدون ترمجة عقب باب مقام النبي H بمكة 
)8/)))املغازيزمن الفتح

 H باب بدون ترمجة عقب باب نزول النبي
)5/8))املغازياحلجر

 H 8/)5))املغازيباب بدون ترمجة عقب باب وفاة النبي(
باب بدون ترمجة عقب باب بعث النبي أسامة بن زيد يف 

)53/8))التفسريمرضه

)7/8)5)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة األحزاب 

]األنفال:9[.  (((
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب

(6 (5 (4 (3 (( (((

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم
)603/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة الطور 
)606/8التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة النجم
)8/8)6)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة احلرش

)653/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة الطالق
)669/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة ]ٱ ٻ ٻ ٻ[)))

)676/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة املدثر
)685/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة ]ک گ[)))

)8/)69)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة النازعات
)5/8)7)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة ]چ چ چ ڇ ڇ[)3)
)8/)73)التفسري باب بدون ترمجة عقب سورة ]ڎ ڎ ڈ[)4)

)733/8)التفسريباب بدون ترمجة عقب سورة ]ڦ ڄ ڄ ڄ[)5)
)739/8)التفسري باب بدون ترمجة عقب سورة ]ٱ ٻ ٻ ٻ[)6)

)9/))))التفسريباب بدون ترمجة عقب باب الصفرة للمتزوج
باب بدون ترمجة عقب ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ألحد 

)98/9))النكاحإال بإذنه

]اجلن:)[. ))) ]املرسالت:)[.)))       
]العلق:)[. )4) ]الكوثر:)[.)3)       
]النرص:)[. )6) ]اإلخالص:)[.)5)       
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فهرسة لألبواب اجملردة من التراجم واألبواب

الزء والصفحةالكتاباألبواب اجملردة من الرتاجم

باب بدون ترمجة عقب شفاعة النبي H يف زوج 
)0/9)4)النكاحبريرة

)564/9)األطعمةباب بدون ترمجة عقب باب القثاء بالرطب

)0)/67))الطب باب بدون ترمجة عقب باب اللدود

)0)/8)3)اللباسباب بدون ترمجة عقب باب خاتم الفضة

)))/5)))الدعواتباب بدون ترمجة عقب التعوذ والقراءة عند املنام

باب بدون ترمجة عقب باب قول النبي )بعثت أنا والساعة 
كهاتني)

)))/)35)الرقاق 

)))/477)القدر باب بدون ترمجة يف أول كتاب القدر 

باب بدون ترمجة عقب إذا عرض الذمي وغريه بسب النبي 
)))/339)املرتدينول يرصح

)))/339)احليلباب بدون ترمجة عقب إذا غصب جارية فزعم أهنا ماتت

)3)/53)الفتنباب بدون ترمجة عقب الفتنة التي متوج كموج البحر

)3)/)8)الفتنباب بدون ترمجة عقب باب خروج النار

)3)/))))األحكامباب بدون ترمجة عقب باب االستخالف
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املبحث الثالث
عالقة التراجم بتقطيع األحاديث

إن تقطيع األحاديث عند البخاري يعد مظهًرا من مظاهر عبقريته؛ ألنه مقتىض من 
مقتضيات منهجه الذي التزمه، وسار عليه فلم يكن هدفه يف اجلامع الصحيح الرواية 
فحسب، وإال لكان األمر سهاًل، وإنام كان من أهدافه جتلية النكت احلكيمة والفوائد 
الفقهية املستفادة من فهمه للمتون، فتطلب هذا منه تقطيع احلديث تارة وتكراره أخرى، 

وبام أنني بصدد احلديث عن تقطيع األحاديث جيدر يب أن أعرفه أواًل.

: تعريف التقطيع: أولاً
لغة: من قطرَّع ُيقطِّع فهو ُمَقطِّع، ويقال: اقتطعت من اليشء قطعة، والقطعة 
من اليشء: الطائفة منه، ومنه مقطعات اليشء: أي طرائقه التي يتحلل إليها ويرتكب 

منها كمقطعات الكالم، فالقطع: هو إبانة بعض أجزاء اجلُرم من بعض فصال))).

ف االصطالح: هو تقطيع متن احلديث الواحد وتفريقه عىل األبواب املختلفة 
بحسب ما يندرج حتته من مسائل))).

ا: حكمه:  ثانياً

خمتلف فيه، وهو إىل اجلواز أقرب)3).

ينظر: لسان العرب )76/8)( مادة )قطع(.  (((
ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص7))(، وتدريب الراوي ))/98).  (((

للخطيب  الرواية  علوم  يف  الكفاية  وينظر:  )ص7))(،  الصالح  البن  احلديث  علوم  ينظر:   (3(
البغدادي )ص7))).
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وال شك أن التقطيع عند البخاري يعد دلياًل عىل جوازه عنده بدليل التطبيق 
العميل الواضح يف كتابه اجلامع الصحيح.

ا: احلديث الذي يقطعه اإلمام البخاري:  ثالثاً
أشار احلافظ ابن حجر أن احلديث الذي يقطع هو الذي يكون متنه مشتماًل 
باب  يف  منها  مجلة  كل  خيرج  فإنه  باألخرى؛  إلحدامها  تعلق  ال  متعددة  مجل  عىل 

مستقل فراًرا من التطويل، وربام نشط فساقه بتاممه))).

وما ذكره احلافظ ابن حجر من تقطيعه للحديث فراًرا من التطويل ليس باألمر 
الالزم التطبيق يف كل حديث له هذا الشأن، بل هو أمر جائز، وقد أشار احلافظ ابن 

حجر إىل هذا إذ قال: »وربام نشط فساقه بتاممه«))).

مثاله: ما أخرجه يف كتاب املناقب حتت باب)3) جمرًدا عن الرتمجة، ُثمرَّ أورد 
حتته أربعة أحاديث. ثانيها بلفظ: )إن من أعظم الفرى)4) أن يدعي الرجل إىل غري 

أبيه، أو يري عينه ما ل تر، أو يقول عىل رسول اهلل H ما ل يقل()5).

فتجد أن هذا احلديث قد أورده اإلمام البخاري مقطًعا يف كتاب التعبري: 

باب من كذب يف حلمه)6).

ينظر: هدي الساري )ص5)).  (((
هدي الساري )ص5)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب، عقب باب نسبة اليمن إىل إسامعيل )539/6( من   (3(
فتح الباري.

مجع فرية، وهي الكذب والبهتان واالختالف. ينظر: لسان العرب )5)/54)).  (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب )540/6( من فتح الباري.  (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التعبري )))/7)4( من فتح الباري.  (6(
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وأورد حتته حديثني أحدمها بلفظ: أن رسول اهلل H قال: )من أفرى 
الفرى أن يري عينه ما مل تر)))).

فيالحظ أن اإلمام البخاري قطع احلديث؛ الشتامله عىل مجل متعددة ال تعلق 
إلحداها باألخرى فقطعه، وأورد له ترمجة تناسبه فراًرا من التطويل، ويالحظ أنه 
كان  إذا  آخر، وذلك  الباقي يف موضع  يذكر  ُثمرَّ ال  املتن  بعض  يقترص عىل  أحياًنا 
املحذوف موقوًفا عىل الصحايب أي إن يف احلديث شيًئا حيكم له برفعه فيقترص عىل 

ما حكم له بالرفع وحيذف الباقي؛ ألنه ال تعلق به بموضوع كتابه))).

مثاله: باب مرياث السائبة)3).

وأرود حتته حديًثا موصواًل عن عبد اهلل قال: )إن أهل اإلسالم ال يسيبون وإن 
أهل اجلاهلية كانوا يسيبون()4). فقد رواه البخاري هكذا، وهو خمترص من حديث 
موقوف، فذكر البخاري هذا اجلزء؛ ألنه كان مرفوًعا حكاًم، وترك اجلمل الباقية؛ 
إىل  رجل  )جاء  بلفظ  اإلسامعييل  أخرجه  بكامله  واحلديث  مرفوعة،  ليست  ألهنا 
عبد اهلل بن مسعود فقال: إين أعتقت عبًدا يل سائبة فامت، وترك مااًل، ول يدع وارًثا 
فقال: عبد اهلل: إن أهل اإلسالم ال يسيبون، وإن أهل اجلاهلية كانوا يسيبون، فأنت 
ويل نعمته، فلك مرياثه، فإن تأثمت وحترجت يف يشء، فنحن نقبله منك، ونجعله 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التعبري )))/7)4( من فتح الباري.  (((
ينظر: هدي الساري )ص6)(، و»املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه« )ص40).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض يف باب مرياث السائبة )))/40( من فتح الباري.  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض يف باب مرياث السائبة )))/40( من فتح الباري.  (4(
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يف بيت املال(، وقال ابن حجر معلًقا: »فاقترص البخاري عىل ما يعطي حكم الرفع 
من هذا احلديث املوقوف، وهو قوله: إن أهل اإلسالم ال يسيبون؛ ألنه يستدعي 
بعمومه النقل من صاحب الرشع لذلك احلكم، واخترص الباقي«))). ول يذكر بقية 
احلديث يف أي موضع من كتابه؛ ألنه ليس من موضوع كتابه وهذا االختصار ال 

خيل باملعنى أبًدا))).

ا: عالقة التراجم باألحاديث املقطعة: رابعاً

من عادة البخاري أن جيتهد يف وضع الرتاجم التي ختدم األحاديث املوجودة 
يف الباب، فإذا أورد احلديث تاًما جعل له ترمجة تناسبه، وإذا أورد احلديث مقطًعا 
جاء برتمجة أخرى مناسبة هلذا اجلزء املقتطع من احلديث، فمنهجه يف صياغة ترمجة 
الثالثة  والضوابط  حديث،  من  جلزء  ترمجة  صياغة  عن  ختتلف  ال  بتاممه  حلديث 
التي استخلصها من تنظيمه لرتامجه تصدق عىل ما يرتجم به للحديث املقتطع من 

احلديث الطويل مثلام صدقت عىل األحاديث املذكورة بتاممها.

وكذلك املسالك التي سلكها اإلمام البخاري يف الرتاجم ال ختتلف يف تناوهلا 
بني ما يذكره من أحاديث تامة، وما يقطعه من األحاديث فجميعها ال خترج عن 
من  جمرًدا  باًبا  تكون  أن  إال  اخلفية،  والرتاجم  الظاهرة  الرتاجم  يف  ذكره  سبق  ما 

الرتمجة.
وأورد أمثلة لتجلية هذه املعاين: باب فضل دور األنصار)3).

هدي الساري )ص6)).  (((
ينظر املصدر السابق )ص6)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب مناقب األنصار )5/7))( من فتح الباري.  (3(
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 أورد حتته ثالث أحاديث منها حديث بلفظ )خري دور األنصار بنو النجار، 
ُثمرَّ بنو عبد األشهل)))، ُثمرَّ بنو احلارث بن اخلزرج)))، ُثمرَّ بنو ساعدة)3)، ويف كل 
دور األنصار خري، فقال سعد: ما أرى النبي H إال قد فضل علينا فقيل: 

قد فضلكم عىل كثري()4).

 :H ُثمرَّ نجده قطع هذا احلديث يف كتاب األدب حتت باب قول النبي
)خري دور األنصار))5). وأورد حتته حديًثا بلفظ: )خري دور األنصار بنو النجار))6).

التام نجده استخدم مسلك  وعند مالحظة املسلك الذي سلكه يف احلديث 
من مسالك الرتاجم الظاهرة، وهو صياغة الرتمجة باملعنى واشتامهلا عىل صيغة من 

بنوعبد األشهل بن جشم  القحطانية، وهم  النبيت من األوس من األزد من  بني  هم بطن من   (((
بن احلارث بن اخلزرج بن النبيت، منهم سعد بن معاذ سيد األوس، ومجاعة من الصحابة ممن 
شهدوا بدًرا وغريها، واألشهل صنم نسبوا إليه. ينظر: هناية األرب يف معرفة أنساب العرب أليب 

العباس أمحد بن عيل بن أمحد القلقشندي )ص0)3(، ومعجم قبائل العرب ))/))7).
هم بطن من اخلزرج القحطانية وهم بنو احلارث بن اخلزرخ، منهم بشري بن عبد اهلل األنصاري،   (((
القحطانية، وهم  أرقم، ومن هم بطن من األوس من  بن  بن عازب األنصاري، وزيد  والباء 
بنو احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن النبت بن مالك بن األوس. ينظر: هناية األرب )ص55) 

ومعجم قبائل العرب ))/8))).
القحطانية ذكرهم  العدنانية، أو بطن من غزية من  هم بطن من سامة بن لؤي، من قريش من   (3(
قبائل  ومعجم  )ص58)(  األرب  هناية  ينظر:  الشام.  عرب  من  فضل  آل  حلفاء  يف  احلمداين 

العرب ))/495).
وأخرجه  الباري  فتح  من   )((5/7( األنصار  مناقب  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (4(

مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب يف خري دور األنصار )6)/85)( من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/)47( من فتح الباري.  (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/)47( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (6(
صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، باب يف خري دور األنصار )6)/85)( من رشح النووي.
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صيغ الرتغيب ألنه نصص بقوله: فضل، ويف الرتمجة الثانية للحديث املقطع نجده 
أيًضا، وهي الرتمجة بجزء من لفظ  الظاهرة  الرتاجم  استخدم مسلًكا من مسالك 

احلديث مع تعليقه.

فهذا يثبت عدم اختالف املسالك التي استخدمها البخاري لألحاديث املقطعة 
عن األحاديث التامة.
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املبحث الرابع
عالقة التراجم بتكرار األحاديث

إن تكرار احلديث عند البخاري تعد ظاهرة واضحة يف كتاب اجلامع الصحيح، 
وله فيها منهج فريد، وأسلوب مميز يف العرض والطرح واهلدف.

وقبل بيان عالقة التكرار بالرتاجم ينبغي تعريف التكرار.

: تعريف التكرار: أولاً

: أي الرجوع عىل اليشء ومنه التكرار، وكرر اليشء: أعاده مرة بعد  لغة: من الكرُّ
األخرى، ومنه كررت اليشء تكريًرا وتكراًرا، ويقال كررت احلديث إذا رددته))).

أما عن تكرار احلديث عند البخاري: فهو إعادة متن احلديث الواحد يف أكثر 
من باب مع حرصه عىل تقديم فائدة جديدة سنًدا أو متنًا أو يف كليهام.

وكلام نظر اإلمام البخاري إىل احلديث استخرج منه فوائد جديدة واستنباطات 
مفيدة، فهو كالنحلة احلريصة التواقة املجتهدة التي ترشب من الزهر الرحيق لتحوله 
إىل عسل مصفى، فقد كان شأنه مع احلديث النبوي كشأن املتأمل الذي ال يكاد يشبع 
من استخراج املسائل، واستنباط الفوائد والنزول إىل أعامق احلديث. حتى أنه يذكر 
 J احلديث الواحد أكثر من عرشين مرة، كام فعل بحديث بريرة))) عن عائشة

ينظر: لسان العرب )35/5)( مادة )كرر(.  (((
هي: موالة أم املؤمنني عائشة J، كانت لعتبة ابن أيب هلب فكاتبها ُثمرَّ باعها لعائشة فأعتقتها،   (((

عاشت حتى زمن معاوية. ينظر: سري أعالم النبالء ))/97)( وهتذيب التهذيب )))/)43).
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فقد ذكره أكثر من اثتنني وعرشين مرة واستخرج منه أحكاًما وفوائد، وروى قصة 
موسى واخلرض يف أكثر من عرش مواضع، وهلم جًرا))).

ا: عالقة التراجم باألحاديث املكررة: ثانياً

إن تكرار األحاديث عند البخاري كان دلياًل عىل حتريه اللتزام املنهج الذي 
جهة،  من  األحاديث  يف  رشوطه  يف  التشديد  نفسه  ألزم  فقد  نفسه،  عىل  أخذه 
واستنباط الفوائد الفقهية ووضعها يف الرتاجم من جهة أخرى، فاحتاج إىل تكرار 
احلديث حتى يتسنى له القيام بام ألزم نفسه به عىل الوجه املطلوب، فالتكرار يعد 
مستلزًما من مستلزمات الرتاجم التي وضع فيها استنباطه الفقهي واجتهاده، ويف 
ذخرية  قلرَّت  األحاديث  رشوط  يف  شدد  ملا  املصنف  »إن  الكشمريي:  يقول  ذلك 
التكرار  إىل  الفقه، اضطر  أبواب  يتمسك عىل مجلة  أن  أراد  احلديث يف كتابه، وملا 
والتوسع يف وجوه االستدالل، وذلك من كامل بداعته، ومن ال دراية له بغوامضه 

وال ذوق له يف علومه يتعجب من صحيحه«))).

والتكرار يعد مظهًرا من مظاهر فطنته وذكائه وابتكاره؛ ألنه حرص عىل تقديم 
فائدة زائدة عىل تكراره لألحاديث حتى خيرج من دائرة التكرار املحض سواُء كانت 
سنًدا أو متنًا أم حكاًم يبزه يف الرتمجة. ويف ذلك يقول ابن حجر: »أنه ال يعيد إال 
لفائدة حتى ولو ل تظهر إلعادته فائدة من جهة اإلسناد وال من جهة املتن، لكان 

ذلك إلعادته ألجل مغايرة احلكم الذي تشتمل عليه الرتمجة الثانية«)3).

األبواب والرتاجم ))/)).  (((
فيض الباري )ص4).  (((

هدي الساري )ص6)).  (3(
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فريد، وأسلوب مميز يف  له منهج  البخاري  التكرار عند  أن يكون  وال غرابة 
يف  البخاري  اإلمام  سلكها  التي  املسالك  تتبع  وعند  العرض،  يف  ومتفرد  الطرح 
األحاديث التي أوردها مكررة نجد أنه استخدم فيها نفس مسالك الرتاجم الظاهرة 
أو اخلفية، فال خيتلف األمر كون احلديث مذكوًرا مكرًرا أو مقطًعا أو خمترًصا، فيام 
متيز به منهجه من ضوابط وعرف به يف الرتاجم من مسالك سواُء كان مسلًكا من 
مسالك الرتاجم الظاهرة أم مسلًكا من مسالك الرتاجم اخلفية، أو كانت األبواب 

جمردة من الرتاجم.
مثال: الرتاجم الظاهرة أو اخلفية التي استخدمها مع األحاديث املكررة:

باب فضل احلج املبور))).

ذكر حتته عدة أحاديث موصولة منها حديث قال فيه: حدثنا آدم حدثنا شعبة، 
حدثنا سيار))) قال: سمعت أبا حازم)3) قال: سمعت أبا هريرة I قال سمعت 
النبي H يقول: )من حج هلل فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه))4).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج )3/)38( من فتح الباري.  (((
هو: سيار بن وردان، أبو احلكم الواسطي العنزي بالوالء، اإلمام احلجة العابد، قال عنه أمحد   (((
بن حنبل: ثقة ثبت، مات سنة ))))هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )5/)39، )39(، وهتذيب 

التهذيب )56/4)).
هو: سلامن الكويف األشجعي، موىل غزة، صاحب أبا هريرة مخس سنني، حمدث ثقة، وثقه أمحد   (3(
بن حنبل وابن معني، مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز قريًبا من سنة مئة. ينظر: سري أعالم 

النبالء )7/5(، وهتذيب التهذيب )3/4))).
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )38(/3( احلج  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (4(

صحيحه يف كتاب احلج، باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة )3/9))( من رشح النووي.
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الرتاجم  مسالك  من  مسلًكا  احلديث  هذا  يف  استخدم  البخاري  أن  فتجد 
الظاهرة، هي الرتمجة بمعنى احلديث مع اشتامهلا عىل صيغة الرتغيب؛ ألنه صدره 

بقوله: فضل كذا ُثمرَّ أورد احلديث املناسب له.

لكن من جهة أخرى نجد اإلمام البخاري كرر هذا احلديث يف موضعني:

أوهلما: حتت باب قول اهلل تعاىل: ]پ    ڀ[))).

ُثمرَّ قال: حدثنا سليامن بن حرب، حدثنا شعبة عن منصور)))، عن أيب حازم 
عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: )من حج هذا البيت فلم يرفث 

ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه))3).

ُثمرَّ أورده بباب قول اهلل تعاىل: ]ڀ    ڀ    ڀ      ٺ    ٺ    ٺ[)4).

أيب  عن  منصور  عن  سفيان)6)،  حدثنا  يوسف)5)،  بن  حممد  حدثنا  قال:  ُثمرَّ 
البيت فلم  H: )من حج هذا  النبي  I قال: قال  حازم عن أيب هريرة 

]البقرة:97)[، وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املحرص )0/4)( من فتح الباري.  (((
هو: منصور بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي، أبو عتاب، من أهل الكوفة، من أعالم رجال احلديث،   (((
حدث عنه خلق كثري، أكره عىل القضاء فقىض شهرين، كان قد عمش من البكاء، تويف عام ))3)هـ(. 

ينظر: سري أعالم النبالء )40/5(، وهتذيب التهذيب )0)/77)، 79)(، واألعالم )305/7).
الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  املحرص )0/4)( من  كتاب  البخاري يف صحيحه يف  أخرجه   (3(

صحيحه يف كتاب احلج، باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة )9/)3)( من رشح النووي.
]البقرة:97)[، ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب املحرص )0/4)( من فتح الباري.  (4(

احلافظ،  اإلمام  اهلل،  أبو عبد  بالوالء،  الضبي  الفريايب  بن عثامن  بن واقد  بن يوسف  هو: حممد   (5(
البخاري، وله  بالكوفة عن سفيان وقرأ عليه بمكة، من أكب شيوخ  ولد سنة )0))هـ(، أخذ 
النبالء  أعالم  سري  ينظر:  ))))هـ(.  سنة  هبا  وتويف  بفلسطني  قيسارية  نزل  احلديث،  يف  مسند 

)0)/4)))، وهتذيب التهذيب )9/)47(، واألعالم )47/7)، 48)).
هو: سفيان الثوري. ينظر: فتح الباري )0/4)).  (6(
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يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه)))).

البابني مسلًكا من مسالك الرتاجم  فنالحظ أن البخاري استخدم يف هذين 
اخلفية هي التصدير بآية قرآنية مؤيدة ملعنى احلديث، وذكر حتتها أحاديث مكررة 

مع حرصه عىل تقديم فائدة زائدة متنًا وسنًدا.

فأما الفائدة الزائدة متنًا فهي أن احلديث األول فيه )كيوم ولدته أمه(.

أما احلديث الثاين ففيه )كام ولدته أمه(.

واحلديث الثالث فيه )كيوم ولدته أمه( مؤيدة للرواية األوىل.

أما الفائدة الزائدة سنًدا فالرواية األوىل عن شيخه آدم، عن شعبة، عن سيار 
أيب احلكم والرواية الثانية عن شيخه سليامن بن حرب، عن شعبة، عن منصور.

والرواية الثالثة عن شيخه حممد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور.

.I ومجيع هؤالء عن أيب حازم عن أيب هريرة

استخدمها  التي  املسالك  أن  يؤكد  مما  الطرق،  كثرة  األسانيد  هذه  فأفادت 
لألحاديث غري املكررة ال ختتلف عن املسالك كثرة الطرق، مما يؤكد أن املسالك 
التي استخدمها لألحاديث غري املكررة ال ختتلف عن املسالك املستخدمة للحديث 
املكرر، ويؤكد ما ذكره ابن حجر: أنه إذا كان املتن قصرًيا أو مرتبًطا بعضه ببعض، 
وقد اشتمل عىل حكمني فصاعًدا، فإنه يعيد بحسب ذلك، مراعًيا عدم إخالءه من 

الباري، وأخرجه مسلم يف  فتح  املحرص )0/4)( من  كتاب  البخاري يف صحيحه يف  أخرجه   (((
صحيحه يف كتاب احلج، باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة )3/9))( من رشح النووي.
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فائدة حديثه، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه، فيستفاد من 
تكثري الطرق لذلك))).

وإن ضاق عليه خيرج احلديث حيث ال يكون له إال طريق واحد، فيترصف 
وتارة  تاًما  تارة  ويورده  معلًقا)))،  آخر  فيورده يف موضع موصواًل ويف  فيه حينئذ 

مقترًصا)3) عىل طرفه الذي حيتاج إليه يف ذلك الباب)4).

ينظر: هدي الساري )ص5)).  (((
مثاله: ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املظال، باب إماطة األذى. قال مهام عن أيب هريرة   (((
الباري،  فتح  من   )((4/5( صدقة)  الطريق  عن  األذى  )يميط   :H النبي  عن   I
كتاب  يف  أورده  قد  التعليق  هذا  ولكن  حتته،  موصواًل  حديًثا  يذكر  ول  معلًقا  أورده  هنا  فنجده 
اجلهاد موصواًل يف باب من أخذ بالركاب ونحوه عن مهام عن أيب هريرة I قال: قال رسول 
اهلل H: )كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: يعدل بني االثنني 
صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة) )6/)3)( من 
من فتح الباري. ويالحظ أنه أورده معلًقا يف كتاب املظال، يف باب إماطة األذى واقترص عىل املتن 

الذي يندرج حتت الباب فقد روى بعض احلديث ول يروه تاًما كام فعل يف كتاب اجلهاد.
بالنية واحلسبة، ولكل  باب ما جاء يف األعامل  البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن  ما أخرجه  مثاله:   (3(
امرئ ما نوى. فدخل فيه اإليامن والوضوء والصالة والزكاة واحلج والصوم واألحكام. وقال اهلل تعاىل: 
]ۉ    ۉ    ې     ې    ې[ ]اإلرساء:84[ عىل نيته. نفقة الرجل عىل أهله -حيتسبها- صدقة وقال: 
 I ولكن جهاد ونية( ))/35)( من فتح الباري. وأورد حتته حديًثا موصواًل عن عمر بن اخلطاب(
أن رسول اهلل H قال: )األعامل بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله 

فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه).
ا هنا لكنه رغم أن املخرج قد ضاق عليه فلم يروه إال عمر بن  فنجد أن احلديث قد أورده تامًّ  
الوحي  بدء  كان  كيف  باب  الوحي،  بدء  كتاب  يف  مقترًصا  أخرى  مرة  رواه  قد  لكنه  اخلطاب 
))/9(، وأورد حتته حديًثا موصواًل عن عمر بن اخلطاب I قال: سمعت رسول اهلل يقول: 
)إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ كام نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

فهجرته إىل ما هاجر إليه).
ينظر: هدي الساري )ص5)).  (4(
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مثال آخر: 
باب ال يطرق أهله إذا بلغ املدينة))).

فقد كرر البخاري احلديث يف كتاب النكاح، باب ال يطرق أهله لياًل إذا أطال 
الغيبة، خمافة أن خيوهنم أو يلتمس عثراهتم))).
وأورد حتته حديثني بسندهما املتصل:

األول بلفظ: )كان النبي H يكره أن يأيت الرجل أهله طروًقا()3).
الثاني بلفظ: )إذا أطال أحدكم الغيبة فال يطرق أهله لياًل()4).

فنجد أن البخاري أعاد احلديث املذكور يف الرتمجة األوىل لكن بلفظ خمتلف 
وسند خمتلف وترمجة خمتلفة، إذ أنه يف الرتمجة األوىل سلك مسلًكا من مسالك الرتمجة 
الظاهرة إذ أنه ترجم بمعنى احلديث الوارد يف الباب، ويف الرتمجة الثانية أشار إىل 
بلفظ: )هنى رسول اهلل  البخاري، قد أخرجه مسلم  لفظ حديث ليس عىل رشط 
لياًل يتخوهنم أو يطلب عثراهتم()5) واإلشارة  الرجل أهله  H أن يطرق 

إىل لفظ حديث ليس عىل رشطه يعد مسلًكا من مسالك الرتاجم اخلفية.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العمرة )0/3)6( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )339/9( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )339/9( من فتح الباري، وكذلك يف صحيح   (3(
كتاب  يف  صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )6(9/3( العمرة  كتاب  يف  البخاري 

اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من سفر )3)/73( من رشح النووي.
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )340/9( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(
صحيحه يف كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من سفر )3)/73) 

من رشح النووي.
أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من   (5(

سفر )3)/73( من رشح النووي.
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ونجده أيًضا أورده بلفظ وسند خمتلف يف كتاب العمرة، باب الدخول بالعيش))) 
بلفظ: )كان النبي H ال يطرق أهله، كان ال يدخل إال غدوة أو عشية())).

واستخدم مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة التي تصيغ جزًءا من معنى احلديث.

ُثمرَّ نجده أورد أحاديث أخرى هلا نفس املضمون مع بيان العلة، ففي كتاب 
النكاح حتت باب طلب الولد)3).

I قوله: كنت مع رسول اهلل  أورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن جابر 
من  راكب  فلحقني  قطوف)4)،  بعري  عىل  تعجلت  قفلنا  فلام  غزوة  يف   H
خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول اهلل H قال: »ما يعجلك؟« قلت: إين حديث 
عهد بعرس. قال: »فبكًرا تزوجت أم ثيًبا؟« قلت: بل ثيًبا، قال: »فهال جارية تالعبها 
وتالعبك«. قال: فلام قدمنا ذهبنا لندخل فقال: »أمهلوا حتى تدخلوا ليال -أي عشاء- 

ِعثة)5) وتستحد املغيبة«، قال: وحدثني الثقة أنه قال يف هذا احلديث:  لكي متتشط الشَّ

)الَكيس الَكيس يا جابر(، يعني الولد)6).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العمرة )9/3)6( من فتح الباري.  (((
الباري، وأخرجه مسلم يف  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العمرة )9/3)6( من فتح   (((
صحيحه يف كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من سفر )3)/)7) 

من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)34( من فتح الباري.  (3(

القطوف: البطئ. ينظر: لسان العرب )86/9)).  (4(
هي: التي شعرها جاف فلم تدهنه، أو مغبة الرأس ومنتفشة الشعر. ينظر: لسان العرب ))/60)).  (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)34( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (6(
صحيحه يف كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من سفر )3)/)7) 

من رشح النووي. 
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دخلت  )إذا  قال:   H اهلل  رسول  أن  جابر  عن  آخر  حديًثا  أورد  ُثمرَّ 
لياًل فال تدخل على أهلك حتى تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة، قال: قال رسول اهلل 

H: )فعليك بالكيس الكيس)))).
ملعنى  تأويل  ألهنا  اخلفية؛  الرتاجم  مسالك  من  مسلًكا  تعد  الرتمجة  فهذه 
احلديث، فقد أراد أن يشري البخاري فيها إىل معنى الكيس الكيس بطلب الولد؛ لذا 
قال ابن حجر: »باب طلب الولد: أي باالستكثار من مجاع الزوجة، أو املراد احلث 
اللذة، وليس ذلك يف حديث  االقتصار عىل جمرد  باجلامع ال  عىل قصد االستيالد 

الباب رصحًيا لكن البخاري أشار إىل تفسري الكيس«))).
ُثمرَّ نجد أنه أعاد احليث بلفظ مغاير يف باب تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة)3).

وأورد حتته حديًثا موصواًل عن جابر بن عبد اهلل L قال: )كنا مع النبي 
H يف غزوة فلام قفلنا كنا قريًبا من املدينة، تعجلت عىل بعري يل قطوف، 
فلحقني راكب من خلفي، فنخس)4) بعريي بعنزة كانت معه، فسار بعريي كأحسن 
ما أنت راء من اإلبل فالتفت فإذا برسول اهلل H فقلت: يا رسول اهلل إين 
حديث عهد بعرس قال: أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: أبكًرا أم ثيًبا؟ قال: قلت: بل ثيًبا 
أمهلوا حتى  فهال بكًرا تالعبها وتالعبك؟ قال: فلام قدمنا ذهبنا لندخل، فقال:  قال: 

تدخلوا ليال -أي عشاء- لكي متتشط الشعثة، وتستحد املغيبة))5).

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)34( من فتح الباري.  (((
فتح الباري )9/)34).  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)34( من فتح الباري.  (3(
خنس: أي غرز جنب الدابة أو مؤخرهتا بعود. ينظر لسان العرب )8/6))).  (4(

وأخرجه  الباري،  فتح  من   )343  ،34(/9( النكاح  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (5(
مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من سفر 

)3)/)7( من رشح النووي.
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ويالحظ أن هذا التبويب هو إشارة إىل لفظ احلديث الذي أورده يف باب طلب 
م  الولد؛ ألن تقديم تستحد املغيبة عىل متتشط الشعثة، رغم أن احلديث يف الباب قدرَّ
متتشط الشعثة عىل تستحد املغيبة، إشارة إىل الطريق األخرى التي أوردها يف باب 

طلب الولد.

ومن أمثلة الرتاجم املجردة من العنوان التي استخدمها البخاري لألحاديث 
املكررة: باب)))، ُثمرَّ أورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن ابن عباس I قال: مر 
النبي H بقبين فقال: إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان 
ال يسترت من البول، وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة، ُثمرَّ أخذ جريدة رطبة فشقها 
)لعله  قال:  هذا؟  فعلت  ل  اهلل  رسول  يا  قالوا:  واحدة،  قب  كل  يف  فغرز  نصفني، 

خيفف عنهما ما مل ييبسا)))).

ُثمرَّ نجده كرر احلدث بمتن وسند خمتلف يف كتاب الوضوء، باب من الكبائر 
ابن عباس قال: مر  املتصل عن  ُثمرَّ أورد احلديث بسنده  أن ال يسترت من بوله)3)، 
النبي H بحائط من حيطان املدينة أو مكة فسمع صوت إنسانني يعذبان 
بلى،  قــال:  ُثــمَّ  كبري  ف  يعذبان  ومــا  )يعذبان   :H النبي  فقال  قبورمها،  يف 
كان أحدهما ال يسترت من بوله، وكان اآلخر ميشي بالنميمة، ُثمَّ دعا جبريدة فكسرها 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/))3( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (((
صحيحه يف كتاب الطهارة، باب الدليل عىل نجاسة البول ووجوب االستباء منه )3/)9)) 

من رشح النووي.
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/7)3( من فتح الباري.  (3(
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يا رسول اهلل ل فعلت هذا؟  كسرتني، فوضع على كل قرب منها كسرة، فقيل له: 

قال: لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا( أو )إىل أن ييبسا)))).

ترمجة  والثانية  العنوان،  من  جمردة  ترمجة  كانت  األوىل  الرتمجة  يف  أنه  فنجد 
أخذت مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة؛ ألهنا صياغة جلزء من معنى احلديث، 
ُثمرَّ نجده كرر هذا احلديث مرة أخرى يف كتاب األدب، باب النميمة من الكبائر)))، 
وأورد حديًثا بسنده املتصل عن ابن عباس قال: خرج النبي H من بعض 
حيطان املدينة، فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال: يعذبان، وما يعذبان 
يف كبرية، وإنه لكبري: كان أحدمها ال يسترت من البول، وكان اآلخر يميش بالنميمة، 
ُثمرَّ دعا بجريدة فكرسها بكرستني -أو ثنتني- فجعل كرسة يف قب هذا وكرسة يف 

قب هذا، فقال: لعله خيفف عنهام ما ل ييبسا()3).

الظاهرة،  الرتمجة  مسالك  من  مسلًكا  أيًضا  هنا  استخدم  البخاري  أن  فنجد 
البخاري  مسالك  ختتلف  ال  أنه  يثبت  فهذا  احلديث،  معنى  من  جزء  صياغة  هي 
بالرتاجم  املكررة  األحاديث  عالقة  يف  فالشأن  غريها،  عن  املكررة  األحاديث   يف 

ال خترج عن منهج اإلمام البخاري يف تراجم أبواب الصحيح.

ا: نتائج:  ثالثاً

يالحظ يف تكرار البخاري لألحاديث أو للرتاجم عدة نتائج: 

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/7)3( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/)47( من فتح الباري.  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب )0)/)47( من فتح الباري.  (3(
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)- أن اإلمام البخاري ال يعيد الرتمجة وحديثها مًعا))): أي أن اإلمام البخاري 
قد يكرر لفظ الرتمجة أكثر من مرة إال أنه ال يكرر املذكور حتت الرتمجة يف املرتني بل 

يأيت يف املرة األولة بيشء، ويف املرة الثانية بيشء خمتلف.

مثاله: باب فضل العلم))) وقول اهلل تعاىل: ]مب    ىب    يب    جت     حت    خت    
مت    ىت      يتجث    مث    ىث       يث    حج[)3)، وقول اهلل تعاىل: ]ٺ    ٿ    ٿ[)4).

ول يورد حتتها أحاديث موصولة يف الباب، ثم أعاد الرتمجة بعد عرشين باًبا يف 
قوله باب فضل العلم)5).

اهلل  رسول  سمعت  قال:  عمر  ابن  عن  املتصل  بسنده  حديًثا  حتتها  أورد  ثم 
ف  الــري خيرج  ألرى  إني  فشربت حتى  لنب  بقدح  أوتيت  نائم  أنا  بينما  يقول:   H
أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب، قالوا: فام أولته يا رسول اهلل؟ قال: العلم)6).

بل  متتاليتني)7)،  مرتني  املعادة  الرتمجة  لفظ  يعيد  ال  البخاري  اإلمام  أن   -(
يفصل بينهام بعدة تراجم كام يف املثال السابق، فقد فصل بني الرتمجة األوىل واملعادة 

بعرشين باًبا.

ينظر: فتح الباري ))/495( وينظر: توجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية فيه   (((
واإلسنادية يف فتح الباري حلافظ ثنا اهلل الزاهدي، )ص)4). 

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/40)( من فتح الباري.  (((
]املجادلة:))[.  (3(

]طه:4))[.  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/80)( من فتح الباري.  (5(

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(80/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (6(
فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر )5)/54)( من رشح النووي.

ينظر: فتح الباري )588/8( وينظر: توجيه القاري )ص)4).  (7(
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)- أنه جيعل للحديث املعاد الذي له طرق خمتلفة ترمجة مغايرة لسابقتها. ويف 
هذا يقول ابن حجر: »أن عادة املصنف غالًبا إذا كان للحديث طرق أن ال جيمعها 
عليه  يشتمل  بام  يرتجم  وقد  به،  تليق  ترمجة  طريق  لكل  جيعل  بل  واحد،  باب  يف 

احلديث وإن ل يسقه يف ذلك الباب اكتفاًء باإلشارة«))).

)- إن تكرار لفظ الرتمجة أو مضموهنا عند اإلمام البخاري يف جامعه الصحيح 
له فوائد شتى فيه)))، منها:

) أ ( اإلمجال يف ترمجة والتفصيل يف أخرى)3).

نفسها  الرتمجة  يف  إثباهتا  مسندة،  أحاديث  غري  من  تارة  الرتمجة  إثبات  )ب( 
وفيها أحاديث مسندة)4).

مثالـــه: بـاب فضـل العلـم وقـول اهلل تعـاىل: ]مب    ىب    يب    جت     حت    
خت    مت    ىت      يتجث    مث    ىث       يث    حج[)5)، وقـول اهلل تعـاىل: ]ٺ    ٺ    

ٿ    ٿ[)6). 

ڳ     ]گ     تعاىل:  قوله  باب  التفسري،  كتاب  يف  أورده  ما  مثاله:   .)738/8( الباري  فتح   (((
ڳ    ڳ[ ]املسد:3[، ُثمرَّ أورد يف كتاب اجلنائز، باب ذكر رشار املوتى )59/3)( حديًثا بسنده 
H: تًبا لك سائر اليوم،  املتصل عن ابن عباس قوله: قال أبو هلب عليه لعنة اهلل للنبي 

فنزلت ]ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ[ ]املسد:)[.
ينظر: األبواب والرتاجم ))/59(، والمع الدراري ))/33)).  (((

ينظر املثال يف البحث )ص9))).  (3(
ينظر: األبواب والرتاجم ))/59).  (4(

]املجادلة:))[.  (5(
]طه:4))[. وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/40)( من فتح الباري.  (6(
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ول يورد حتتها حديًثا موصواًل، ثم قال يف موضع آخر باب فضل العلم وأورد 
حتته حديًثا متصال))).

)جـ ( أن يكرر مضمون الرتمجة أو لفظها الثبات دعوى معينة، ثم يكررها يف 
الرتمجة الثانية ليتدارك أمًرا أراد التنبيه عليه))).

مثاله: باب الفتيا وهو واقف عىل الدابة وغريها)3).

ثم كرر مضمون الرتمجة يف قوله باب الفتيا عىل الدابة عند اجلمرة)4).

 H فنجد أنه بالرتمجة الثانية أراد أن يتدارك أن هذا كان من رسول اهلل
عند اجلمرة)5).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/80)( من فتح الباري.  (((
ينظر: األبواب والرتاجم ))/95).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/80)( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احلج ))/569( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البحث )ص4))، 5))).  (5(
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املبحث اخلامس
عالقة التراجم باألحاديث املعلقة

إن كثرًيا من األحاديث املعلقة وردت يف كتاب اجلامع الصحيح، ولقد اهتم 
بصحة  فيه  التزم  كتاب  وأنه  سيام  وال  البخاري،  عند  املعلقة  باألحاديث  العلامء 
األحاديث الواردة يف أصله، وتتبعوها حتى أعطوها حكاًم خاًصا هبا، وقبل احلديث 

عن هذا نتعرض أواًل لتعريف احلديث املعلق.

: معنى املعلق:  أولاً
لغة: مفعول من علق يعلق تعليًقا، فهو اسم مفعول من علق اليشء باليشء: 
أي أناطه وربطه به وجعله معلًقا، وعلق اليشء باليشء منه وعليه تعليًقا)))، وسمي 
هذا السند معلًقا بسبب اتصاله باجلهة العليا فقط، وانقطاعه من اجلهة الدنيا فصار 

كاليشء املعلق بالسقف ونحوه))).

اصطالًحا: هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر عىل التوايل ولو إىل آخر 
اإلسناد )3).

وبينه وبني املعضل عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف املعضل بأنه 
سقط منه اثنان فصاعًدا فهو جيتمع مع بعض صور املعلق، ومن حيث تقييد املعلق 

ينظر: لسان العرب )0)/)6)).  (((
حجر  البن  الفكر  نخبة  رشح  النظر  نزهة  وينظر:  )ص69(  احلديث  مصطلح  تيسري  ينظر:   (((

العسقالين )ص)4).
تدريب الراوي ))/90( ينظر: منهج النقد يف علوم احلديث لنور الدين عرت )ص)37).  (3(
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بأنه من ترصف مصنف من بادئ السند يفرتق عنه، إذ املعلق أعم من ذلك))).

ا: حكمه:  ثانياً

حكم املعلق بصفة عامة: مردود مثل حكم املنقطع؛ للجهل بحال املحذوف، 
العلامء  فإن  مثاًل،  البخاري  كصحيح  الصحة  فيه  التزمت  كتاب  يف  يقع  أن  إال 
هلا  لدهيا  فاملعلقات  به،  خاصة  نتيجة  عىل  وتواطئوا  عنده  املعلقات  استقرأوا 
خصوص وهلا حكم خاص؛ ملا التزمه من اشرتاط الصحة لكل األحاديث، ولدقة 

رشوطه فيها))).

ا: التعليق عند البخاري: ثالثاً

وجد  فأكثرها  خاص،  وضع  هلا  البخاري  اإلمام  عند  املعلقة  األحاديث  إن 
موصواًل يف كتابه يف موضع آخر، وإنام أورده اختصاًرا وجمانبة للتكرار، والذي ل 
يوصل يف أي موضع يف كتابه اجلامع الصحيح مائة وستون حديًثا، قد وصلها شيخ 
اإلسالم احلافظ ابن حجر يف تأليف لطيف سامه »التوفيق«، وله يف مجيع التعليقات 
واملتابعات واملوقوفات كتاب جليل سامه )تغليق التعليق(، واخترصه باألسانيد يف 

كتاب آخر سامه )التشويق إىل وصل املبهم من التعليق()3).

ولتفصيل القول فاألحاديث املعلقة عند اإلمام البخاري على قسمني:
أحدهما: ما يوجد يف موضع آخر يف كتابه موصواًل؛ وسبب تعليقها الرغبة 

يف االختصار يف إعادة ذكرها وتكرارها بحذف بعض أسانيدها.

ينظر رشح نخبة الفكر )ص40( وينظر: تعليق التعليق ))/83)).  (((
ينظر: منهج النقد )ص375(، وينظر: املنهج يف مصطلح احلديث للذهبي )ص67).  (((

ينظر: تدريب الراوي ))/90).  (3(
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ويسلك  صحيحه؛  يف  البخاري  يصلها  ل  التي  املعلقة  األحاديث  ثانيهما: 
البخاري صورتني يف عرضها كام ذكر ذلك ابن حجر.

األوىل: أن يسوقه بصيغة اجلزم: أي بصيغة البناء للمعلوم، كقال، أو فعل، 
أو أمر، أو ذكر، أو روى فالن كذا أو نحوها من العبارات التي تفيد اجلزم بنسبة 

القول إىل من علق عنه))).

وقد قال احلافظ ابن حجر: »يستفاد منها الصحة إىل من علق عنه، لكن يبقى 
النظر فيمن أبرز من رجال ذلك احلديث«))).

وقال ابن الصالح: »فكل ذلك حكم منه عىل من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك 
ورواه، فلن يستجيز إطالق ذلك إال إذا صح عنده ذلك عنه«)3).

وقد تنوعت درجة األحاديث املعلقة بصيغة اجلزم، فمنها ما يلتحق برشطه، 
ومنها ما ال يلتحق برشطه)4).

ال  ما  ومنه  برشطه،  يلتحق  ما  »فمنه  مفصاًل:  ذلك  يف  حجر  ابن  قال  وقد 
يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب يف كونه ل يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم 
مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوىف السياق، ول هيمله بل أورده بصيغة التعليق 
طلًبا لالختصار، وإما لكونه ل حيصل عنده مسموًعا، أو سمعه وشك يف سامعه له 

من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة فام رأى أن يسوقه مساق األصل«.

ينظر: هدي الساري )ص7)).  (((
هدي الساري )ص7)).  (((

علوم احلديث البن الصالح )ص5)).   (3(
ينظر: هدي الساري )ص7)(، وعلوم احلديث البن الصالح )ص4)–5)).  (4(
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وقال أيًضا: »وأما ما ال يلتحق برشطه فقد يكون صحيًحا عىل رشط غريه، 
وقد يكون حسنًا صاحلًا للحجة، وقد يكون ضعيًفا ال من جهة قدح يف رجاله بل 

من انقطاع يسري يف إسناده«))).

الثاني: املعلق بصيغة التمريض: وهو البناء للمجهول.

كقوهلم: روى أو حكى أو ذكر أو يقال أو حيكى أو يذكر أو يروى عن فالن 
»صيغة  حجر:  ابن  قال  وقد  عنه)))،  علق  ما  أي  الصحة  عن  تعب  ال  وهذه  كذا، 

التمريض ال تستفاد منها الصحة إىل من علق عنه«)3).

أيًضا، فمنها  التمريض  وتنوعت درجات األحاديث املعلقة املصاغة بصيغة 
ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، وقد رصح ابن حجر يف هذا بأن ما هو 
أورده  يكون  حيث  جًدا  يسرية  مواضع  إال  رشطه  عىل  هو  ما  فيه  جتد  ال  صحيح 
باملعنى، وقد يكون صحيًحا ليس عىل رشطه أو حسنًا أو ضعيًفا أو قد ال ينجب 

فيرصح بضعفه البخاري)4).

أما املوقوف فقد قال فيه ابن حجر: »فإنه جيزم منها بام صح عنده، ولو ل يكن 
عىل رشطه، وال جيزم بام كان يف إسناده ضعف أو انقطاع إال حيث يكون منجًبا إما 
بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله، وإنام يورد ما يورد من املوقوفات من 

هدي الساري )ص7)).  (((
ينظر: علوم احلديث البن الصالح )ص4)–5)).  (((

هدي الساري )ص8)).  (3(
ينظر: هدي الساري )ص8)(، وعلوم احلديث البن الصالح )ص4)–5)).   (4(
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فتاوى الصحابة والتابعني ومن تفاسريهم لكثري من اآليات عىل طريق االستئناس 
والتقوية ملا خيتاره من املذاهب يف املسائل التي فيها اخلالف بني األمة«))).

صحيح  يف  املعلقات  عن  القول  تفصيل  يف  املبحث  هذا  مهمة  من  وليس 
البخاري فذلك حيتاج إىل بحث مستقل، وإنام الغرض هو بيان العالقة بني الرتاجم 

واألحاديث املعلقة وهو املراد من املبحث وما سأتعرض له -بإذن اهلل تعاىل-.

ا: عالقة التراجم بالتعليقات: رابعاً
اجلامع  يف  البخاري  أوردها  التي  املعلقة  األحاديث  من  كبرية  مجلة  إن   -(
الصحيح، استعملها عىل أهنا تراجم لألبواب فنالحظ أنه ملا شدد يف رشوطه والتزم 
إخراج األحاديث الصحيحة يف أصل اجلامع الصحيح، فكانت الرتاجم بالنسبة له 
منفًذا ليورد فيها األحاديث التي ليست عىل رشطه، فيثبت أن هلا أصاًل صحيًحا يف 

مصادر السنة األخرى، فأوردها معلقة يف صورة تراجم لألبواب.
فالرتاجم فتحت له باًبا كبرًيا يف التسهيل والتيسري يف االستئناس بأحاديث منعته 
رشوطه التي التزمها من ذكرها يف أصل اجلامع الصحيح ليقوي هبا االستدالل عىل 
موضوع الباب، بل إهنا أعانته عىل اإلشارة إىل أحاديث وصلها يف مواضع أخرى 
من كتابه يذكرها معلقة يف الرتاجم خروًجا من التكرار املحض، وجمانبة لإلطالة، 
فكثرًيا ما تقيض الرتمجة االستدالل بحديث قد ذكره يف مواضع أخرى من كتابه 

فيذكرها يف الرتمجة معلقة جمانبة لإلطالة.
)- كثرًيا ما كانت الرتاجم يظهر معناها ويفهم املراد منها من خالل األحاديث 

املعلقة املرتجم هبا يف الباب فهي تكمل وتوضح معنى الرتمجة.

هدي الساري )ص9)).  (((
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لتوضيحها  الرتاجم  يف  اآلثار  يستعمل  أنه  عادته  »من  حجر:  ابن  قال  لذا 
وتكميلها وتعيني أحد االحتامالت يف حديث الباب«))).

)- عند التأمل نجد أن الضوابط واملسالك التي سلكها اإلمام البخاري يف 
إيراد  يف  سلكها  التي  والضوابط  املسالك  عن  ختتلف  ال  املعلقة  األحاديث  إيراد 
األحاديث املوصولة، فقد يستخدم مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة أو مسلًكا 
من مسالك الرتاجم اخلفية. وكذلك األحاديث املعلقة الواردة كرتمجة للباب فهي 
إما أن تكون أخذت مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة، أو مسلًكا من مسالك 

الرتاجم اخلفية وهي عىل النحو التايل: 
) أ ( إما أن تكون الرتمجة حتتوي حديًثا معلًقا مع إيراد أحاديث موصولة يف 

الباب.
مثاله: باب قول النبي H: )اللهم علمه الكتاب)))).

وأورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن النبي H قال: )اللهم علمه الكتاب))3).

فيالحظ أن البخاري أورد يف الرتمجة حديًثا معلًقا، وهو نفس نص احلديث 
الوارد يف الباب، وهو يعد مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة، وهو الرتمجة بنفس 

لفظ احلديث كاماًل.

فتح الباري ))/5))).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/69)( من فتح الباري.  (((

يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )(69/(( العلم  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(
رشح  من   )((5/(5( عباس  بن  اهلل  عبد  فضائل  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  يف  صحيحه 

النووي.
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)ب( الرتمجة التي حتوي حديًثا معلًقا وقد وصله يف مواضع أخرى من كتابه 
مع إيراد أحاديث موصولة يف الباب.

مثاله: باب من أعاد احلديث ثالًثا ليفهم عنه فقال: )أال وقول الزور(، فام زال 
يكررها، وقال ابن عمر: قال النبي H: )هل بلغت؟ ثالًثا)))).

وأورد حتته ثالثة أحاديث موصولة. فهذه الرتمجة احتوت على حديثني 
معلقني: 

الشهادات))) والديات)3)  الزور( وهو موصول يف كتاب  األول: )أال وقول 
وقد أورده معلًقا دون وصله جمانبة للتكرار.

أورده  وقد  احلدود)4)  كتاب  يف  موصول  وهو  ثالًثا(  بلغت؟  )هل  الثاني: 
معلًقا دون وصله جمانبة للتكرار أيًضا.

فنجد أن البخاري علق احلديث يف الرتمجة ليشري إىل وصله يف مواضع أخرى 
يف كتابه، وهذا مسلك من مسالك الرتاجم اخلفية.

)جـ( تراجم حتوي حديًثا معلًقا موصواًل خارج الصحيح؛ لكوهنا ليست عىل 
رشطه، مع إيراده أحاديث موصولة يف الباب.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/88)( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الشهادات، باب ما قيل يف شهادة الزور )5/)6)( من   (((

فتح الباري. ينظر: تغليق التعليق ))/87).
]املائدة:)3[  ٹ[  ]ٹ     اهلل:  قول  باب  الديات،  كتابه  يف  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (3(

)))/)9)( من فتح الباري. ينظر: تغليق التعليق ))/87).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب ظهر املؤمن محى إال يف حد أو حق )))/85)   (4(

من فتح الباري. ينظر: تغليق التعليق ))/87).
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مثاله: باب قول النبي H: )من ترك مااًل فألهله)))).

وأورد حتته حديًثا بسنده املتصل عن النبي H )أنا أوىل باملؤمنني من 
أنفسهم، فمن مات وعليه دين ومل يرتك وفاًء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مااًل فلورثته)))).

فيالحظ أن هذه الرتمجة هي حديث معلق ليس عىل رشطه ولكنه موصول 
خارج الصحيح، فقد رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، باب رفع الصوت 
يف اخلطبة وما يقول فيها)3) ورواه الرتمذي وغريه يف كتاب الفرائض باب ما جاء يف 

من ترك مااًل فلورثته بلفظ: )من ترك مااًل فألهله، ومن ترك ضياًعا فإيل()4).

وال شك أن هذا احلديث املعلق يمثل مسلًكا من مسالك الرتاجم اخلفية؛ ألنه 
يأيت بلفظ حديث ل يصح عىل رشطه، وجيعله يف الرتمجة لينبه أنه يعد طرق احلديث 

الوارد يف الباب.

كتابه دون  تراجم حتوي حديًثا معلًقا موصواًل يف مواضع أخرى من   ) د   (
إيراد أحاديث موصولة.

.(5(
 H مثاله: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض )))/9( من فتح الباري.  (((
يف  مسلم  وأخرجه  الباري،  فتح  من   )9/(( الفرائض  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

صحيحه يف كتاب الفرائض، باب من ترك مااًل فلورثته )))/)6( من رشح النووي.
أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة )6/)39( من رشح النووي.  (3(

أخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب الفرائض )407/4( من عارضة األحوذي، وقال أبو عيسى:   (4(
حسن صحيح، وأخرجه النسائي يف سننه يف املجتبى يف كتاب صالة العيدين باب كيف اخلطبة 
)86/3)( وأخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب اخلراج واإلمارة باب يف إرزاق الذرية ))/7)) 

وأخرجه ابن ماجة يف سننه باب اجتناب البدع واجلدل ))/7)).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد )6/)))( من فتح الباري.  (5(
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ول يورد حتته حديًثا موصواًل يف الباب، بل اكتفى بذكر املعلق يف الرتمجة ليشري 
إىل وصله يف مواضع أخرى من كتابه، فقد ذكره موصواًل يف الباب الذي قبله، باب 

استئذان الرجل اإلمام))).

واحلديث بلفظ: »يا رسول اهلل إين عروس فاستأذنته فأذن يل«)))، وذكره يف 
حديث  كنت  قال:  يعجلك؟  )ما  بلفظ:  الثيبات)3)  تزويج  باب  يف  النكاح  كتاب 

عهد بعرس()4).

باحلديث  أشار  ألنه  اخلفية؛  الرتاجم  مسالك  من  مسلك  هذا  أن  شك  وال 
املعلق إىل وصله يف مواضع أخرى من كتابه ول يكرره خروًجا من التكرار وجمانبة 

لإلطالة. 

املصدر السابق )6/)))).  (((
الباري، وأخرجه مسلم يف  البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد )6/)))( من فتح  أخرجه   (((

صحيحه يف كتاب املساقاة باب بيع البعري واستثناء ركوبه )))/33( من رشح النووي. 
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)))( من فتح الباري.  (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح )9/)))( من فتح الباري، وأخرجه مسلم يف   (4(
صحيحه يف كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين )0)/96)( من رشح النووي. 
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املبحث السادس
تأثره بغيره في تراجم األبواب وتأثيره في اآلخرين

تأثره بغيــره: 

بدأ بحث األحكام يف مصنفات احلديث منذ القرن الثاين للهجرة يف عرص اإلمام 
مالك بن أنس، إذ اجتهت مهم العلامء إىل تدوين احلديث عىل األبواب الفقهية))).

ومن هنا ظهر الفرق يف تدوين احلديث يف القرن األول الذي هو جمرد اجلمع 
الذي أخذ سمة أخرى وبصمة خمتلفة؛ ألن  الثاين  القرن  وبني تدوين احلديث يف 

علامء ذلك العرص كانت هلم الريادة يف التصنيف عىل طريقة األبواب.
وهذه الطريقة تتلخص بجمع األحاديث املتناسبة يف باب واحد ثم يضمون 
مجلة من األبواب بعضها إىل بعض، وجيعلوهنا يف مصنف واحد وخيلطون األحاديث 
الذين  األول  القرن  أهل  عن  ختتلف  هذه  وطريقتهم  والتابعني،  الصحابة  بأقوال 
كانوا خيصون كل مؤلف بباب من أبواب العلم جيمعون فيها األحاديث املتناسبة 

ب: خمتلطة بأقوال الصحابة والتابعني))). وقد اختلف العلامء يف أول من بورَّ

فرأي القايض عياض: أن أول من وضع املوطأ هو عبد العزيز بن عبد اهلل بن 
املاجشون)3)، عمله كالًما بغري حديث، فلام رآه مالك قال: »ما أحسن ما عمل، ولو 

تنوير احلوالك برشح عىل موطأ مالك جلالل الدين السيوطي ))/7).   (((
ينظر: تدريب الراوي ))/88، 89(، وتدوين السنة )ص)0)(، واحلديث واملحدثون ملحمد   (((

حممد أبو زهو )ص44)، 45)). 
هو: عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة، أبو عبد اهلل وأبو األصبغ التيمي، والد املفتي عبد امللك   (3(
ابن املاجشون، سكن بغداد وتويف عام )46)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )309/7(، وهتذيب 

التهذيب )306/6).
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كنت أنا الذي عملت ابتدأت باآلثار -يعني األحاديث- ثم شددت ذلك بالكالم« 
ثم عزم عىل تصنيف املوطأ))). وقيل عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج البرصي))) 
)50)هـ( بمكة، وكان هؤالء مجيعهم يف عرص واحد ال يدري أهيم أسبق إىل مجع 
احلديث)3). ُثمرَّ تالهم كثري من أهل عرصهم يف السري عىل منواهلم يف التصنيف عىل 
طريقة األبواب أما مجع حديث إىل مثله يف باب واحد فقد سبق إليه التابعي عامر 
الشعبي)4) )03)هـ( الذي يروى عنه أنه قال: »هذا باب من الطالق جسيم، إذا 

اعتدت املرأة ورثت« وساق فيه أحاديث)5).

ل يصلنا من كتب هؤالء يشء مكتوب إال كتاب اإلمام  أنه  الذي هيمنا  لكن 
هلذا  سباًقا  مالك  اإلمام  طريقة  عىل  املصنفات  توالت  ُثمرَّ  )املوطأ(،  أنس  بن  مالك 
األمر، فكان املؤثر األول يف كل من صنف عىل طريقة األبواب وكان كتابه أول كتاب 
منهجي إذ كانت الكتب قبله ال تعرف املناهج املنضبطة، وهذا أثبت له الريادة يف هذا 
املجال والسبق عىل غريه يف التأثري، لذلك سنقف عليه باعتبار أنه رائد ملنهج التصنيف 

عىل األبواب؛ لنرى أثره عىل من جاء بعده، يف وضع تراجم ألبواب مصنفاته.

ينظر: تنوير احلوالك برشح عىل موطأ مالك جلالل الدين السيوطي ))/7).   (((
هو: أبو الوليد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه احلرم املكي، كان ثبًتا لكنه يدلس، ولد   (((
سنة )80هـ(، قيل أنه أول من صنف التصانيف، تويف سنة )50)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء 

)5/6)3(، وهتذيب التهذيب )357/6(، واألعالم )60/4)). 
احلديث واملحدثون ملحمد أبو زهو )ص44)، 45)(، وتنوير احلوالك ))/6).   (3(

هو: عامر بن رشاحيل بن عبد ذي كبار الشعبي احلمريي، أبو عمرو، ولد سنة )9)هـ(، من رجال   (4(
احلديث الثقات، يرضب املثل بحفظه، نشأ بالكوفة، وكان شاعًرا وفقيًها تويف سنة )03)هـ(. 

ينظر: سري أعالم النبالء )94/4)(، وهتذيب التهذيب )57/5(، واألعالم )3/)5)).
ينظر: املحدث الفاصل )ص609(، وينظر: تدريب الراوي ))/66).  (5(
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بني يدي املؤثر األول )اإلمام مالك بن أنس):

هو شيخ اإلسالم، حجة األمة، إمام دار اهلجرة، أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن 
مالك وينتهي نسبة من جهة أبيه إىل أحد ملوك محري يف اجلاهلية. ولد سنة )93هـ(، 
بدأ يطلب العلم صغرًيا، فأخذ عن كثري من علامء املدينة، لعل أشدهم أثًرا يف تكوين 
عقليته العلمية شيخه املعروف بابن هرمز))) فقد روي عن مالك أنه قال: »كنت 
آيت ابن هرمز من بكره ما أخرج من بيته حتى الليل«)))، ومن أبرز شيوخ مالك ابن 
شهاب الزهري)3)، الذي كان من أكب علامء املدينة يف عرصه، بل يعد من أوائل 
طالب  عليه  وتزاحم  األمويني،  عهد  يف  والفتيا  القضاء  توىل  ممن  وكان  املدونني، 

العلم يأخذون عنه ومنهم اإلمام مالك.

إحدى وعرشون سنة،  وله  لإلفادة،  وجلس  للفتيا،  مالك  اإلمام  تأهل  وبعدها 
وقصده طلبة العلم من اآلفاق، وملا كانت املدينة هي منبع احلديث ومهبط الوحي ل يرحل 
مالك عنها؛ لذا نجد معظم روايته عن أهل احلجاز وقلام جتد يف موطئه ذكًرا لغريهم فلم 

يأبه بالرحلة العلمية خاصة أنه كان يعتقد أن العلم هو علم أهل املدينة)4).

هو: عبد اهلل بن يزيد بن هرمز األصم، وقيل اسمه يزيد بن عبد اهلل بن هرمز، أبو بكر، ذكره ابن   (((
حبان يف الثقات. ينظر: هتذيب التهذيب )57/6( وسري أعالم النبالء )379/6).

مقدمة موطأ مالك صفحة )ك( وينظر: أبو الوليد الباجي )ص9( واملنتقي رشح موطأ مالك.   (((
هو: حممد بن مسلم بن عبد اهلل بن شهاب الزهري، أبو بكر، ولد سنة )58هـ(، أول من دون   (3(
احلديث واحد أكابر احلفاظ والفقهاء، تابعي من املدينة، تويف عام )4))هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء )6/5)3(، وهتذيب التهذيب )395/9(، واألعالم )97/7).
فؤاد  حممد  ورقمه  صححه  مالك  اإلمام  موطأ  ومقدمة   ،)48/8( النبالء  أعالم  سري  ينظر:   (4( 

عبد الباقي )صك( القاهرة، واحلديث واملحدثون )ص89)). 
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ورأى له بعض إخوانه النبي H يف املنام يف مسجد قد اجتمع الناس 
عليه، فقال هلم: إين قد خبأت حتت منبي طيًبا أو علاًم، وأمرت مالًكا أن يفرقه عىل 

الناس، فانرصف الناس وهم يقولون: إًذا ينفذ مالك ما أمره به رسول اهلل))).

وقد ورد حديث عن أيب هريرة I عن النبي H قال: )يوشك أن 
يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم، فال جيدون أحًدا أعلم من عامل املدينة)))).

»أراه  يقول:  مالك،  احلديث يف حياة  إذا حدث هبذا  عيينة  بن  وكان سفيان 
مالًكا«، وكان يقول: »مالك عال أهل احلجاز وهو حجة زمانه«)3).

وقال ابن مهدي: »ما رأيت أحًدا أعقل من مالك«)4).

التي عني هبا  الكتب  أكثر  ملالك من  املوطأ  إن كتاب  بني يدي موطأ مالك: 
الناس رواية ورشًحا وتعليًقا، ومن أوائل الكتب التي وردت يف احلديث الرشيف، 
اآلثار  تدوين  التابعني  أنه حدث يف آخر عرص  تنوير احلوالك  حتى ذكر صاحب 
وتبويب األخبار، ملا انترش العلامء يف األمصار فكانوا يصنفون كل باب عىل حدة، 
إىل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة يف منتصف القرن الثاين فدونوا األحكام، فصنف 
بأقوال  ومزجه  احلجاز،  أهل  حديث  من  القوي  فيه  وتوخى  املوطأ  مالك  اإلمام 

ينظر: سري أعالم النبالء )8/)6( وتقريب املدارك برشح رسالتي الليث بن سعد واإلمام مالك   (((
لعبد السالم علوش )ص0)).

املدينة  عال  ما جاء يف  باب   ،H اهلل  العلم عن رسول  كتاب  الرتمذي يف سننه،  خرجه   (((
)345/5( من عارضة األحوذي وقال عنه: هذا حديث حسن وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 

.(99/(( I يف مسند أيب هريرة
سري أعالم النبالء )57/8).  (3(
سري أعالم النبالء )76/8).  (4(
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الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم، فكان مالك من أوائل املدونني للحديث 
رأى  ما  أنه  عيينة  ابن  ذكر  ولذلك  والسند،  املتن  يف  الناقدين  واملدققني  الصحيح 

أحًدا أجود أخًذا للعلم من مالك، وال انتقاًء للرجال والعلامء منه))).

بل وبلغ من حتريه ودقته أنه قال: »إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه، 
إىل  -وأشار  األساطني  هذه  عند  اهلل  رسول  قال  يقول  ممن  سبعني  أدركت  لقد 
املسجد- فام أخذت عنهم شيًئا، وإن أحدهم لو ائتمن عىل بيت مال لكان أمينًا، إال 

أهنم ل يكونوا من أهل هذا الشأن«.

وكان يقول: »إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عرشة سنة ما اتفق يل فيها رأي إىل 
اآلن« وكان يقول: »ربام وردت عيلرَّ املسألة فأسهر فيها عامة لييل«))).

وال غرابة بعد ما عرفنا من دقته وحترجه يف احلكم وإطالة تفكريه يف املسائل أن 
يثق العلامء برواية اإلمام مالك أتم الثقة، بل وقدموه عىل شيوخه، ووصفوا مالًكا 

بصفات الراوية الكامل. وال غرو كذلك أن يواطأه عليه العلامء ويوافقوه عليه.

وقد سمى كتابه باملوطأ: قيل: إما ألنه وطأ به احلديث أي يرسه للناس، ويف 
القاموس: وطأه: هيأه وسهله، ورجل موطأ األكناف سهل)3).

وإما ملواطأة علامء املدينة له فيه وموافقتهم عليه. قال اإلمام مالك: »عرضت 
كتايب عىل سبعني فقيًها من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليه فسميته املوطأ«)4).

ينظر: تنوير احلوالك ))/5( ومقدمة موطأ مالك )ص، ز، ك(.  (((
مقدمة موطأ مالك )صو، ك(.  (((

ينظر: القاموس املحيط )ص55، 56).  (3(
تنوير احلوالك ))/6، 7( وينظر: احلديث واملحدثون )ص46)).  (4(
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أما عن املدة التي استغرقها اإلمام مالك يف تصنيف الكتاب فقد بلغت عدة 
أعوام، ال سيام أن مالًكا بدأ وضع املوطأ عىل نحو عرشة آالف حديث، ول يزل ينظر 
فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي ما بني أيدينا، فهذا يدل عىل أنه استغرق عدة أعوام 

يف التصنيف هلذا الكتاب، وقد روي عن مالك أنه قال: »ألفته يف أربعني سنة«))).

طريقة اإلمام مالك ف تصنيفه للكتاب: 
تتخلص طريقة اإلمام مالك يف تصنيفه للكتاب أنه قسمه إىل جمموعة كتب 
تبلغ إحدى وستني كتاًبا، وقسم الكتاب إىل عدة أبواب، وجعل لكل كتاًبا عنواًنا، 
ولكل باب عنواًنا أيًضا، فمثاًل يقول: كتاب وقوت الصالة، وذكر حتته ثامنية أبواب 

لكل باب عنوان خاص.
- باب وقت اجلمعة)3). - باب وقوت الصالة))).   

- باب من أدرك ركعة من الصالة)4).
- باب ما جاء يف دلوك الشمس وغسق الليل)5).

- باب النوم عن الصالة)7). - باب جامع الوقوت)6).   
- باب النهي عن الصالة باهلاجرة)8).

ينظر: تنوير احلوالك ))/6).  (((
ينظر: مالك يف موطأه ))/3).  (((
ينظر: مالك يف موطأه ))/9).  (3(

ينظر: مالك يف موطأه ))/0)).  (4(

ينظر: مالك يف موطأه ))/))).  (5(

ينظر: مالك يف موطأه ))/))).  (6(

ينظر: مالك يف موطأه ))/3)).  (7(

ينظر: مالك يف موطأه ))/5)).  (8(
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)8) باب النهي عن دخول املسجد بريح الثوم، وتغطية الفم))).
وكل باٍب من هذه األبواب ُيعد ترمجًة خاصة ملوضوٍع معني.

ثم قال بعده: كتاب الطهارة وأورد حتته اثنني وثالثني باًبا لكل عنوان مستقل، 
فبعد قوله باب الطهارة)))، قال: 

- باب وضوء النائم إذا قام للصالة)4). - باب العمل يف الوضوء)3). 
- باب ما ال جيب منه الوضوء)6). - باب الطهور للوضوء)5). 

- ترك الوضوء مما مست النار)7).
يف  مالك  اإلمام  عند  الرتاجم  نجد  هذا  وعىل  الكتاب.  آخر  إىل  جًرا  وهلم 

موطأه تنقسم إىل قسمني: 
التي ُيعطيها لكل كتاب عىل حدة؛ ألهنا  العناوين  ( تراجم عامة: وهي  أ   (
جامعة ألحاديث متعددة وألبواب كثرية تشرتك يف نوع موضوعها، ويعنونون هلا 

ا.  بقوهلم: كتاب كذا، مثل كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب األقضية، هلم جرًّ

)ب( تراجم خاصة: وهو التبويب اخلاص أو العنوان الذي ُيعطى ملسألٍة معينة، 
وُيستعمل هلا كلمة باب، وخيرج فيها األحاديث املتضمنة ملعنى عنوان الباب. 

ينظر: مالك يف موطأه ))/7)).  (((

ينظر: مالك يف موطأه ))/8)).  (((

ينظر: مالك يف موطأه ))/8)).  (3(

ينظر: مالك يف موطأه ))/))).  (4(

ينظر: مالك يف موطأه ))/))).  (5(

ينظر: مالك يف موطأه ))/4)).  (6(

ينظر: مالك يف موطأه ))/5)).  (7(
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- باب وقت اجلمعة))). مثاله:  - باب وقوت الصالة))).  
- باب العمل يف الوضوء)3). وهلم جًرا.

النبي  إىل  مسندة  الباب  لعنوان  املناسبة  األحاديث  يذكر  باب  كل  وحتت 
H، أو ما يبلغه عن النبي H أو عن الصحابة، أو التابعني، ويذكر 

فقه يف املوضوع بعد ذلك)4).

والتابعني،  الصحابة  عن  الواردة  واآلثار  املرفوع  بني  يفصل  ل  أنه  فُيالحظ 
أواًل،  ُيقدم احلديث  ُيميزها عن رأيه، بل رسدها يف األبواب مجيًعا، وإن كان  ول 
إننا  بل  برأيه،  األخري  يف  ُيعقب  ثم  ثانًيا،  والتابعني  الصحابة  عن  باآلثار  ويدعمه 
نجده أخىل كثرًيا من املواضيع عن احلديث واألثر وتكلم فيه برأيه، وذلك حيث ل 

نجد ما ُيصلح يف تلك املسائل)5).

مثال عىل أنه أخىل مواضيع من األبواب من احلديث واألثر: 
- باب القسامة يف قتل اخلطأ

الدم  يدعون  الذين  يقسم  اخلطأ  قتل  يف  القسامة  مالك:  قال  حييى)6):  قال 
ية،  الدرَّ مواريثهم من  يمينًا، تكون عىل قسم  بقسمتهم، حيلفون مخسني  يستحقونه 

ينظر: مالك يف موطأه ))/3).  (((

ينظر: مالك يف موطأه ))/9).  (((
ينظر: مالك يف موطأه ))/8)).  (3(

ينظر: أصول احلديث ملحمد عجاج اخلطيب )ص346).  (4(
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص)-3).   (5(

مصمودة  قبيلة  من  األصل  بربري  األندلس،  عال  الليثي،  عيسى  أيب  بن  حييى  بن  حييى  هو:   (6(
التهذيب  وهتذيب   ،)5(9/(0( النبالء  أعالم  سري  ينظر:  )34)هـ(.  سنة  ولد  طنجة،  من 

)))/)6)(، واألعالم )76/8)).
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فإن كان يف األيامن كسور إذا قسمت بينهم، ونظر إىل الذي يكون عليه أكثر تلك 
األيامن إذا قسمت فتحب عليه تلك اليمني. 

قال مالك: فإن ل يكن للمقتول ورثة إال النساء فإهنن خُيلفن ويأخذون الدية، 
فإن ل يكن له وارث إال رجاًل حلف مخسني يمينًا وأخذ الدية، وإنام يكون ذلك يف 

قتل اخلطأ، وال يكون يف قتل العمر))).

طريقته  يف  بارًعا  تفننًا  تفنن  جيده  التصنيف  يف  مالك  اإلمام  لطريقة  واملتتبع 
املبتكرة اجلديدة، وهي طريقة التصنيف عىل األبواب وكان رائًدا وسباًقا، وكل من 
كتب بعده عىل نفس الطريقة كان لإلمام مالك فضل عليه، ال سيام وأن ما صنف 
غريه من معارصيه عىل طريقة األبواب ل يصل إلينا منه يشء، ومن ثم كان موطأ 
اإلمام مالك وحده هو الذي ثبت واستقر وانتفع به طالب العلم من القرن الثاين 
إىل بقية القرون، وظل الكتاب بمثابة املدرسة لطريقة التصنيف عىل طريقة األبواب 
حتى جاء البخاري الذي سار عىل هنجه واتبع منواله يف طريقة التصنيف وساعده 
ما وهبه اهلل به من الفطنة والذكار عىل أن يكون إماًما للفقه جمتهًدا، وقد ألف كتابه 
إمجالية، ومتيز  مالك يف طريقته بصفة  اإلمام  املرفوع، فشابه  الصحيح  يف احلديث 
عنه من وجوه أخرى، لكننا ال ننسى أن املوطأ هو األصل واللباب، والبخاري سار 
عىل منواله ومتيز عنه بأموٍر كثرية؛ لذا قال القايض أبو بكر بن العريب))) يف رشح 

مالك يف موطأه يف كتاب القسام ))/)88).  (((
هو: عمر بن عبد اهلل بن حممد املعافري، ولد يف إشبيلية سنة )468 هـ(، قاٍض وحافظ من حفاظ   (((
احلديث، بلغ رتبة االجتهاد يف علم الدين، برع يف الفقه واحلديث، تويف سنة )543هـ(. ينظر: 

األعالم )30/6)).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





288

الرتمذي: »املوطأ هو األصل األول واللباب، وكتاب البخاري هو األصل الثاين يف 
هذا الباب، وعليها بنى اجلميع كمسلم والرتمذي«))).

لذلك نجد اإلمام البخاري تأثر كثرًيا بموطأ اإلمام مالك، فشاركه يف طريقته 
بصفة إمجالية حيث اتبع طريقة التصنيف عىل األبواب الفقهية، لكنه متيز عنه من 

وجوه: 

)- توسعه يف إيراد احلديث حتت املسألة، وكثرة مسائله وأبوابه ألنه أتيح له 
من الرحلة ولقاء املحدثني ما ل يكن لإلمام مالك الذي كان يرى أن العلم هو علم 

أهل املدينة. 

)- خالف البخاري اإلمام مالك يف بقية التصنيف فقد جعل مضمون الباب 
خالًصا للحديث املتصل املرفوع، وضمن الرتاجم استنباطاته الفقهية وما تشتمل 
عليه  يعرتض  فال  كتابه،  موضوع  عن  لُيخرجه  وآثار؛  وأحاديث  آيات  من  عليه 

معرتض أن فيه حديًثا غري صحيح أو ليس عىل رشطه))).

3- براعته الفنية يف استنباط الفوائد الفقهية هبذا املستوى الذي جعله بمثل 
الريادة يف وضع الرتاجم حتى قيل: )فقه البخاري يف ترامجه(.

والريادة  األسبقية  له  كان  الذي  مالك  قدر موطأ  ُيقلل من  لكن كل هذا ال 
يف التصنيف عىل األبواب الفقهية، الذي كان لصاحبه الفضل عىل من جاء بعده 
سواء البخاري أو غريه، وكثري من العلامء رصح بمسألة تأثر البخاري باإلمام مالك 

ينظر: مقدمة موطأ مالك )صد(.  (((
ينظر: اإلمام الرتمذي واملوازنة بينه وبني الصحيحني )ص303).   (((
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واللباب،  األول  األصل  هو  »املوطأ  العريب:  ابن  القايض  قول  يف  ذلك  تقدم  كام 
كمسلم  اجلميع  بنى  وعليها  الباب،  هذا  يف  الثاين  األصل  هو  البخاري  وكتاب 

والرتمذي«))).

يف  مالك  اإلمام  أبواب  تراجم  استقراء  خالل  من  جليًّا  التأثر  هذا  ويظهر 
موطأه. 

فمن مسالكه ف الرتمجة: تراجم مظهرة للحكم الفقهي. 
مثاله: باب النهي عن الصالة باهلاجرة))).

- باب النهي عن دخول املسجد بريح الثوم، وتغطية الفم)3).

وهذا املسلك من املسالك الواضحة يف صحيح البخاري فقد سلكها يف كثري 
من تراجم أبوابه. 

مثاله: باب سنة األضحية)4).
- باب ما رخص للمريض أن يقول: إين وجع، أو وارأساه، أو اشتد يب الوجع)5).

ينظر: مقدمة موطأ مالك )صد(.  (((
ينظر: اإلمام مالك يف موطأه يف كتاب وقت الصالة ))/5)).  (((

ينظر: اإلمام مالك يف موطأه يف كتاب وقت الصالة ))/7)(. ولالستزادة من األمثلة ينظر يف   (3(
كتاب اجلهاد: باب النهي عن أن ُيسافر بالقرآن إىل أرض العدة ))/446(، وباب النهي عن قتل 
النساء والولدان يف الغزو ))/447(، ويف كتاب األضحية: باب النهي عن ذبح الضحية قبل 
انرصاف اإلمام ))/483(، ويف كتاب الذبائح: باب ما ُيكره من الذبيحة يف الذكاة ))/490(، 

باب ما جيوز من الذكاة يف حال الرضورة ))/489). 
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب األضاحي )0)/3( من فتح الباري.   (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املرىض )0)/3))( من فتح الباري، ولالستزادة من األمثلة   (5(
 ينظر كتاب اللباس، باب كراهية الصالة يف التصاوير )0)/)39( من فتح الباري، كتاب األدب =
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)- تراجم بمعنى احلديث مع استخدام صيغة خبية عامة. 
الباب بصيغة خبية عامة  تدل عىل مضمون  الرتمجة عبارة  تكون  بأن  وهي 

حتتمل عدة أوجه، ثم يتعني املراد منها مع ما ُيذكر من حديث يف الباب))).
مثاله: باب ما جاء يف السواك))).

فهذه الصيغ ُتسمى الصيغ اخلبية العامة؛ ألهنا حتتمل عدة أوجه، فقد يكون 
مقصده من باب ما جاء يف السواك التعرض لفضل السواك، أو األوقات املستحب 
فيها السواك، أو طريقة سواك النبي H أو غريه، ول حُيدد املراد من الرتمجة 
إال باحلديث أو األحاديث املذكورة يف الباب حتت الرتمجة التي تعرضت لألوقات 

املستحب فيها السوا، وفضل السواك. 
3- تراجم بمعنى احلديث مع اشتامهلا عىل صيغة من صيغ الرتغيب أو الرتهيب. 

مثال صيغة الرتغيب:  باب فضل صالة القائم عىل القاعد)3).
باب الرتغيب يف الصالة يف رمضان)4).

= باب ما ُيكره من النميمة )0)/)47( من فتح الباري، كتاب األدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن 
)0)/464( من فتح الباري، باب ما جيوز من اغتياب أهل الفساد والريب )0)/)47( من فتح الباري.

اإلمام الرتمذي )ص74)(، أما الرتاجم اخلبية اخلاصة فهي كل ما دل عىل العبارات اخلبية   (((
ا، وهذا يندرج حتته بقية املسالك اخلريية األخرى.  فتفيد معنًى خاصًّ

ينظر: مالك يف موطأه يف كتاب الطهارة ))/65(، ولالستزادة من األمثلة ُينظر: يف كتاب احلج،   (((
باب ما ذكره يف احلجر األسود )3/)46(، كتاب احلدود باب ما جاء يف التعريض )))/75)(، 

كتاب االستئذان، باب ما جاء يف البناء )))/)9).
ينظر: مالك يف موطأه يف كتاب صالة اجلامعة ))/36)).  (3(

ينظر: مالك يف موطأه يف كتاب صالة يف رمضان ))/3))(. ولالستزادة من األمثلة ينظر يف   (4(
كتاب الصالة يف رمضان، باب الرتغيب يف الصالة يف رمضان ))/3))(، كتاب اجلهاد، باب 
كتاب   ،)995/(( الصدقة  يف  الرتغيب  باب  الصدقة  كتاب   ،)464/(( اجلهاد  يف  الرتغيب 

اجلامعة فضل صالة اجلامعة عىل صالة الفرد ))/9))).
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مثال صيغة الرتهيب: 
- باب التشديد يف أن يمر أحد بني يدي املصيل))).

ونظريه عند اإلمام البخاري كثري. 
مثال صيغة الرتغيب: 

- باب فضل التسبيح)3). - باب فضل التهليل))). 
مثال صيغة الرتهيب: 

- باب التنكيل ملن أكثر الوصال)5). - باب إثم الزناة)4). 
4- تراجم بجزٍء من لفظ احلديث. 

مثاله: باب من أدرك ركعة من الصالة)6).
وهو جزٌء من لفظ احلديث الذي أورده يف الباب. 

ونظريه عند اإلمام البخاري: باب ال هامة)7).

ال ريب يف أن شخصية كشخصية البخاري، قد هيأها اهلل خلدمة السنة، فكان 
من أقدر الناس عىل التصنيف وأعرفهم بالتأليف، وكانت جديرة بأن ترتك بصامهتا 

ينظر: مالك يف موطأه يف كتاب قرص الصالة يف السفر ))/54)).   (((
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/00)( من فتح الباري.  (((

ينظر  الباري، ولالستزادة  فتح  الدعوات )))/06)( من  البخاري يف صحيحه، كتاب  ينظر:   (3(
كتاب الرقاق، باب فضل الفقر )))/73)( من فتح الباري، كتاب احلدود، باب فضل من ترك 

الفواحش )))/)))( من فتح الباري.
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود )))/3))( من فتح الباري.   (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم )05/4)( من فتح الباري.  (5(
ُينظر: أخرجه مالك يف موطأه، كتاب وقوت الصالة ))/0)).  (6(

ُينظر: البخاري يف صحيحه، يف كتاب الطب )0)/5))( من فتح الباري. وقد سبق توضيحه   (7(
يف مسالك الرتاجم الظاهرة عند البخاري. ينظر البحث )ص34)).
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وأثرها عىل من يأيت بعدها فقد نال كتاب صحيح البخاري من الفضل والرشف 
والقبول ما ل ينل غريه من الكتب، فال يوجد قطر وال بقعة من وجه األرض قد 
وصل إليها اإلسالم إال ونجد صحيح البخاري قد وصل إليه وفتح له القبول عند 

أهل هذه البلدة.

ول يكن السبب يف هذا الرشف أنه فقط مجع أصح الصحيح، وانتقى أفضل 
الرجال العدول، بل مليزة أخرى كانت واضحة فيه وهي براعته الفقهية التي جتلت 
)ترامجه  وقيل  ترامجه(،  يف  البخاري  )فقه  قيل  حتى  صحيحه  ألبواب  ترمجته  يف 

حريت األفكار وأدهشت العقول(.

التصنيف  يف  أثره  ويقتفي  هنجه  عىل  يسري  أن  حاول  غفري  جم  بعده  فجاء 
والتبويب وسأتناول يف بيان هذا اجلانب بعض األعالم سواء من معارصين له، أو 
غري معارصين له، الذين كانت هلم أيٍد بارعة يف الرتاجم وتألق واضح، وهذا كله 

عىل سبيل رضب املثل، وليس عىل سبيل احلرص.

غري  ومن  داود،  وأبو  الرتمذي  أتناوهلم:  سوف  الذين  املعارصين  فمن 
املعارصين: احلاكم والبيهقي.

: تأثر الترمذي بالبخاري: أولاً

بن  سورة  بن  عيسى  بن  حممد  هو:  بالبخاري:  وعالقته  الــرتمــذي  اإلمــام 
موسى بن الضحاك)))، ويكنى بأيب عيسى))) الرتمذي، واشتهر بني اخلاصة والعامة 

ينظر: سري أعالم النبالء )3)/70)( وهتذيب التهذيب )344/9( واألعالم )6/))3).  (((
وقد اشتهر هبذه الكنية التي كنى هبا نفسه يف كتابه اجلامع.  (((
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بالرتمذي نسبة إىل ترمذ))) مدينته التي نشأ فيها))).

إنه ولد أعمى، والصحيح  مولده: ولد يف حدود سنة عرشة ومئتني. وقيل 
العراق  إىل  ينتقل  كان  فقد  العلم،  طلب  يف  رحلته  بعد  كبه  يف  رضيًرا  أصبح  أنه 

وخراسان وبالد احلرمني، ول يرحل إىل مرص والشام.

وكان مما أفاد اإلمام الرتمذي يف الرسوخ يف علم احلديث اهتاممه بلقاء األئمة 
املنتهى يف حفظ احلديث، ولقد كان من أهم من حرص عىل  إليهم  الذين  الكبار 
اللقاء به واألخذ عنه ومالزمته اإلمام البخاري، فالرتمذي يعد من تالمذة اإلمام 
البخاري الذين الزموه فرتة طويلة وتأثروا به تأثًرا واضًحا، ولقد لقيه يف املدة التي 
استقر فيها بنيسابور، إذ عاد البخاري من رحالته وقد اكتمل له التقدم وشدت إليه 
الرحال، وكان الرتمذي يف ذلك الوقت قد حفظ احلديث ولقي الشيوخ فعرف قدر 
البخاري ووجد فيه أمنيته فأكب يناظره ويباحثه يف علل احلديث واجلرح والتعديل 

حتى صقلت مواهبه ونمت، وأرشب عبقرية شيخه البخاري.

ول يقترص عىل االستفادة منه فقط يف احلديث وعلومه بل استفاد منه حتى يف 
فقه احلديث الذي ظهر جلًيا يف ترمجته ألبواب صحيحه.

وقد قال ابن خلكان)3): »هو تلميذ أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري 

هي: مدينة مشهورة من أمهات املدن، راكبة عىل هنر جيحون يف جانبه الرشقي. ينظر: معجم   (((
البلدان ))/6)).

اإلمام الرتمذي )ص))).  (((
بالبامكة، املؤرخ احلجة، صاحب  ابن خلكان، يتصل نسبه  ابن أيب بكر  إبراهيم  هو: أمحد بن   (3(
وفيات األعيان، ولد سنة )608هـ(، توىل القضاء، وويل التدريس يف كثري من مدارس دمشق، 

وتويف سنة ))68هـ(. ينظر: األعالم ))/0))).
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وشاركه يف بعض شيوخه«)))، وقد اعرتف التلميذ لشيخه بالفضل والتقدير فقد 
أخب أنه ل ير يف العراق وال بخراسان يف معنى العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد 

أحد أعلم من حممد بن إسامعيل.
فقد  لتلميذه  الشيخ  من  حتى  متباداًل  كان  واإلكبار  بالتقدير  الشعور  إن  بل 
رصح البخاري يف حديثه عن الرتمذي أنه انتفع منه أكثر من انتفاع الرتمذي به)))، 

وهكذا كان أسالفنا نعم القدوة واألسوة سواء كانوا شيوًخا أم تالميذ.
وكان البخاري له نعم املرشد احلاذق يف نقد احلديث، واإلمام الفطن الغواص يف 

استنباط دقائق املعاين، فتكونت لدى الرتمذي ملكته الفقهية عىل يد البخاري)3).
خيلف  فلم  البخاري  »مات  احلاكم:  عنه  قال  حتى  ألستاذه  صورة  وكان 

بخراسان مثل أيب عيسى يف العلم واحلفظ والورع والزهد«)4).
وال ريب أن هذا التالزم بني الرتمذي واإلمام البخاري ال بد أن يظهر أثره يف 
املؤلفات التي ألفها)5) الرتمذي، خاصة يف كتابه اجلامع الصحيح املعروف بسنن 
أبواب  تصنيف  أثره وسلك مسلكه يف  واقتفى  الكثري،  منه  اقتبس  فقد  الرتمذي، 
اختلف عنه يف  كان  الرتاجم، وإن  للفقه من خالل  التعرض  اجلامع، وشاركه يف 

استنباطاته؛ ألنه ل يلتزم رشط البخاري، وال جرى عىل منهاجه يف االستنباط)6).
وفيات األعيان أليب العباس شمس الدين ابن خلكان )78/4)).  (((

ينظر: هتذيب التهذيب )345/9).  (((
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص7)، 8)).  (3(

تذكرة احلفاظ )ص634(، وسري أعالم النبالء )3)/73)).  (4(
ومن مؤلفاته أيًضا كتاب األسامء والكنى، أسامء الصحابة، العلل الكبري، الشامئل النبوية. ينظر:   (5(

سري أعالم النبالء )3)/70)(، وهتذيب التهذيب )344/9).
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص303).  (6(
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لكن هذا ال خيفى حماولته اقتفاء أثر البخاري، وهذا يتضح يف املسالك التي 
سلكها يف ترمجته ألبواب اجلامع كام سأوضحه بعد قليل.

بني يدي كتاب الامع املعروف بسنن الرتمذي:
أن كلمة  باجلامع هو  تسميته  أن سبب  بالامع))): ال ريب  تسميته  سبب 
اجلامع هلا داللة خاصة عند أهل احلديث، فام كان مستوعًبا لفنون احلديث الثامنية 
وهي السري والتاريخ واملغازي، واآلداب والرقائق والتفسري، والعقائد، واألحكام، 

والفتن، وأرشاط الساعة، واملناقب والشامئل يسمى جامًعا))).

الرتمذي يف  تتلخص طريقة اإلمام  التصنيف:  الرتمذي ف  اإلمام  طريقة 
كتابه اجلامع أنه قسم كتابه إىل جمموعة كتب بلغت مخسني كتاًبا)3)، وقسم الكتب 
ُثمرَّ ذكر حتته  إىل عدة أبواب، وجعل لكل كتاب عنواًنا، ولكل باب عنواًنا أيًضا، 
أو  الصحة  من  درجته  حديث  كل  عقب  وذكر  وغريها،  الصحيحة  األحاديث 

احلسن أو الضعف.

وتنقسم الرتاجم عنده إىل قسمني: 
) أ ( الرتاجم العامة: وهي اجلامعة ألحاديث تتعلق بمسائل متعددة ألبواب 
كثرية، تشرتك يف نوع موضوعها ويعنون هلا أبو عيسى بلفظ كتاب كذا، أو أبواب 

كذا، عىل حسب ما جاء يف اختالف النسخ.

اسم الكتاب بالكامل )اجلامع املخترص من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل(.   (((
ينظر عارضة األحوذي ))/5).

ينظر: أصول احلديث وعلومه ومصطلحه ملحمد اخلطيب )ص8)3).  (((
بناء عىل ما جاء يف النسخة املعتمد عليها يف كتاب عارضة األحوذي.  (3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





296

مثاله: يف النسخة املعتمدة يف كتاب عارضة األحوذي يقول: )كتاب الطهارة 
عن رسول اهلل( يف النسخة املعتمدة يف كتاب حتفة األحوذي يقول: )أبواب الطهارة 
عن رسول اهلل())) فهذه الرتمجة تسمى ترمجة عامة ألهنا تشتمل عىل أبواب ومسائل 

متعددة تندرج حتتها وتشرتك يف نفس موضوعها.

التبويب اخلاص ملسألة معينة وتستعمل هلا كلمة  وهي  )ب( تراجم خاصة: 
باب، وخيرج حتتها األحاديث املتضمنة ملعنى عنوان الباب))).

مثاله: 
- باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء)3).

- باب يف املضمضة واالستنشاق)4).

وهذا ينطبق عىل بقية الكتب مثل كتاب الصالة)5)، فقد ذكر حتته ثالثة عرشة 
ومئتني باًبا، ولكل منها ترمجة خاصة به.

عبارة )أبواب كذا عن رسول اهلل( هلا توجيه، فام قال )عن رسول اهلل( هلا توجيه، فام قال )عن   (((
رسول اهلل( إال لغرض وهو أنه أراد أن يشري إىل أن األحاديث الواردة مرفوعات ال موقوفات؛ 
ألهنم قبل زمن الرتمذي كانوا خيلطون األحاديث واآلثار كام أفصح عن هذا موطأ مالك، فلام 
جاء البخاري والرتمذي ميزا بني األحاديث املرفوعة واآلثار، فذكر الرتمذي هذا العبارة )عن 
هذا  أفاد  ألنه  يضفها؛  فلم  البخاري  صحيح  أما  مرفوعة،  األحاديث  أن  لإلفادة  اهلل(  رسول 
املعنى يف تسميته لكتابه )باجلامع الصحيح املسند املخترص من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه(، 
الرتمذي  وينظر عارضة األحوذي رشح جامع  الرتمذي )ص74)(  اإلمام  ينظر:  ولالستزادة 

البن العريب ))/)3(. وحتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي للمباركفوري ))/9)). 
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص73)).  (((

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الطهارة ))/58( من عارضة األحوذي.  (3(

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الطهارة ))/59( من عارضة األحوذي.  (4(
ينظر الرتمذي يف سننه ))/)))( من عارضة األحوذي.  (5(
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مثاله: 
- باب يف التغليس بالفجر))). - باب يف مواقيت الصالة))). 

- باب يف اإلسفار بالفجر)3).
العامة يف قوله كتاب الصالة، واخلاصة يف  وهكذا آلخر األبواب، فالرتمجة 

بقية األبواب.

ويعد كتاب اإلمام الرتمذي جامًعا بني طريقة البخاري ومسلم يف صحيحهام؛ 
غرض  هو  -الذي  الفقهية  واالستنباطات  للفقه  بالنسبة  مًعا  بالغرضني  أتى  ألنه 
اآلراء  استقصاء  يف  تتمثل  هائلة  فقهية  ثروة  كتابه  يف  له  نجد  فنحن  البخاري- 
الفقهية، وذكرها عقب احلديث، وبيان وجه استدالله باحلديث بل أكثر ما يظهره 
هو  -الذي  اإلسنادي  لغرضه  بالنسبة  أما  الكتاب،  تراجم  الفقهي  اجتاهه  ويمثل 
بعضها  واخترص  بعضها  وذكر  احلديث،  الرتمذي طرق  تتبع  فقد  مسلم-  غرض 

وأشار إىل كثري منها، وهذا قريب من مقصد مسلم يف صحيحه)4).

الفقه،  مع  خاًصا  شكاًل  الرتمذي  اإلمام  عند  احلديثية  الصناعة  وبلغت  بل 
حتى ورد أن للرتمذي يف فنون الصناعة ما ل يشاركه فيه غريه)5).

وال شك أن الفضل يرجع يف هذا كله إلمامه وأستاذه البخاري، حيث سار 
الرتمذي عىل كثري من مسالكه التي سلكها يف كتابه اجلامع.

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/)))( من عارضة األحوذي.  (((

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/)))( من عارضة األحوذي.  (((

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/3))( من عارضة األحوذي.  (3(
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص98)).  (4(

ينظر: تدريب الراوي للسيوطي ))/37)).  (5(
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املسالك اليت سلكها الرتمذي ف الرتاجم:
)- الرتمجة بمعنى احلديث مع اشتامهلا عىل صيغة خبية عامة))).

مثاله: باب ما جاء يف السواك))).

فهذه الصيغة اخلبية عامة؛ ألهنا ل حتدد ما تناوله الباب من مسائل فقد يكون 
املراد من الرتمجة فضل السواك أو حكمه أو األوقات املستحبة فيه، لكننا نجد أن 
يتحدد من خالل  ل  املراد  فهذا  السواك،  لفضل  تعرضت  الواردة حتته  األحاديث 

الرتمجة بل من خالل األحاديث الواردة يف الباب.

ونظريه عند البخاري:
مثاله: باب يف اهلبة والشفعة)3).

باب التأمني)4).
)- الرتمجة بصيغة االستفهام)5).

وهذا املسلك أيًضا استفاده الرتمذي من البخاري وُوجد يف كتابه اجلامع بوفرة.
مثاله: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد)6).

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص75)).  (((
ينظر: اإلمام الرتمذي يف سننه، كتاب الطهارة ))/55( من عارضة األحوذي.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب احليل )))/345( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات )))/00)( من فتح الباري. ولالستزادة ينظر يف   (4(
كتاب اجلهاد باب ما يذكر يف السكني )6/)0)(، وكتاب األنبياء باب ما ذكر عن بني إرسائيل 

.(494/6(
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص75)).  (5(

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/8)3( من عارضة األحوذي.  (6(
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باب ما جاء كيف النهوض من السجود))).
ونظريه عند البخاري:

مثاله: باب متى يقيض قضاء رمضان)))؟
باب متى حيل فطر الصائم)3)؟

باب هل خيص شيًئا من األيام)4)؟

واملتتبع لصيغ االستفهام عند الرتمذي جيد أن هلا مغزى معينًا، إما أن يكون 
لإلشارة إىل أن املسألة خالفية حتتاج لبحث وترجيح معني، وإما أن تكون املسألة 

حمل اتفاق بني العلامء ويكون مقصوده إثارة االنتباه ملعرفة ذلك، أو غريه)5).
3- اقتباس الرتمجة من حديث الباب سواء بكل لفظ احلديث أو بجزء منه)6).

مثال ما جاء بلفظ احلديث كاماًل:
باب ما جاء إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة)7).

باب ال يتوارث أهل ملتني)8).

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/7)3( من عارضة األحوذي.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم )88/4)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم )96/4)( من فتح الباري.  (3(

يف  ينظر  ولالستزادة  الباري.  فتح  من   )(35/4( الصوم  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  ينظر:   (4(
كتاب االعتكاف باب هل يدرأ املعتكف عن نفسه )4/)8)( من فتح الباري، ويف كتاب البيوع 
باب هل يبيع حارض لباٍد بغري أجر وهل يعينه أو ينصحه )370/4( من فتح الباري، ويف كتاب 

الشفعة، باب أي اجلوار أقرب )438/4( من فتح الباري.
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص37)-78)).  (5(

اإلمام الرتمذي )ص79)).  (6(
ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة ))/7)4( من عارضة األحوذي.  (7(

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الفرائض )0/4)4( من عارضة األحوذي.  (8(
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باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم رشًبا))).
فقد أخرج الرتمذي احلديث كاماًل يف الرتمجة.

نظريه عند البخاري: باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء))).
باب إن من البيان سحًرا)3).

فقد أخرج الرتمجة التي هي اقتباس من لفظ احلديث كاماًل، وهذا مسلك من 
مسالك البخاري يف ترمجته ألبواب صحيحه، ثم استفاده الرتمذي بعد ذلك.

ومن األمثلة عند الرتمذي عىل االقتباس بجزء من لفظ احلديث:
باب من نذر أن يطيع اهلل فليطعه)4).

باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم)5).
باب ما جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)6).

باب ما جاء أن اهلل حيب العطاس ويكره التثاؤب)7).

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصالة )4/)30( من عارضة األحوذي. ولالستزادة من األمثلة   (((
إىل بويل )3/))( من عارضة األحوذي، وكتاب  نكاح  ما جاء ال  باب  النكاح  ينظر يف كتاب 
الرضاع باب ما جاء ال حترم املصة وال املصتان )79/3( من عارضة األحوذي، وكتاب البيوع 
الصالة  أقيمت  إذا  جاء  ما  باب  الطهارة  وكتاب   ،)(83/3( لباد  حارض  يبيع  ال  جاء  ما  باب 

ووجد أحكم اخلالء فليبدأ باخلالء ))/)0)).
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/34)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/37)( من فتح الباري.  (3(

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب النذور واأليامن )9/4)( من عارضة األحوذي.  (4(
ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب الصوم ))/)6)( من عارضة األحوذي.  (5(

ينظر: الرتمذي يف سننه، كتاب النكاح )6/3( من عارضة األحوذي.  (6(
من  ولالستزادة  األحوذي.  عارضة  من   )38(/(0( األدب  كتاب  سننه،  يف  الرتمذي  ينظر:   (7(
األمثلة ينظر كتاب النكاح باب ما جاء أال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه )64/3( من عارضة 

األحوذي، وكتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش )89/3( من عارضة األحوذي.
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فكل ما سبق هو اقتباس للرتمجة بجزء من لفظ احلديث.
ونظري هذا عند البخاري كثري منه:

باب ال هامة))).
باب الشفاء يف ثالث))).

4- تراجم متضمنة حلكم زائد عن مدلول احلديث لوجود ما يدل عىل هذا 
احلكم من طريق آخر)3).

مثاله: باب ما جاء يف املضمضة واالستنشاق)4).
املضمضة؛  ذكر  املذكورة  األحاديث  يف  وليس  للمضمضة  معقود  فالباب 
ألنه أراد أن يشري إىل روايات أخرى موجود فيها لفظ املضمضة مثل ما ورد عند 
البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض هبا 

واستنشق... ثم قال: هكذا رأيت رسول اهلل H يتوضأ)5).
فهذا يثبت أن مسلك الرتاجم املتضمنة حلكم زائد عن مدلول احلديث لوجود 
ألبواب  ترمجته  يف  البخاري  مسالك  من  مسلك  هو  آخر  طريق  من  عليه  يدل  ما 

صحيحه. وقد استفاد الرتمذي منه وسار عىل هنجه فيه.
ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/36)( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه، كتاب الطب )0)/5))( من فتح الباري. ولالستزادة من األمثلة ينظر   (((
كتاب الطب باب إذا وقع الذباب يف اإلناء )0)/49)( من فتح الباري، وكتاب األدب باب من كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره )0)/45)( من فتح الباري، وباب ال حتقرن جارة جلارهتا 

)0)/44)( من فتح الباري، وباب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني )0)/9)5( من فتح الباري.
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص86)).  (3(

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الطهارة ))/59( من عارضة األحوذي.  (4(
البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ))، 40)، )4))   (5( 

من فتح الباري.
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5- تراجم مطابقتها مع الباب عن طريق االستنتاج لعالقة اللزوم مثال))).
مثاله: باب ما جاء يف اجلامعة يف مسجد قد صىل فيه مرة))).

فقال:   ،H اهلل  رسول  صىل  وقد  رجل  )جاء  حديث:  حتته  وأخرج 
أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه))3).

وجه مطابقة احلديث للرتمجة: أنه معلوم حمافظة النبي H عىل أداء 
الصلوات مجاعة، وحضه عىل التجمع مع هذا الداخل للمسجد، دل عىل أنه ترشع صالة 

اجلامعة مرة ثانية يف مسجد قد ُصيلرَّ فيه مرة سابقة بجامعة لنفس وقت الصالة)4).

ونظري هذا عند البخاري: باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة)5).
النبي  مرض  يف  خمتلفة  وبطرق  متقاربة  بألفاظ  أحاديث  عدة  حتته  أخرج 

H، وإنابته أليب بكر ليصيل بالناس.

 H النبي  أن  إذ  االستنتاج،  بطريق  للحديث  الرتمجة  مطابقة  ووجه 
علاًم  الصحابة  أعظم  بكر  أبا  أن  ومعلوم  وأقوى،  صوًتا  أجهر  هو  من  عىل  قدمه 
وفضاًل؛ فلذلك قدمه عىل غريه فقد كان أكثر استحقاًقا لإلمامة لفضله وعلمه)6).

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص87)).  (((
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الصالة ))/80)( من عارضة األحوذي.  (((

أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الصالة ))/80)( من عارضة األحوذي، قال أبو عيسى: هذا   (3(
البيوع باب ما جاء يف النهي  حديث حسن. ولالستزادة من األمثلة ينظر سنن الرتمذي كتاب 

للمسلم أن يدفع إىل الذمي اخلمر يبيعها له )34/3)( من عارضة األحوذي.
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص87)).  (4(

البخاري يف صحيحه، كتاب األذان ))/64)( من فتح الباري.  (5(
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص88)).  (6(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





303

6- تراجم مطابقة للحديث بالعموم أو اخلصوص: بأن يكون احلديث خاًصا 
والرتمجة أعم منه فيطابقها بالعموم، أو يكون احلديث عاًما والرتمجة خاصة فتندرج 

حتته))).

مثال الرتمجة العامة: باب ما جاء يف كفارة الفطر يف رمضان))).

 ذكـر حتتـه حديـث أيب هريـرة أن النبـي H )أتـاه رجـل فقـال: يـا 
رسـول اهلل H هلكـت فقـال: )مـــا أهلـــكك؟( فقـال: وقت عـىل امرأيت يف 
رمضان، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعـــني؟ قال: ال...()3) فهذا احلديث خاص بكفـارة الفطر باجلامع والرتمجة أعم 

من ذلك تشمل الفطر بالطعام والرشاب)4).

مثال للرتمجة اخلاصة: باب فيمن يدرك من اجلمعة ركعة)5).

ذكر حتته حديث: )من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة()6).

ينظر: املصدر السابق )ص88)).  (((
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الصيام ))/83)( من عارضة األحوذي.  (((

عنه  قال  األحوذي،  عارضة  من   )(84  ،(83/(( الصيام  كتاب  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه   (3(
الرتمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله 
يف شهر رمضان ))/)55، )55( وأخرجه ابن ماجة يف سننه يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف 

كفارة من أفطر يوًما من رمضان ))/534).
ينظر: اإلمام الرتمذي )ص88)).  (4(

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الصالة ))/506( من عارضة األحوذي.  (5(
أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الصالة ))/506( من عارضة األحوذي، قال عنه الرتمذي:   (6(
حسن صحيح. وأخرجه النسائي يف املجتبى يف كتاب املواقيت باب من أدرك ركعة من الصالة 
فيمن  ما جاء  باب  فيها  الصالة والسنة  إقامة  ابن ماجة يف سننه يف كتاب  ))/309( وأخرجه 
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فالرتمجة هنا خاصة بصالة اجلمعة، واحلديث أعم من الرتمجة؛ ألنه يشمل كل 
صالة))).

ونظريه عند اإلمام البخاري:
باب ال يقيم الرجل أخاه يوم اجلمعة ويقعد يف مكانه))).

فاملالحظ أن احلديث عام والرتمجة خاصة؛ ألهنا خصصتها بيوم اجلمعة.

مثال للرتمجة العامة: باب ال يقبل صالة بغري طهور)3).
فالرتمجة عامة يف الطهور واحلديث خاص بالوضوء، إذن فهذا يف األصل مسلك 

من مسالك البخاري يف ترمجته ألبواب صحيحه التي سار عىل خطاها الرتمذي.

7- الرتاجم املجردة من العنوان واكتفى فيها بلفظ )باب(، أو بصيغة باب 
منه، أو باب منه آخر، أو باب منه أيًضا.

فكنا   H النبي  مع  إذا حججنا  )كنا  مثاله: باب)4)، وذكر حديث: 
نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان()5).

أدرك من اجلمعة ركعة ))/356( وأخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة، باب من أدرك 
من اجلمعة ركعة ))/64)).

ينظر: اإلمام الرتمذي )ص89)).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة ))/393( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ))/34)( من فتح الباري.  (3(
عارضة  من   )338/(( الصبي  حج  يف  جاء  ما  عقب  احلج  كتاب  سننه  يف  الرتمذي  ينظر:   (4(

األحوذي.
الرتمذي:  عنه  وقال  األحوذي،  احلج ))/338( من عارضة  كتاب  الرتمذي يف سننه  أخرجه   (5(

حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
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بالباب  متصل  ومضموهنا  موضوعها  لكن  العنوان  عن  جمردة  الرتمجة  فهذه 
قبله. فهذه الصيغة )باب منه( يستخدمها الرتمذي))) إذا كان مضمون الباب مكماًل 
ملا ترجم به يف الباب السابق أو متعلًقا به، فهي عبارة مرصحة هلذا فالضمري عائد 
عىل الباب السابق، بدليل أن مجيع أحاديث البابني هي يف تبيني مواقيت الصالة، 
فجعل الرتمذي ما روى عن جبيل S يف الباب األول حتت الرتمجة الرصحية؛ 
ألن األصل يف بيان الترشيع من الوحي، ثم ذكر ما ورد يف بيانه يف قوله )باب منه( 

فهو كالفصل من الباب املتقدم))).
قلت: وهذا كثري عند الرتمذي. 
وهذا نظريه عند البخاري كثري:

مثاله: باب)3)، وأورد حتته حديث: )ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد()4).

وحديث فيه: )ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل))5). فهذه كالفصل من الباب السابق)6).

ولالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب الصالة باب يف التكبري عند الركوع والسجود ))/305)   (((
من عارضة األحوذي، ثم قال باب منه آخر ))/306( من عارضة األحوذي، وينظر: كتاب 
منه  باب  قال  ثم  األحــوذي،  عارضة  من   )379/(( األكفان  من  يستحب  ما  باب  اجلنائز 

))/380( من عارضة األحوذي.
ينظر: حتفة األحوذي ))/)4)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، باب عقب باب هل عىل من ال يشهد اجلمعة غسل من   (3(
النساء والصبيان وغريهم ))/)38( من فتح الباري.

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة ))/)38( من فتح الباري وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة   (4(
باب خروج النساء إىل املساجد إذا ل يرتتب عليه فتنة وأهنا ال خترج مطيبة )383/4( من رشح النووي.

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة ))/)38( من فتح الباري وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة   (5(
باب خروج النساء إىل املساجد إذا ل يرتتب عليه فتنة وأهنا ال خترج مطيبة )4/)38( من رشح النووي.

لالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب الصالة باب الصالة بني الوادي يف غري مجاعة ))/578)   (6(
= يكره  ما  باب  اجلنائز  السابق،  بالباب  له عالقة  باب وذكر حديث  قال:  ثم  الباري،  فتح   من 
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8- تراجم مشتملة عىل جزء من معنى احلديث مع اشتامهلا عىل صيغة الرتغيب 
أو الرتهيب.

مثال لصيغ الرتغيب: باب ما جاء يف فضل الصدقة))).
باب الرتغيب يف قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل))).

باب ما جاء يف فضل اجلهاد)3).
باب ما جاء يف فضل من مات مرابًطا)4).

مثال لصيغة الرتهيب: باب ما جاء يف التشديد يف الغيبة للصائم)5).
باب ما جاء من التشديد يف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام)6).

باب ما جاء يف التغليظ يف الكذب والزور ونحوه)7).

 = من النياحة عىل امليت )60/3)( من فتح الباري، ثم قال بعده باب وذكر بعده حديث جابر 
 H ابن عبد اهلل )جيء بأيب يوم أحد...(، وينظر كتاب فضائل املدينة باب كراهية النبي
أن تعرى املدينة )99/4( من فتح الباري، ثم قال باب وذكر حديث )ما بني بيتي ومنربي روضة 

من رياض اجلنة( وحديثني آخرين.
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الزكاة ))/8))( من عارضة األحوذي.  (((

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب االعتكاف ))/)4)( من عارضة األحوذي.  (((
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب فضائل اجلهاد )4/)))( من عارضة األحوذي.  (3(

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب فضائل اجلهاد )3/4))( من عارضة األحوذي. ولالستزادة من   (4(
األمثلة ينظر يف كتاب اجلهاد باب ما جاء يف فضل النفقة يف سبيل اهلل )5/4))(، وباب ما جاء 
يف فضل اخلدمة يف سبيل اهلل )5/4))(، وباب ما جاء يف فضل الغبار يف سبيل اهلل )7/4))) 

من عارضة األحوذي.
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الصوم ))/67)( من عارضة األحوذي.  (5(

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب السفر ))/47( من عارضة األحوذي.  (6(
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب البيوع )68/3)( من عارضة األحوذي. ولالستزادة من األمثلة   (7(
ينظر يف كتاب األحكام باب ما جاء يف التشديد عىل من يقيض له برش )309/3( وكتاب الديات 

باب ما جاء يف تشديد قتل املؤمن )373/3( من عارضة األحوذي.
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نظريه عند اإلمام البخاري:
مثال لصيغ الرتغيب: باب فضل قيام الليل))).

القب  بني  ما  فضل  باب  واملدينة))).  مكة  مسجد  يف  الصالة  فضل  باب 
واملنب)3).

باب التحريض عىل الصدقة والشفاعة فيها)4).
ومن أمثلة صيغ الرتهيب: باب التنكيل ملن أكثر الوصال)5).

باب ما حيذر من الغدر)6).
9- تراجم مصدرة للحكم الفقهي:

مثاله: باب ما جاء يف كراهية حلم الصيد للمحرم)7).
باب ما جاء يف النهي عن التمني للموت)8).

باب ما جاء يف الرخصة للمحارب يف اإلفطار)9).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب التهجد )6/3( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة )63/3( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة )70/3( من فتح الباري.  (3(

من  ولالستزادة  الباري.  فتح  من   )(99/3( الزكاة  فضل  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  ينظر:   (4(
األمثلة ينظر يف كتاب احلج باب فضل مكة وبنياهنا )438/3(، وباب فضل احلرم )449/3) 

من فتح الباري وباب فضل احلج املبور )3/)38( من فتح الباري.
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصوم )05/4)( من فتح الباري.  (5(

الباري. ولالستزادة من األمثلة  البخاري يف صحيحه كتاب اجلزية )77/6)( من فتح  ينظر:   (6(
ينظر كتاب األيامن والنذور باب إثم من ال يفي بالنذر )))/580( من فتح الباري.

ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب احلج ))/85)( من عارضة األحوذي.  (7(
ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب اجلنائز ))/364( من عارضة األحوذي.  (8(

الرتمذي يف سننه كتاب الصوم ))/)7)( من عارضة األحوذي. ولالستزادة من األمثلة ينظر   (9(
كتاب الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ))/43( وباب النهي عن البول قائاًم 
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وهذا نظريه كثري يف صحيح البخاري:
باب ال جيوز الوضوء بالنبيذ وال املسكر))).

باب وجوب الصالة يف الثياب))).
باب كراهية الصالة يف املقابر)3).

0)- تراجم مصدرة بآيات قرآنية.
مثاله: باب ما جاء: ]ڇ    ڍ        ڍ[)4).

باب قوله: ]ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ[)5).
وإن كان هذا املسلك موجود عند الرتمذي بشكل غري واسع إال أنه استفاد 

من إمامه البخاري الذي وجه لديه بشكل ظاهر وواسع.
مثالـــه: بـاب قـول اهلل تعـاىل: ]ہ    ہ    ہ    ھ[... إىل قولـه: ]ے    

ۓ[)6).

باحلجارة  باليمني ))/49( وباب يف كراهية االستنجاء  ))/46( وباب يف كراهية االستنجاء 
))/50( من عارضة األحوذي.

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ))/353( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/465( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/8)5( من فتح الباري. ولالستزادة ينظر يف كتاب   (3(
اجلهاد والسري باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري )35/6)( وباب ما جيوز من االحتيال 
واحلذر مع من خيشى معرته )60/6)( وباب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب وعقوبة 

من عىص إمامه )6/)6)( من فتح الباري.
]البقرة: 84)[. ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب االعتكاف ))/34)( من عارضة األحوذي.  (4(

]يونس: 64[. ينظر: الرتمذي يف سننه كتاب الرؤيا )07/5)( من عارضة األحوذي.  (5(
]الليل: 5-0)[. ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة )304/3( من فتح الباري.  (6(
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ا: تأثر اإلمام أبي داود بالبخاري: ثانياً

اإلمام أبو داود وعالقته بالبخاري:

هو سليامن بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاين، ولد سنة 

اثنني ومائتني بسجستان)))؛ وهلذا اشتهر بالسجستاين، وقد نشأ وترعرع فيها وأخذ 
يتلقى عن الشيوخ وحرص عىل الطلب يف سن مبكرة، فقد رحل إىل بغداد يف سنة 
)0))هـ(، أي كان عمره آنذاك ثامين عرشة سنة، ورحل إىل الشام يف سنة ))))هـ( 
أي كان عمره عرشين سنة؛ لذلك نجده حظي بعلو اإلسناد فسننه تعتب من السنن 
العالية اإلسناد، بل ويأيت يف علو اإلسناد بعد البخاري، أي أنه يفوق مسلاًم يف علو 
اإلسناد، بل إننا نجده يشرتك مع البخاري يف مجاعة من شيوخه ل يشاركه يف الرواية 

عنهم غريه، مع العلم أن البخاري أكب منه بحوايل ثامين سنوات.

ومن هنا تظهر العالقة القوية بينه وبني البخاري، فهم أبناء طبقة واحدة وقد 
تشاركا يف الشيوخ وتعارصا يف الزمان حتى اجتمع مع اإلمام البخاري يف الرواية 
عن أمحد بن حنبل، وعثامن ابن أيب شيبة)))، وال ريب أن يكون أبو داود قد اطلع 
تقارب موطنهام،  ألف يف زمنه، خاصة مع  الذي  اهلل  بعد كتاب  عىل أصح كتاب 

سجستان: بكرس أوله وثانيه وسني أخرى مهملة، وتاء مثناه من فوق وآخره نون: وهي ناحية   (((
بلدة  كانت  ألهنا  وسكستان  سكان  سجستان  وأصل  هراة  جنويب  وهي  واسعة،  ووالية  كبرية 

للجند. ينظر: معجم البلدان )90/3)).
هو: عثامن بن حممد ابن أيب شيبة الكويف العبيس، أبو احلسن، من حفاظ احلديث، ثقة مأمون،   (((
ولد سنة )56)هـ(، رحل وتنقل، صنف )املسند( و)التفسري( وتويف سنة )39)هـ(. ينظر: سري 

أعالم النبالء )))/)5)( وهتذيب التهذيب )35/7)).
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البخاري  إذ كانت وفاة  البخاري بتسع عرشة سنة)))،  وامتداد عمر أيب داود بعد 
سنة )56)هـ( ووفاة أيب داود سنة )75)هـ(، وجتلت ثمرة هذا االطالع فيام كان 
من أوجه التشابه بني كتاب أيب داود وكتاب صحيح البخاري يف طريقة التصنيف، 

ويف طريقة ترمجته ألبواب سننه، وسنقف عىل هذا التشابه الحًقا بإذن اهلل.

بني يدي كتاب أبي داود )السنن):

الكتب  من  يعد  فهو  الناس،  كافة  من  القبول  له  ُكتب  داود  أيب  سنن  كتاب 
البديعة التي أعجب هبا العلامء إعجاًبا شديًدا، وذلك جلودة مادته العلمية، وليس 
أدل عىل هذا من أن اإلمام أمحد استحسن هذا الكتاب حني عرضه عليه تلميذه أبو 

داود، وقد تواترت كلامت العلامء يف الثناء عليه))).

فقد قال ابن القيم)3) عنه: »ملا كان كتاب السنن أليب داود سليامن بن األشعث 
السجستاين من اإلسالم باملوضع الذي خصه اهلل به، بحيث صار حكاًم بني أهل 
وبحكمه  املنصفون،  يتحاكم  فإليه  واخلصام،  النزاع  موارد  يف  وفصاًل  اإلسالم، 
يرىض املحققون، فإنه مجع شمل أحاديث األحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها 

أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء)4).

ينظر: سري أعالم النبالء )3)/03)( وطبقات الشافعية ))/307( والبداية والنهاية )7/)43)   (((
وهتذيب التهذيب )49/4)( واألعالم )3/)))).

ينظر: مناهج املحدثني لسعد آل محيد )ص74).  (((
هو: حممد ابن أ]ي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، شمس الدين الدمشقي، أبو عبد اهلل، ولد سنة   (3(

))69هـ(، أحد كبار العلامء، تلميذ ابن تيمية، تويف سنة ))75هـ(. ينظر: األعالم )56/6).
عون املعبود رشح سنن أيب داود لشمس احلق العظيم آبادي مع رشح احلافظ شمس الدين ابن   (4(

القيم اجلوزية يف كتابه هتذيب سنن أيب داود ))/6)). 
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رزق  وقد  مثله،  كتاب  الدين  حكم  يف  يصنف  »ل  اخلطايب))):  اإلمام  وقال 
القبول من الناس فصار حكاًم بني فرق العلامء وطبقات الفقهاء«. وقيل عنه: »ُألنِي 

أليب داود احلديث، كام ألني لداود احلديد«))).

أواًل: سبب التسمية: ألنه أراد أن يكون جامًعا ألحاديث األحكام، ول يرد 
أن يكون كتاًبا جامًعا لكل أبواب الدين لذا ل يطلق عليه )اجلامع(: وهو الكتاب 

الذي ألف ليضم مجيع أبواب الدين كصحيح البخاري ومسلم والرتمذي)3).

وقد كان رائًدا ملنهج مجعه ألحاديث األحكام وسباًقا إليه؛ ولذلك قيل: »من 
قصد حرص أحاديث األحكام فبغيته لدى أيب داود«)4).

وهذا ما قرره بنفسه يف رسالته »فهذه األربعة آالف والثامنامئة كلها يف األحكام، 
فأما أحاديث كثرية يف الزهد والفضائل وغريها يف غري هذا ل أخرجه«)5).

أربعني  تبلغ  كتب  عدة  إىل  كتابه  داود  أبو  قسم  التصنيف:  طريقة  ثانًيا: 
باب عنواًنا  أبواب، وجعل لكل كتاب عنواًنا، ولكل  كتاًبا)6)، والكتاب إىل عدة 

هو: محد بن حممد بن إبراهيم البستي، أبو سليامن، ولد سنة )9)3هـ(، فقيه وحمدث، له كتاب   (((
معال السنن وكتاب رشح البخاري، تويف سنة )338هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )7)/3)).

مقدمة سنن أيب داود))/3( وينظر: احلديث واملحدثون )ص359).  (((
ينظر: مناهج املحدثني لسعد آل محيد )ص67).  (3(

عبيدات  فادي  حممود  راجعه  عبيدات،  سال  حممود  للدكتور  املحدثني  ومناهج  احلديث  تاريخ   (4(
)ص66)). 

مقدمة سنن أيب داود ))/9).  (5(
ينظر: تيسري املنفعة بكتايب مفتاح كنوز السنة واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، يف فهرس   (6(

أسامء كتب أيب داود ملحمد فؤاد عبد الباقي )ص/ل(. 
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أيًضا وترمجة خاصة به. فمثاًل يقول: كتاب الطهارة ثم ذكر حتته عدة أبواب منها:
باب التخيل عند قضاء احلاجة))).

باب الرجل يتبوأ لبوله))).
باب ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء)3). وهكذا إىل هناية الكتاب.

ثم قال كتاب الصالة، وذكر حتته عدة أبواب منها:
باب الصالة من اإلسالم)4).

باب ما جاء يف املواقيت)5).
وعىل هذا فالرتاجم عنده عىل قسمني:

1- تراجم عامة: وهي العنوان الذي يعطى للكتاب مثل قوله كتاب الطهارة، 
كتاب الصالة، كتاب الزكاة... إىل آخر هذه الكتب.

2- تراجم خاصة: وهي العنوان الذي يعطى لكل باب من األبواب املذكورة 
حتت الباب كام سبق اإلشارة إليه يف بعض األمثلة.

العامة(  )الرتمجة  العام  القسم  وهو  األول  القسم  عن  يفرع  قد  أنه  ويالحظ 
بذكر بعض الفروع، وذلك عندما يشتمل الكتاب عىل عدة أبواب متناسقة تدخل 
يف مضمون موضوع واحد، فينبه عىل الفرع بقوله: تفريع أبواب كذا، ومن ذلك ما 

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/5)).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/5)).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/5)).  (3(
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/05)( حتت تفريع أبواب املواقيت.  (4(

ينظر: املصدر السابق ))/05)).  (5(
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فعله يف كتاب الصالة فقد ذكر حتته عدة أبواب ثم قال: تفريع أبواب املساجد وذكر 
حتته عدة أبواب منها:

باب يف بناء املساجد))).
باب يف اختاذ املساجد يف الدور))). وهكذا إىل هناية هذه األبواب.

ثم قال: تفريع أبواب األذان، وذكر حتته عدة أبواب منها:
باب بدء األذان)3).

باب كيف األذان)4). ثم قال تفريع أبواب اإلمامة)5)، وذكر حتته عدة أبواب.
ثم قال تفريع أبواب الصفوف)6)، وذكر حتته عدة أبواب.

ثم قال تفريع أبواب السرتة)7)، وذكر حتته عدة أبواب.
ثم قال تفريع أبواب ما يقطع الصالة وما ال يقطعها)8)، وذكر حتته عدة أبواب.

وهكذا إىل هناية الكتاب.
وهذه الفروع كان من املمكن أن تسمى كتًبا لكن أبو داود اختار لنفسه منهًجا 
جديًدا وجعلها فروًعا لكتاب الصالة الشرتاكها يف موضوع كتاب الصالة، بخالف 

اإلمام البخاري الذي سمى هذه الفروع كتًبا مستقلة بذاهتا.

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/8))).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/0))).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/8))).  (3(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/9))).  (4(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/49)).  (5(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/65)).  (6(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/69)).  (7(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/73)).  (8(
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ويالحظ أيًضا أن ترامجه امتازت بحسن التبويب ووضوح العبارة وهي تدل 
عىل كامل إحاطته بمذاهب العلامء، ومعرفته بمسالكهم يف االستدالل))).

لكن هذا كله كان يعود الفضل فيه إىل البخاري الذي تأثر به تأثًرا واضًحا، 
فاملتتبع لرتاجم أبواب سنن أيب داود يرى أنه سلك الكثري من املسالك التي سلكها 

البخاري يف ترمجته ألبواب صحيحه.

املسالك اليت سلكها أبو داود وتظهر تأثره بالبخاري:
)- الرتمجة بصيغة االستفهام.

مثاله: باب هل يرث املسلم الكافر)))؟. باب متى يؤمر الغالم بالصالة)3)؟
باب كيف األذان)4)؟. باب يف كم تصيل املرأة)5)؟.

وهذا املسلك موجود عند اإلمام البخاري بشكل واضح ال خيفى عىل أحد، 
فقد كان كثرًيا ما يستخدم الرتاجم املصاغة بصيغة االستفهام، فإذا هو مما تأثر به أبو 

داود بطريقة البخاري فيه.

ينظر: احلديث واملحدثون )ص))4( وتاريخ احلديث ومناهج املحدثني )ص66)).  (((
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الفرائض ))/5)).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/7))( حتت تفريع أبواب املساجد.  (3(
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/9))( حتت تفريع أبواب األذان.  (4(

األمثلة  من  اإلمامة. ولالستزادة  أبواب  تفريع  الصالة ))/60)( حتت  كتاب  داود يف سننه  أبو   (5(
تفريع  حتت   )(03/(( يديه؟  قبل  ركبتيه  يضع  كيف  باب  الصالة  كتاب  داود  أيب  سنن  ينظر 
أبواب استفتاح الصالة، وباب كيف اجللوس يف التشهد؟ ))/8))( حتت تفريع أبواب الركوع 
والسجود، وباب كيف االرصاف من الصالة؟ ))/48)( حتت تفريع أبواب الركوع والسجود.
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مثاله عند البخاري:
باب هل يدخل يف األيامن والنذور األرض والغنم والزرع واألمتعة)))؟.

)- تراجم مظهرة للحكم الفقهي.
مثاله: باب يف كراهية متني املوت))).

- باب كراهية الذبح عند القب)3).
- باب ما جاء يف كراهية اإلرضار يف الوصية)4).

- باب ما يستحب من حسن الظن باهلل عند املوت)5).
وهذا نظريه عند اإلمام البخاري كثري؛ ألن هذا من املسالك التي استفادها أبو 

داود من البخاري.

أمثلة وجوده عند البخاري:
- باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان)6).

ولالستزادة  الباري،  فتح  من   )593/((( والنذور  األيامن  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  ينظر   (((
H بني قريضة والنضري )7/6)))  النبي  ينظر كتاب فرض اخلمس: باب كيف قسم 
وختليهم  وأصحابه   H النبي  عيش  كان  كيف  باب  الرقاق:  وكتاب  الباري  فتح  من 
النبي  باب كيف كانت يمني  الباري، وكتاب األيامن والنذور  فتح  الدنيا )))/)8)( من  عن 

H)))/))5( من فتح الباري.

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز ))/67).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز ))/)9).  (3(
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز ))/4).  (4(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز ))/69(. ولالستزادة من األمثلة ينظر سنن أيب داود كتاب   (5(
اجلنائز باب ما يستحب من تطهري ثياب امليت عند املوت ))/69(، وباب ما يستحب أن يقال 

عند امليت من الكالم ))/69(، وكتاب البيوع باب يف كراهية اليمني يف البيع ))/8))).
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب احلدود )))/87( من فتح الباري.  (6(
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- باب ما يكره من التناجش))).
- باب ما ينهى من اخلداع يف البيوع))).

- باب ما يكره من االحتيال يف البيوع، وال يمنع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل)3).

3- تراجم ترتجم بمعنى احلديث.

) أ ( مع اشتامهلا عىل صيغة من صيغ الرتغيب أو الرتهيب.

مثال لصيغة الرتهيب:

- باب التغليظ يف األيامن الفاجرة)4).

- باب يف التشديد يف ترك اجلامعة)5).

- باب التشديد فمن يرفع قبل اإلمام أو يضع قبله)6).

ومثال الرتغيب: باب التحريض عىل النكاح)7).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب احليل )))/336( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب احليل )))/336( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب احليل )))/335( من فتح الباري. ولالستزادة من األمثلة   (3(
ينظر كتاب احليل باب ما يكره من احتيال املرأة مع الزوج والرضائر )))/)34( وباب ما يكره 

من االحتيال يف الفرار من الطاعون )))/344( من فتح الباري.
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب األيامن والنذور ))/96).  (4(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/)4)( حتت تفريع أبواب األذان.  (5(
أبواب اإلمامة. ولالستزادة من  تفريع  أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/57)( حتت  ينظر:   (6(
االمثلة ينظر يف كتاب الصالة باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ))/343( حتت تفريع 
أبواب الوتر، وكتاب الطالق باب التغليظ يف االنتفاء ))/))5( حتت تفريع أبواب الطالق، 

وكتاب الصوم باب التغليظ يف من أفطر عمًدا ))/553).
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب النكاح ))/470).  (7(
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- باب يف فضل القفل يف سبيل اهلل تعاىل))).

- باب فضل قتال الروم عىل غريهم من األمم))).

ونظري هذا عند البخاري كثري، فهو مسلك من املسالك التي سلكها البخاري 

يف كتابه، وسار عىل خطاها أبو داود بعد ذلك.

أمثلة على نظريه عند البخاري:
صيغة الرتغيب:  - باب فضل من يرصع من الريح)3).

- باب فضل صلة الرحم)5). -باب فضل من ذهب برصه)4). 
وأمثلة صيغ الرتهيب عند اإلمام البخاري:

- باب احلذر من الغضب)7). - باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه)6). 
- باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم)8).

نظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد ))/573).  (((
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد ))/576(. ولالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب اجلهاد   (((
باب يف فضل الرباط ))/576(، وباب يف فضل احلرس يف سبيل اهلل ))/576(، وباب فضل 

الشهادة ))/)58(، وكتاب الزكاة باب فضل سقي املاء ))/)39).
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املرىض )0)/4))( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املرىض )0)/5))( من فتح الباري.  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب األدب )0)/4)4( من فتح الباري.  (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب األدب )0)/443( من فتح الباري.  (6(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب األدب )0)/8)5( من فتح الباري.  (7(

الباري. ولالستزادة ينظر تكاب  البخاري يف صحيحه كتاب املظال )00/5)( من فتح  ينظر:   (8(
اجلزية باب ما حيذر من الغدر )77/6)( من فتح الباري، وكتاب األيامن والنذور باب إثم من 

ال يفي بالنذر )))/580( من فتح الباري.
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)ب( ومنها الرتمجة بمعنى احلديث مع استخدام صيغة خبية عامة.
مثاله: باب يف الوالء))).

- باب السواك)3). - باب يف احللف))).  
- باب يف االستباء)4). وهذا نظريه عند اإلمام البخاري كثري كام سبق اإلشارة إليه.

مثاله: باب ما يذكر يف السكني)5).
باب ما جاء يف الوتر)6).

فهذا يؤكد أن هذا املسلك قد تأثر به أبو داود من كتاب صحيح البخاري.
4- تراجم مصدرة بصيغة ال جيزم فيها باحلكم.

مثاله: باب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية)7).
باب من رأى القراءة إذا ل جيهر اإلمام بقراءته)8).

باب من كره القراءة بفاحتة الكتاب إذا جهر اإلمام)9).

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الفرائض )0)/4)4).  (((
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/9)).  (((

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الفرائض ))/4)).  (3(
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/3)(. ولالستزادة من األمثلة ينظر يف كتاب الطهارة   (4(
باب التيمم ))/87( حتت أبواب التيمم، وكتاب الطهارة باب يف االستنثار ))/44( وكتاب 
الصالة باب اإلقامة ))/34)( حتت تفريع أبواب األذان، وباب يف التثويب ))/40)( حتت 

تفريع أبواب األذان.
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد )6/)0)( من فتح الباري.  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوتر ))/477( من فتح الباري.  (6(
ينظر: أبو داود يف سننه كتاب األيامن والنذور ))/06)).  (7(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/)0)).  (8(

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الصالة ))/00)).  (9(
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باب من قال: تغتسل من طهر إىل طهر))).
باب من قال: املستحاضة تغتسل من طهر إىل طهر))).

املاء وهبته  باب من رأى أن صدقة  مثاله:  البخاري كثري:  وهذا نظريه عند 
ووصيته جائزة مقسوًما كان أو غري مقسوم)3).

باب من قال ليس عىل املحرص بدل)4).
باب من رأى إذا اشرتى طعاًما جزاًفا أال يبيعه حتى يؤويه إىل رحله)5).

باب من قال إن صاحب املاء أحق باملاء حتى يروى)6).
باب من رأى صاحب احلوض والقربة أحق بامئه)7).

5- الباب املجرد من الرتمجة.
مثاله: ما أورده يف كتاب احلروف والقراءات.

 H النبي  قراءة  عن  ختب  التي  األحاديث  بعض  أورد  ثم  باب)8)، 
لبعض اآليات القرآنية.

ينظر: أبو داود يف سننه كتاب الطهارة ))/)8).  (((
الصالة  كتاب  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   .)83/(( الطهارة  كتاب  سننه  يف  داود  أبو  ينظر:   (((
باب من رأى التخفيف فيها ))/97)( حتت تفريع أبواب استفتاح الصالة، وباب من قال يتم 
عىل أكب ظنه ))/45)( حتت تفريع أبواب الركوع والسجود، وباب من قال: يصيل بكل طائفة 
ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم جييء اآلخرون إىل مقام هؤالء فيصلون ركعة 

))/)9)( حتت تفريع أبواب صالة السفر.
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الرشب واملساقاة )9/5)( من فتح الباري.  (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املحرص )0/4)( من فتح الباري.  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب االعتكاف )350/4( من فتح الباري.  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الرشب واملساقاة )5/)3( من فتح الباري.  (6(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الرشب واملساقاة )5/)4( من فتح الباري.  (7(
ينظر: أبو داود يف سننه يف كتاب احلروف والقراءات ))/47)).  (8(
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مثال آخر: ما أورده يف كتاب املهدي.
باب)))، وأورد حتته األحاديث التي تدور حول هذا املوضوع.

ونظريه عند البخاري:
باب))) عقب باب حديث الغار.

ا: اإلمام احلاكم النيسابوري: رابعاً
اإلمام احلاكم النيسابوري وعالقته بالبخاري:

هو حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن محدويه النيسابوري الشافعي. ولد يوم اإلثنني 
ثالث شهر ربيع األول، سنة احدى وعشني وثالث مئة بنيسابور.

سنة  يف  كان  وأول سامعه  وخاله،  والده  بعناية  صغره  منذ  العلم  طلب  وقد 
ثالثني وثالث مئة، وهذا يعني أنه كان له من العمر تسع سنني. وقد استمىل عىل أيب 
حاتم بن حبان يف سنة أربع وثالثني وثالث مئة، أي أن له من العمر ثالث عرشة 
عاًما، وكانت أول رحلة له يف طلب العلم سبًبا يف إدراك أعايل األسانيد سواء من 

العراق أو خراسان أو ما وراء النهر، وسمع من ألفي شيخ)3).
من  »وكان  البغدادي  اخلطيب  عنه  قال  فقد  ثناء،  أيام  عليه  العلامء  أثنى  وقد 
أهل العلم والفضل واملعرفة واحلفظ وكان ثقة«)4)، وقال عنه الذهبي)5): »اإلمام 

ينظر: أبو داود يف سننه يف كتاب املهدي ))/4)3).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء )6/))5( من فتح الباري.  (((

ينظر: سري أعالم النبالء )7)/)7)).  (3(
تاريخ بغداد )473/5).  (4(

هو: حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد اهلل، حافظ مؤرخ عالمة   (5(
املئة،  تقارب  له تصانيف كثرية  بالبلدان، وكف برصه،  حمقق، ولد عام )673هـ(، طاف كثرًيا 

وتويف عام )748هـ(. ينظر: األعالم )6/5)3).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





321

احلافظ الناقد العالمة شيخ املحدثني، صنف وخرج وجرح وعدل وصحح وعلل 
وكان من بحور العلم، احلافظ الكبري إمام املحدثني«))).

من أهم مؤلفاته )املستدرك عىل الصحيحني(، و)تاريخ نيسابور(، و)العلل 
ومعرفة علوم احلديث( وغريه))).

وأما عن عالقة احلاكم بالبخاري فلم يكونا متعارصين، فلقد كان البخاري 
الرابع وأوائل اخلامس، لكن هذه  الثالث واحلاكم من أهل القرن  من أهل القرن 
العالقة تبز يف كونه ألف كتاًبا وثيق االرتباط بكتاب البخاري، فقد أراد أن يستدرك 
عىل الصحيحني يف كتاهبام، وعكف عليه فرتة من الزمن فالبد أن يظهر تأثر احلاكم 

بالبخاري يف كتابه املستدرك)3)، وسيظهر هذا فيام سأتناوله بعد قليل. 

بني يدي كتابه املستدرك على الصحيحني:
كتابه  سمى  فاحلاكم  حمتواه  عن  يكشف  الكتاب  عنوان  أن  املعلوم  من 
مفهوم  هلا  احلديث  أهل  عند  املستدركات  وكتب  الصحيحني(،  عىل  )املستدرك 
تكون  التي  األحاديث  بجمع  ُتعنى  التي  الكتب  فهي:  معني،  واصطالح  خاص 
عىل رشط أحد املصنفني، ول خيرجها يف كتابه، وبام أن البخاري ومسلم ل يستوعبا 
وجتميع  عليهام،  باالستدراك  احلاكم  عني  لذلك  التزماه؛  وال  كتاهبام  يف  الصحيح 

األحاديث التي تكون عىل رشطهام أو رشط أحدمها ول خيرجاها يف كتابيهام)4)).

ينظر: سري أعالم النبالء )7)/63)، 65)).  (((
ينظر: األعالم )7/6))).  (((

ينظر سري أعالم النبالء )7)/)7)).  (3(
ينظر: تدريب الراوي ))/80(، واحلديث واملحدثون أليب )ص407(، وتوجيه النظر إىل أصول   (4(

أهل األثر لطاهر اجلزائري )ص37)). 
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أسباب تأليفه للكتاب:
ذكر احلاكم يف مقدمة كتابه املستدرك السبب الدافع له عىل تأليفه هلذا الكتاب، 

ويمكن أن نجمل هذه األمور بام سيأيت: 

)- أن البخاري ومسلاًم صنفا يف الصحيح كتابني مهذبني، ولكنهام ل يقوال 
أنه ل يصح من احلديث غري ما أخرجاه. أي أنه رأى أنه يمكن أن يؤلف كتاًبا يف 
الصحيح زائًدا عىل ما يف الصحيحني، ألن البخاري ومسلم ل يريدا حرص احلديث 

الصحيح فيام أخرجاه.

املبتدعة هيتمون برواة اآلثار، ويدعون أن  أنه ظهر يف عرصه مجاعة من   -(
التي هي جمموع أحاديث  مجيع ما يصح من احلديث ال يبلغ عرشة آالف حديث 

الصحيحني تقريًبا، فالح عليه أهل العلم يف عرصه عىل الرد عىل هؤالء املبتدعة.

كتاًبا  جيمع  أن  سألوه  وغريها  بنيسابور  العلم  أهل  أعيان  من  مجاعة  أن   -3
يشتمل عىل أحاديث مروية بأسانيد حيتج البخاري ومسلم بمثلها.

فهذه األسباب هي التي دفعت احلاكم إىل تأليف كتابه املستدرك))).

موضوع كتابه: موضوع كتابه يدور حول إخراج األحاديث التي يرى أهنا 

صحيحة عىل رشط الشيخني أو رشط أحدمها ول خيرجاها يف كتابيهام، لكنه كان 
متساهاًل يف حكمه عىل كثري من األحاديث؛ لذلك تعقبه الذهبي يف كتابه التلخيص، 

)ص46)). الصحيحني  عىل  املستدرك  كتابه  يف  النيسابوري  اهلل  عبد  أبو  احلاكم  مقدمة  ينظر:   (((
ومناهج املحدثني )ص94)).
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وقد قال ابن حجر مقرًرا ملا وقع منه من تساهل ومعلاًل له بقوله: »إنام وقع للحاكم 
التساهل ألنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته املنية«))).

له،  تقسيمه  اعتبار  كتابه عىل  مطلع  احلاكم يف  يفصح  ل  التصنيف:  طريقة 
اإليامن(  )كتاب  مدخلها  التي  األحاديث  »من  الكتاب:  مطلع  يف  يقول  هو  وإنام 

أخبنا.....« ثم يقول يف آخر )كتاب اإليامن(.... »هذا آخر كتاب اإليامن«.

ثم يقول: »كتاب العلم«، ومثله هذا يف آخر كتاب العلم، وأول كتاب »الطهارة«.
ومن ينظر يف إيراده يعلم أنه اقتفى يف الغالب آثار البخاري يف ترتيب الكتب 
واألبواب، فقد قسم كتابه إىل ثالثة ومخسني كتاًبا، والكتاب إىل أبواب أعطى كل 

باب عنواًنا خاًصا به، وأحياًنا جيمع بني األبواب املتقاربة بقوله » أخبار يف كذا«.
ومن هنا يظهر أنه متتبع يف الرتتيب للبخاري فوق ما هو ملسلم، وقد أحسن 
وأجاد يف هذا؛ ألن الناس ل خيتلفوا يف أن البخاري أفقه من مسلم، ووضع األبواب 

حيتاج إىل فقيه من خالل الرتمجة))).
ومن األدلة الواضحة التي تثبت تتبعه للبخاري قوله يف آخر كتاب البيوع: 
»هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة يف )كتاب البيوع( عىل ما أخرجه اإلمامان 
)3)، وقد ذكرت يف ضمن هذا 

 L أبو عبد اهلل البخاري، وأبو احلسني القشريي
الكتاب)4) كتًبا قد ترمجها البخاري يف آخر كتاب البيوع منها: كتاب السلم، وكتاب 

تدريب الراوي ))/)8).  (((
ينظر: املستدرك عىل الصحيحني ))/99- 00)( يف املقدمة.  (((

هو اإلمام مسلم.   (3(
كتاب البيع.  (4(
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الشفعة، وكتاب اإلجارة، وكتاب احلوالة...«، ثم قال: »وإنام رشحتها يف آخر هذا 
الكتاب لئال يتوهم متوهم أين أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب، واهلل املعني 

عىل ما أوصله من تتبع آثار اإلمامني L وهو حسبي ونعم الوكيل«))).
يف  وضعت  التي  الكتب  سائر  عىل  مستدركات  إخراج  أراد  أنه  يؤكد  فهذا 
يف  حتى   L اإلمامني  آثار  تتبع  أنه  ويؤكد  ومسلم)))،  البخاري  صحيحي 
طريقة تصنيف الكتاب، وتتبع طريقة البخاري بالذات حتى يف صياغة األبواب، 
يتضح بصورة جلية عندما  تراجم ألبوابه، ولعل هذا  ل يضع  فإنه  أما عن مسلم 
تتبعنا املسالك التي يسلكها احلاكم يف ترمجته ألبواب كتابه، فيظهر حماولته يف أن 
يشابه البخاري يف كثري من املسالك وإن كان ل يصل إىل حد الباعة الفقهية التي 

وصل إليها البخاري يف ترمجته لألبواب. 

مسالك  نهج  على  فيها  وســار  كتابه  ف  احلاكم  سلكها  الــيت  املسالك 
البخاري ف ترمجته ألبواب صحيحة:

)- تراجم مصدرة بآيات قرآنية. مثاله: ]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ[)3).
- باب ]حب    خب    مب    ىب    يب      جت[)4).

ونظريه عند البخاري كثري. مثاله: باب ]ۉ    ې    ې    ې     ې[)5).
- باب: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ       ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ[)6).

املستدرك عىل الصحيحني، كتاب البيوع ))/380- )38).  (((
ينظر: املستدرك عىل الصحيحني )ص00)( )يف املدخل إىل املستدرك(.  (((

]األعراف: 99)[ ينظر: احلاكم يف مستدركه كتاب العلم ))/)33).  (3(
ينظر: احلاكم يف مستدركه كتاب األموال ))/780).  (4(

]البقرة: 5))[ ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/499( من فتح الباري.  (5(
]التوبة:5[ ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/75(، من فتح الباري.  (6(
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- باب قول اهلل تعاىل: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی[))).

ومنها تراجم مقرونة بآيات قرآنية مع تفسريها. 

ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ]ٹ     آيـة:  تفسـري  بـاب  مثالـــه: 
ڦ[))).

- باب رشح: ]ڃ    چ    چ    چ    چ[)3).
- باب توضيح معنى: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[)4).

- باب رشح: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[)5).

بعض  يفرس  ألنه  أكثر؛  مفرسة  بصورة  ولكن  كثري  البخاري  عند  ونظريه 
الكلامت املوجودة يف اآلية وجيعلها يف الرتمجة.

مثاله: باب ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[ فارتقب: فانتظر)6).

]اإلرساء:85[ ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/3))( من فتح الباري.  (((
]األعراف:)7)[ ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإليامن ))/83)).  (((

واملرسلني  األنبياء  من  املتقدمني  تواريخ  كتاب  يف  مستدركه  يف  احلاكم  ينظر:  ]األحزاب:33[   (3(
.(4(6/3(

عنهم  تعاىل  اهلل  ريض  الصحابة  معرفة  كتاب  يف  مستدركه  يف  احلاكم  ينظر:  ]النساء:3))[   (4(
.(((/4(

]آل عمران: 0))[ ينظر: احلاكم يف مسـتدركه يف كتاب معرفة الصحابة )3/5))( ولالستزادة   (5(
مـن األمثلـة ينظر يف كتاب األهـوال ترشيـح آيـة ]ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ[ ]إبراهيم:48[ 
)788/5(، وكتاب التفسـري باب رشح معنـى ]ڳ    ڳ         ڳ[ ]النور:)3[ )0/3))(، 
وباب رشح آية ]النور:)3[ )0/3))(، وباب رشح آية ]ڄ    ڄ    ڄ      ڄ[ ]لقامن:6[ 

.((8(/3(
]الدخان:0)[ ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب التفسري )8/)57( من فتح الباري.   (6(
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- باب الدعاء والصالة من آخر الليل، وقال اهلل D: ]ڑ    ڑ    ک    ک      
ک    ک[))) أي: ينامون، ]گ    گ    گ[))).

)- تراجم مصدرة للحكم الفقهي.
مثاله: باب النهي الواضح عن حتصني احليطان والنخيل)3).

النهي عن جلود السباع)4).
جواز أكل امليتة عند االضطرار)5).

النهي عن لبس الديباج واحلرير والرشب يف آنية الفضة والذهب)6).
وهذا نظريه عند البخاري كثري.

باب ما يستحب للعال إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إىل اهلل)7).
باب النهي عن االستنجاء باليمني)8).

]الذاريات:7)[  (((
]الذاريات:8)[ ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب التهجد )9/3)( من فتح الباري ولالستزادة   (((
من األمثلة ينظر كتاب التفسري باب قوله: ]پ    پ[ ]اإلخالص:)[، والعرب تسمى 

أرشافها »الصمد«، قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده )739/8( من فتح الباري.
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األطعمة )83/5)).   (3(

ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب الطهارة ))/)36).  (4(
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األطعمة )5/)7)).  (5(

ينظر احلاكم يف مستدركه يف كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم )33/4(. ولالستزادة من   (6(
 ،)(06/4( I األمثلة ينظر يف معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم باب النهي عن شكاية عيل
وكتاب الطب باب هني النبي H عن قتل الضفدع )587/5(، وكتاب األدب باب هني 

النبي H أن يضع الرجل إحدى رجليه عىل األخرى وهو مضطجع )5/)38).
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/7))( فتح الباري.   (7(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ))/53)( من فتح الباري.  (8(
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باب وجوب الصالة يف الثياب))).
باب كراهية الصالة يف املقابر))).

باب كراهية التعري يف الصالة وغريها)3).

3- تراجم مقتبسة لألحاديث جزًءا و كاًل.
مثال لرتاجم مقتبسة بجزء من لفظ احلديث:

باب كل مسكر حرام)4).
باب من لبس احلرير يف الدنيا ل يلبسه يف اآلخرة)5).

باب تفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني يف فرقة)6).
باب كان رسول اهلل H يتنفس يف اإلناء ثالًثا)7).

فكل هذه الرتاجم هي يف احلقيقة مقتبسة بجزء من األحاديث الواردة حتتها 
يف الباب.

ونظريه عنده البخاري كثري.
مثاله: باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)8).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/465( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/8)5( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/474( من فتح الباري.  (3(
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األرشبة)04/5)).  (4(
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األرشبة)95/5)).  (5(
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األرشبة))/)5)).  (6(

كتاب  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة  األرشبة)5/)9)(.  كتاب  يف  مستدركه  يف  احلاكم  ينظر:   (7(
األطعمة باب إن اهلل تعاىل جيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده )85/5)).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن))/53( فتح الباري.  (8(
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باب احلياء من اإليامن))).
باب من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين))).
4- الرتاجم املقتبسة للفظ احلديث كاماًل.

مثاله: باب ليس املؤمن بالطعان وال اللمعان واال الفاحش وال البذيء)3).
باب من حلف بغري اهلل فقد كفر)4).

باب اجتنبوا اخلمر فإهنا مفتاح كل رش)5).
باب إن اهلل تعاىل يوصيكم باألقرب فاألقرب)6).

ونظريه عند البخاري كثري.
مثاله: باب قول النبي H )اللهم علمه الكتاب()7).

5- تراجم صائغة ملعنى احلديث كاماًل أو جزًءا منه.
مثاله: باب األمر بسؤال جتديد اإليامن)8).

باب أفضل الرجال أبو بكر وأفضل النساء عائشة)9).

البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن))/74( من فتح الباري.  (((
البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن))/64)( فتح الباري.  (((

ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإليامن ))/60)).  (3(
ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإليامن ))/69).  (4(

ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب األرشبة )5/)0)).  (5(
ينظر يف  األمثلة  والصلة )09/5)(. ولالستزادة من  الب  كتاب  احلاكم يف مستدركه يف  ينظر:   (6(
الصحابة  معرفة  وكتاب   )(87/5( الصابر  الصائم  مثل  الشاكر  الطعام  باب  األطعمة  كتاب 

M باب ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثال حبة من خردل من كب )4/4)5).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ))/69)( من فتح الباري.  (7(

ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإليامن ))/49)).  (8(
.((5/5( M ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب معرفة الصحابة  (9(
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باب جميء مال البحرين وإعطاء النبي H منه العباس))).
باب اجلامل يف الرجال اللسان))).

باب ذكر حفظ أيب هريرة)3).
ونظريه عند البخاري:

مثاله: - باب إطعام الطعام من اإلسالم)4).
- باب من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه)5).

- باب حب الرسول H من اإليامن)6).
- باب عالمة اإليامن حب األنصار)7).

- باب عالمة املنافق)9). - باب تفاضل أهل اإليامن يف األعامل)8). 
ومنها تراجم بمعنى احلديث مع اشتامهلا عىل صيغة من صيغ الرتغيب أو الرتهيب.

مثال الرتغيب:
- باب فضيلة كفاف العيش والقناعة)0)).

.(394/4( M ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب معرفة الصحابة  (((
 .(395/4( M ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب معرفة الصحابة  (((
 .(653/4( M ينظر: احلاكم يف مستدركه يف كتاب معرفة الصحابة  (3(

بن  وعمر  العباس  حماكمة  باب   M الصحابة  معرفة  كتاب  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   
اخلطاب إىل حذيفة )399/4).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/55( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/56( من فتح الباري.  (5(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/58( من فتح الباري.  (6(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/)6( من فتح الباري.  (7(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/)7( من فتح الباري.  (8(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/89( من فتح الباري.  (9(
ينظر: احلاكم يف مستدركة كتاب اإليامن ))/94)).  ((0(
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- باب فضيلة طالب العلم))).
- باب فضيلة إطعام الطعام))).
- باب فضل تأديب األوالد)3).

مثال الرتهيب: 
- باب مذمة حب املال)4).

- باب التشديد يف ترك الصالة)5).
- باب التوبيخ ملن كان له مال فلم يضح)6).

- باب التشديد يف إتيان الكاهن وتصديقه)7).
وهذا نظريه عند البخاري كثري مثال صيغة الرتغيب:

- باب فضل استقبال القبلة)8).
- باب فضل من استبأ لدينه)9).

ينظر: احلاكم يف مستدركه كتاب معرفة الصحابة )4/)65).  (((
ينظر: احلاكم يف مستدركة كتاب األطعمة )78/5)).  (((

كتاب  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   .)373/5( األدب  كتاب  مستدركة  يف  احلاكم  ينظر:   (3(
التوبة واإلنابة فضل ذكر اهلل )369/5(، وباب ذكر فضيلة االستغفار )5/)37).

ينظر: احلاكم يف مستدركة كتاب األدب )9/4)5).  (4(

ينظر: احلاكم يف مستدركه كتاب اإليامن ))/)5)).  (5(
ينظر: احلاكم يف مستدركه كتاب األضاحي )8/5)3).  (6(

كتاب  يف  ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   ،)(53/(( اإليامن  كتاب  مستدركه  يف  احلاكم  ينظر:   (7(
اإليامن باب التشديد يف قتل املؤمن ))/70)( وكتاب العلم باب مذمة تعلم علم الدين لغرض 

الدنيا ))/)7)).
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ))/496( من فتح الباري.  (8(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/6))( من فتح الباري.  (9(
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- باب فضل العلم))).
- باب فضل من َعِلَم َوَعلرََّم))).

مثال صيغة الرتهيب عند البخاري:
.(3(

 H إثم من كذب عىل النبي
االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم)4).

باب ما حيذر من الغدر)5).
6- تراجم مصدرة بصيغة االستفهام.

مثاله: باب هل لإلسالم من منتهى)6).
مثال آخر: باب هل رأى حممد H ربه)7).

وهذا املسلك عند البخاري بشكل أوسع مما هو عند احلاكم.
ومثاله عند البخاري:

باب كيف بدء احليض)8).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب ))/40)( من فتح الباري.  (((
األمثلة  من  الباري. ولالستزادة  فتح  من  العلم ))/75)(  كتاب  البخاري يف صحيحه  ينظر:   (((
ينظر كتاب العلم باب حتريض النبي H وفد عبد القيس عىل أن حيفظوا اإليامن والعلم 
وخيبوا من وراءهم ))/83)( وكتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر املحجلون من آثار 

الوضوء ))/35)( من فتح الباري.
ينظر: البخاري يف صحيحة كتاب العلم ))/99)( من فتح الباري.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحة كتاب املظال )00/5)( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحة كتاب الصوم ))/05)( من فتح الباري.  (5(
ينظر: احلاكم يف مستدركة يف كتاب اإليامن ))/94)).  (6(
ينظر: احلاكم يف مستدركة يف كتاب اإليامن ))/40)).  (7(

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/400( من فتح الباري.  (8(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





332

باب هل تصيل املرأة يف ثوب حاضت فيه))).
باب كيف هتل احلائض باحلج والعمرة))).

باب كيف فرضت الصلوات يف اإلرساء)3).

ا: اإلمام البيهقي: خامساً
اإلمام البيهقي وعالقته بالبخاري:

هو: أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل بن موسى أبو بكر البيهقي، نسبة إىل 
بيهق)4)؛ ألنه أقام فيها، ولد يف شعبان سنة أربعة وثامنني وثالئامئة.

عرشة  مخس  ابن  وهو  له  سامع  أول  فكان  صغرية  سن  يف  العلم  طلب  وقد 
سنة عىل يد شيخه أيب احلسن حممد احلسني العلوي)5) الذي كان من أكب شيوخه، 

وسمع أيًضا من أيب عبد اهلل احلاكم.

وأحذق  ميدانه،  وفارس  زمانه،  أوحد  صار  أن  بعد  بالتصنيف  اشتغل  وقد 
املحدثني، أحدهم ذهنًا، وأجودهم قرحية، حتى بلغت تصانيفه ألف جزء. وقد قال 

عنه الذهبي:

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/))4( من فتح الباري.  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض ))/9)4( من فتح الباري.  (((
ينظر  ولالستزادة  الباري.  فتح  من   )458/(( الصالة  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  ينظر:   (3(
كتاب اإليامن والنذور باب هل يدخل يف اإليامن والنذور، األرض والغنم والزروع )))/593) 

وكتاب كفارات اإليامن باب متى جتب الكفارة عىل الغنى والفقري ))/595( من فتح الباري.
بيهق: هي عدة قرى تبعد عن نيسابور بحوايل يومني. أصلها بالفارسية بيهق ومعناها األجود.   (4(

ينظر: معجم البلدان ))/537- 538).
هو: حممد بن احلسني بن داود بن عيل بن علوي النيسابوري، أبو احلسني، كان صاحب مهة عالية   (5(

وعبادة ظاهرة، كانت وفاته عام ))40هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )7)/98).
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لو  إنه  عنه  وقيل  أوانه)))،  وحافظ  أقرانه،  وفرد  زمانه،  واحد  البيهقي  كان 
شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهًبا جيتهد فيه لكان قادًرا عىل ذلك؛ لسعة علومه 

ومعرفته باالختالف. 

اإليامن،  وشعب  واآلثار،  السنن  ومعرفة  الكبى،  السنن  مؤلفاته:  ومــن 
والدعوات الكبري، والسنن الصغرى. 

وتويف البيهقي يف العارش من مجاد األول سنة ثامن ومخسني وأربع مئة بنيسابور))).

وال غرابة يف أن يكون للبيهقي عالقة بالبخاري فقد كان تلميًذا أليب عبداهلل 
الصحيحني،  استدرك عىل  بام  البخاري  ارتبط بصحيح  الذي  النيسابوري  احلاكم 
وبام جتىل يف ترامجه من تأثر كبري بالبخاري، فتأثر التلميذ البيهقي بام تأثر به شيخه 
ليس باألمر املستبعد أو املستغرب، فضاًل عن أن صحيح البخاري كتاب ال يستغني 
عنه أي حمدث من املحدثني يف قطر من أقطار العال اإلسالمي، بل كل من صنف 
عىل طريقة األبواب البد أن يكون له حظ من االستفادة واالنتفاع بام فعله البخاري 
يف كتابه الصحيح، وهذا ما سيجىل بعد قليل يف املسالك التي سلكها البيهقي مقتفًيا 

فيها آثار البخاري يف ترمجته ألبواب صحيحه.

بني يدي كتابه السنن الكربى: يعد هذا الكتاب من أجل مصنفات البيهقي 
وأعظمها، وأكثرها منفعة. وقد أثنى عليها العلامء أيام ثناء، فقد قال السبكي عنه: 

طبقات الشافعية )0/4)).  (((
الكبى  السنن  ومقدمة   )(69/(8( النبالء  أعالم  وسري   )9/4( الشافعية  طبقات  ينظر:   (((

))/))( وفيات األعيان ))/75( واألعالم ))/6))).
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»ما صنف يف علم احلديث مثله هتذيًبا وترتيًبا وجودة)))، وقال عنه الذهبي: »ليس 
ألحد مثله«))).

وكان البيهقي من املؤيدين للمذهب الشافعي بشكل واضح، حتى قال عنه 
اجلويني)3): »ما من فقيه شافعي إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر البيهقي: فإن 
املنة له من الشافعي لتصانيفه يف نرصة مذهبه«)4)؛ لذا فقد قال شيخ اإلسالم ابن 

تيمية)5): »البيهقي أعلم اصحاب الشافعي باحلديث، وأنرصهم للشافعي«)6).

ومن املالحظ أن كتاب السنن الكبى قد لقي من تقدير الناس وإقباهلم اليشء 
الكثري، ولقد رأى حممد بن عبد العزيز املروزي)7) يف املنام: كأن تابوًتا عال يف السامء 

يعلوه نور فقال: ما هذا؟ فقيل له: هذه تصانيف أمحد البيهقي)8).

وال خيتلف اثنان أن السنن الكبى من أعظم تصانيفه قدًرا، وأغزرها فائدة.

طبقات الشافعية الكبى )9/4).  (((
سري أعالم النبالء )8)/66)).  (((

ا مفرًسا وهو  الوين: هو شيخ الشافعية، أبو حممد، عبد اهلل بن يسوف اجلويني وكان فقهيًّا ونحويًّ  (3(
صاحب وجه يف املذهب. تويف سنة )438هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )7)/7)6، 8)6).

سري أعالم النبالء )8)/68)).  (4(
ابن تيمية هو: تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، أبو العباس، ولقد يف حران سنة ))66هـ(   (5(
آية يف التفسري واألصول، أفتى ودرس وهو دون العرشين وتويف سنة )8)7هـ(. ينظر األعالم 

.((44/((
مقدمة يف كتاب السنن الكبى ))/))).  (6(

ابن أيب رزمية املروزي، أبو عمرو، ثقة، مات تقريًبا عام )40)هـ(.  العزيز  هو: حممد بن عبد   (7(
ينظر: هتذيب التهذيب )78/9)).

ينظر: سري أعالم النبالء )8)/68)).   (8(
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أنه قسم كتابه إىل عدة كتب،  تتلخص طريقة التصنيف  طريقة التصنيف: 
والكتب إىل عدة أبواب، وأعطى لكل كتاٍب عنواًنا وترمجة له، وكذلك أعطى لكل 

باب من األبواب عنواًنا وترمجة خاصة به.

وعىل هذا يظهر أنه هنج منهج من قبله من العلامء الذين كان للبخاري فضل 
عليهم يف هذا، فقد كانت الرتاجم عند البيهقي تنقسم إىل قسمني:

)- ترمجة عامة: وهو العنوان الذي يضعه للكتاب، وتندرج حتته عدة أبواب 
عدة  الكتاب  يفرع  أنه  عليه  ويالحظ  الكتاب،  عنوان  مضمون  يف  مجيعها  تشرتك 
فروع عندما يشتمل الكتاب عىل أبواب متناسقة حتت موضوع واحد ينبه عىل الفرع 
بقوله )مجاع أبواب كذا(، فهو جيمع بني األبواب املتناسقة حتت فرع معني يعطيه 

عنواًنا معينًا.

مثاله: قال حتت كتاب الصالة:
مجاع أبواب استقبال القبلة)))، وذكر حتته عدة أبواب.

ثم قال مجاع أبواب صفة الصالة)))، وذكر حتته عدة أبواب.
ثم قال مجاع أبواب الكالم يف الصالة)3)، وذكر حتته عدة أبواب.

ثم قال مجاع أبواب ما جيوز من العمل يف الصالة)4)، وذكر حتته عدة أبواب.
ثم قال مجاع أبواب سجود التالوة)5)، وذكر حتته عدة أبواب.

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/3)  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/))).  (((

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/346).  (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/365).  (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/)/)44).  (5(
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ثـم قـال مجـاع أبـواب سـجود السـهو وسـجود الشـكر)))، وذكر حتتـه عدة 
أبواب.

وهكذا وعندما ال يتوفر لديه أبواب كثرية متناسقة حتت موضوع واحد ال جيد 
حاجة إىل ذكر التفريع ويكتفي بالرتمجة العامة.

أبواب دون أن يفرع بقوله )مجاع  الطهارة)))، وذكر حتته عدة  مثاله: كتاب 
أبواب كذا(.

من  باب  لكل  يعطي  الذي  والعنوان  التبويب  وهي  اخلاصة:  الرتمجة   -(
األبواب ليناقش مسألة خاصة من مسائل الكتاب.

مثاله: كتاب الطهارة )هذه الرتمجة العامة(.
ثم ذكر حتتها عدة أبواب )وهي الرتاجم اخلاصة(، منها:

- باب التطهري بامء البحر)3).
- باب التطهري بالعذب منه واألجاج)4).

- باب منع التطهري بالنبيذ)5).
- باب التطهري بامء السامء)6).

- باب التطهري بامء الثلج والبد واملاء البارد)7).

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الصالة ))/467).  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى ))/5).  (((

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/5).  (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/7).  (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/8)  (5(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/8).  (6(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/9).  (7(
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أما عن املسالك التي سلكها والتي تؤكد تأثره بمسالك البخاري فمنها:
)- تراجم تبز احلكم الفقهي:

مثال: باب كراهة الطهري باملاء املشمس))).
باب النهي عن اإلناء املفضض))).

باب إجياب املسح بالرأس وإن كان متعمًما)3).
باب الرخصة يف البداءة باليسار)4).

باب النهي عن التخيل يف طريق الناس وظلهم)5).
ونظريه عند البخاري كثري.

مثاله: باب ما يكره من التناجش)6).
باب كراهية الصالة يف املقابر)7).

باب كراهية التعري يف الصالة وغريها)8).
باب وجوب الصالة يف الثياب)9).

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/0))  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/45).  (((

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/00)).  (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/40)).  (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/58)( ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب   (5(
الطهارة باب النهي عن البول يف الثقب ))/60)(، وباب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
لغائط أو بول ))/47)(، وباب هني اجلنب عن قراءة القرآن ))/)4)(، وباب وجوب الغسل 

بالتقاء اخلتانني ))/)5)). 
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلليل )))/336( من فتح الباري.  (6(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلليل ))/8)5( من فتح الباري.  (7(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلليل )474( من فتح الباري.  (8(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلليل ))/465( من فتح الباري. ولالستزادة من األمثلة ينظر   (9(
كتاب العلم باب ما يستحب للعال إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إىل اهلل ))/7))).
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)- تراجم أشارت إىل األخذ بالقياس.
عىل  قياًسا  فيجوز  بالزحام  اإلمام  سجديت  عن  سجوده  يتأخر  الرجل  باب 

تأخر أحد الصفني عن اإلمام يف سجديت صالة اخلوف))).
باب جلوس اإلمام حني يطلع عىل املنب ثم قيامه وخطبته خطبتني بينهام جلسه 

خفيفة قياًسا عىل خطبتي اجلمعة وقد مضت األخبار الثابتة فيها))).

والرتمجة خاصة باجللوس يف صالة العيدين قياًسا عىل خطبة اجلمعة.
باب من قال يسقط كل حق هلل تعاىل بالتوبة قياًسا عىل آية املحاربة)3).

ونظريه عند البخاري:
H حكمها  النبي  بني  بأصل مبني وقد  باب من شبه أصاًل معلوًما 

ليفهم السائل)4).
3- تراجم مصدرة بصيغة االستفهام

مثاله: باب كيف التيمم)5)؟ 
باب كيف املسح عىل اخلفني)6)؟

باب هل يكتفي بغسل اجلناية عن غسل اجلمعة إذ ل ينوها مع اجلنابة)7)؟

من فتح الباري، وكتب الوضوء باب النهي عن االستنجاء باليمني ))/53)( من فتح الباري.  
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب اجلمعة )60/3)).  (((

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب صالة العيدين )0/3)4).  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الرسقة )494/8( حتت مجاع أبواب ما ال يقطع فيه.   (3(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة )3)/96)( من فتح الباري.   (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/5)3( حتت مجاع أبوب التيمم.   (5(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/434).  (6(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب الطهارة ))/446).  (7(
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باب كم بني األذان واإلقامة)))؟
باب متى يقوم املأموم)))؟
باب كيف قراء املصيل)3)؟

نظريه عند البخاري:
مثاله: باب هل يقوم كسفت الشمس أو خسفت)4)؟

باب كم أقام النبي H يف حجته)5)؟
باب كيف حول النبي H ظهره إىل الناس)6)؟

4- تراجم بآيات قرآنية.
مثاهلا: باب: ]ۆ    ۆ       ۈ    ۈ[)7).

باب: ]پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ      ٺ    ٺ    ٺ[)8).

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب لصالة ))/30( حتت مجاع أبواب صفة الصالة.   (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى يف كتاب لصالة ))/)3).  (((

الصالة.  صفة  أبواب  مجاع  حتت   )76/(( الصالة  كتاب  يف  الكبى  السنن  يف  البيهقي  ينظر:   (3(
ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب الصالة باب كيف القيام من الركوع ))/40)( حتت مجاع 
صفة  أبواب  مجاع  حتت   )(60/(( السجود  يف  يديه  يضع  أين  وباب  الصالة،  صفة  أبواب 

الصالة.
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الكسوف ))/535( من فتح الباري.  (4(

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب تقصري الصالة ))/565( من فتح الباري.  (5(
البخاري يف صحيحه كتاب االستسقاء ))/)54( من فتح الباري. ولالستزادة من األمثلة ينظر   (6(

كتاب األذان باب كيف يعتمد عىل األرض إذا قام من الركعة ))/303( من فتح الباري.
]البقرة: 96)[ ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب احلج )35/5( حتت مجاع أبواب االختيار   (7(

يف إفراد احلج والتمتع بالعمرة.
]البقرة: 97)[ وينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب احلج )07/5)( حتت مجاع أبواب ما   (8(

جيتنبه املحرم. 
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ڍ     ڇ     ڇ     ڇ     ڇ     چ     چ     چچ      ڃ     ڃ       ڃ     ]ڃ     بـاب: 
ڍ[))).

باب: ]ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      ڤ[))).
ونظريه عند البخاري: باب قول اهلل تعاىل: ]ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ      
ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈ[)3).
باب قول اهلل تعاىل: ]ٿ     ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[)4).

5- ومنها تراجم مقرونة بآيات قرآنية مع تفسريها.

مثالـــه: بـاب أول وقـت الظهـر، قـال اهلل جـل ثنـاؤه: ]ڤ     ڦ    ڦ    
ڦ[)5)، قال الشافعيI: دلوك الشمس زواهلا)6).

جل  اهلل  قال  وغريها،  للصالة  العورة  سرت  وجــوب  باب  آخــــر:  مــثــال 
الثياب  ثناؤه:]ٻ    ٻ    پ    پ       پ[)7)، قال الشافعي: فقيل واهلل أعلم 
)8): وهذا قول طاووس، وقال جماهد: ما وارى 

 V وهو يشبه ما قيل. قال الشيخ
عورتك ولو عباءة)9).

]الطالق:7( وينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب النفقات )7/)77).  (((
أبواب  مجاع  حتت   )406/(( الصالة  كتاب  الكبى  السنن  يف  البيهقي  وينظر:  ]الفتح:9)[.   (((

اخلشوع يف الصالة واإلقبال عليها. 
]الليل:5-0)[. البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة )304/3( من فتح الباري.  (3(

]إبراهيم:35[. البخاري يف صحيحه كتاب احلج )454/3( من فتح الباري.  (4(
]اإلرساء:78[.  (5(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/536).  (6(
]األعراف:)3[.   (7(

يعني: البيهقي.  (8(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/5)3( حتت مجاع أبواب لبس املصيل.   (9(
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قال  ڦ[،  ]ڦ     تعاىل:  اهلل  قال  الرقاب،  سهم  باب  ثــالــث:  مــثــال 

الشافعي: يعني املكاتبني واهلل أعلم))).

مثال رابع: باب ل يكن له أن يتعلم شعًرا وال يكتب، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما 

ْعَر َوَما َينَْبِغي َلُه[)))، وقال: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[)3)،  ْمنَاُه الشِّ َعلرَّ

قال بعض أهل التفسري: األمي الذي ال يقرأ الكتاب وال خيط بيمنه)4).

ونظري هذا عند البخاري كثري:

مثاله: باب ]ٿ     ٿ    ٹ    ٹ[)5)، وقال ابن عباس: حور: سود 

احلدق، وقال جماهد: مقصورات: حمبوسات، قرص طرفهن وأنفسهن عىل أزواجهن، 

قارصات ال يبغني غري أزواجهن)6).

فارتقب:  ڳ[)7)،  ڳ     ڳ     گ     گ     ]گ     باب  آخــر:  مثال 

فانتظر)8).

]البقرة: 77)[. البيهقي يف السنن الكبى كتاب قسم الصدقات )7/)3).  (((
]يس:69[.  (((

]األعراف:58)[.  (3(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب النكاح )67/7).  (4(

]الرمحن:)7[.  (5(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب التفسري )4/8)6( من فتح الباري.  (6(

]الدخان:0)[.  (7(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب التفسري )8/)57( من فتح الباري.  (8(
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]ڑ      :D الليل وقال اهلل  مثال ثالث: باب الدعاء من الصالة من آخر 
ڑ    ک    ک      ک    ک[))): أي ينامون، ]گ    گ    گ[))).

6- تراجم مرتمجة بجزء من األحاديث أو كلها.

أمثلة للرتاجم املقتبسة لزء من لفظ احلديث:
باب ال يقرب الصالة سكران)3).
باب الصالة يف الثوب الواحد)4).

باب خري الصداقة ما كان عن ظهر غنى)5).
باب ساقي القوم آخرهم)7). باب ليس لعرق ظال حق)6). 

ونظريه عند البخاري: باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)8).

]الذاريات:7)[.  (((
]الذاريات:8)[.وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب التهجد )9/3)( من فتح الباري.  (((

ولالستزادة من األمثلة ينظر: كتاب مواقيت الصالة باب مواقيت الصالة وفضلها وقوله تعاىل:   
]ڻ      ۀ       ۀ    ہ    ہ    ہ              ہ[ ]النساء:03)[. موقوًتا.

وقته عليهم ))/3( من فتح الباري.  
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/)57).  (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/335( حتت مجاع أبواب ليس املصىل.   (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة )4/)30( حتت مجاع أبواب صدقة التطوع.   (5(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة )64/6)).  (6(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصداق)466/7( حتت مجاع أبواب الوليمة ولالستزادة   (7(
من األمثلة ينظر كتاب النكاح باب ال يورد ممرض عىل مصح فقد جيعل اهلل تعاىل بمشيئته خمالطته 
إياه سبًبا ملرضه )7/)35( حتت مجاع أبواب العيب يف املنكوحة، وكتاب الصداق باب ما عاب 

النبي H طعاًما قط )455/7( حتت مجاع أبواب الوليمة. 
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/53( من فتح الباري.  (8(
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باب من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين))).
باب احلياء من اإليامن))).

أمثلة على الرتاجم املقتبسة من لفظ احلديث كاماًل:
باب البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها)3). 

باب أفضل الصالة طول القنوت)4).
باب االثنني فام فوقها مجاعة)5).

باب ال يبيع بعضكم عىل بعض)6).
باب ال رضر وال رضار)7).

ويالحظ أن هذه الرتاجم هي يف احلقيقة لفظ احلديث كاماًل فجعلها ترمجة يف 
الباب بقوله باب )ثم يذكر احلديث كاماًل(.

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/64)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/74( من فتح الباري.  (((

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/3)4( حتت مجاع أبواب اخلشوع يف الصالة   (3(
واإلقبال عليها. 

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة )3/3)( حتت مجاع أبواب صالة التطوع وقيام   (4(
شهر رمضان. 

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة )95/3).  (5(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب البيوع )563/5( حتت مجاع أبواب اخلراج بالضامن والرد   (6(

بالعيوب وغري ذلك.
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصلح )4/6))(. ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب   (7(
ال  باب  الوديعة  وكتاب   ،)357/6( املسلم  الكافر  وال  الكافر  املسلم  يرث  ال  باب  الفرائض 
البغي باب األئمة من قريش )43/8)( حتت  ضامن عىل مؤمتن )6/)47( وكتاب قتال أهل 

مجاع أبواب الرعاة، وكتاب السبق والرمي باب جلب وال جنب يف الرهان )0)/37).
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ونظريه عند البخاري:
باب الظلم ظلامت يوم القيامة))).

باب ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره))).
7- تراجم صائغة ملعنى احلديث أو جلزء منه.

مثاله: باب التطهري بامء البحر)3).
باب التطهري بالعذب منه واألجاج)4).

باب التطهري بامء البئر)5).
باب التطهري بامء السامء)6).

باب التسوك بسواك الغري)7).
فنجد هذه الرتاجم هي صياغة ملعنى احلديث لكن بألفاظ أخرى.

ونجد نظريه عند اإلمام البخاري
باب ما كان النبي H يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا)8).

باب فضل من  َعِلَم َوَعلرََّم)9).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املظال )00/5)( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املظال )0/5))( من فتح الباري  (((

ينظر: البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الطهارة ))/5).  (3(

ينظر: البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الطهارة ))/7).  (4(
ينظر: البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الطهارة ))/8)  (5(

ينظر: البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الطهارة ))/8).  (6(
البيهقي يف سننه الكبى يف كتاب الطهارة ))/65(. ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب الطهارة باب   (7(

التطهري باملاء الذي خالطه طاهر ل يغلب عليه ))/))(، وباب التطهري باملاء السخن ))/9).
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/)6)( من فتح الباري.  (8(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/75)( من فتح الباري.  (9(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





345

باب إطعام الطعام من اإلسالم))).
.(((

 D باب املصيل يناجي ربه

منهـا تراجـم بمعنـى احلديث مع اشـتامهلا عىل صيغـة من صيـغ الرتغيب أو 
الرتهيب.

أمثلة على تراجم اشتملت على صيغة الرتغيب:
- باب فضل التكرار يف الوضوء)3).

- باب فضيلة الوضوء)4).
- باب الرتغيب يف األذان)5).

- باب الرتغيب يف التعجيل بالصوات يف أوائل األوقات)6).
- باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة)7).

ونظريه عند البخاري:

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب العلم ))/)6)( من فتح الباري.  (((
ينظر  األمثلة  من  ولالستزادة   )(4/(( الصالة  مواقيت  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  ينظر:   (((
كتاب مواقيت الصالة باب اإليراد بالظهر يف شدة احلر ))/5)( وباب اإليراد بالظهر يف السفر 

.(60/((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الطهارة ))/30)).   (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الطهارة ))/30).   (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/637( حتت مجاع أبواب األذان واإلقامة.  (5(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/637( حتت مجاع أبواب األذان واإلقامة.  (6(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب العتق )0)/459( ولالستزادة من األمثلة ينظر كتاب   (7(
العتق باب فضل العتق يف الصحة )0)/)46( وكتاب آداب القايض باب فضل املؤمن القوي 

الذي يقوم بأمر الناس ويصب عىل أذاهم )0)/)5)).
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مثاله: باب فضل من بات عىل الوضوء ))).
- باب فضل استقبال القبلة))).

- باب فضل العلم)3).
ومن أمثلة الرتاجم التي اشتملت عىل صيغ الرتهيب عند اإلمام البيهقي:

- باب ما ورد يف التغليظ من النياحة واالستامع هلا)4).
- باب التشديد يف اليمني الفاجرة)5).

- باب التغليظ عىل من ال يتم الركوع والسجود)6).
- باب التغليظ عىل من أفطر قبل غروب الشمس)7).

- باب التغليظ عىل من أفطر يوًما من شهر رمضان متعمًدا من غري عذر)8).
ونظريه عند البخاري:

- باب إثم من خاصم يف باطل وهو يعلمه)9).
- باب إثم من ظلم شيًئا من األرض)0)).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ))/357( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الصالة))/496( من فتح الباري.  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب لصالة ))/40)( من فتح الباري.  (3(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب اجلنائز )04/4)( حتت أبواب البكاء عىل امليت.  (4(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الشهادات )0)/399).  (5(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصالة ))/69)( حتت مجاع أبواب صفة الصالة.   (6(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب الصوم )365/4).   (7(

ينظر كتاب  الكبى كتاب الصوم )385/4( ولالستزادة من األمثلة  السنن  البيهقي يف  ينظر:   (8(
صالة اخلوف باب ما ورد من التشديد يف لبس اخلز )386/3).

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املظال وغصب )07/5)( من فتح الباري.  (9(
)0))   ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب املظال وغصب )07/5)( من فتح الباري.
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ومنها ما كانت ترمجة بمعنى احلديث مع استخدام صيغة خبية عامة.
مثاله: باب ما جاء يف الرعد))).

- باب ما ورد يف الورس)3). - باب ما ورد يف الزيتون))).  
- باب ما جاء يف الضب)5). باب ما ورد يف العسل)4).   

ونظريه عند البخاري:
- باب ما جاء يف الوتر)7). - باب ما يذكر يف السكني)6).  

بالرتتيب  عنى  قد  احلديث  أئمة  من  إمام  يوجد  يكاد  ال  أنه  يؤكد  ما  وهذا 
والتصنيف عىل طريقة األبواب إال وقد هنل من كتاب صحيح البخاري، وانتفع 
طرقهم،  عىل  االنتفاع  ذلك  وانعكس  الرتتيب،  يف  وبفنه  التصنيف،  يف  بطريقته 
يكون  ما  وأبلغ  كأدق  مصنفاهتم  أبواب  تراجم  يف  سلكوها  التي  ومسالكهم 
االنعكاس، سواء من تتبعت مسالكهم يف الرتاجم كالرتمذي وأبو داود واحلاكم 
والبيهقي، أو ل أتتبع مسالكهم؛ ألن األمر أوسع من أن يستوعب ويستقىص، فال 

يوجد كتاب لالحقني إال ونجد للبخاري تأثرًيا عليهم من قريب أو بعيد. 

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب صالة االستسقاء )506/3).  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب صالة الزكاة )4/)))( حتت مجاع أبواب زكاة الثامر.  (((
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب صالة الزكاة )4/)))( حتت مجاع أبواب زكاة الثامر.  (3(
ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب صالة الزكاة )4/)))( حتت مجاع أبواب زكاة الثامر.  (4(

ينظر: البيهقي يف السنن الكبى كتاب صالة الضحايا )9/)54( حتت مجاع أبواب ما حيل وما   (5(
حيرم من احليوانات. 

ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد )6/)0)( من فتح الباري.  (6(
ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب الوتر ))/477( من فتح الباري.  (7(
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سمات مناهج العلماء 
في تناول تراجم أبواب الصحيح)))

إن تراجم صحيح البخاري حظيت بعناية كبرية وبجهود ضخمة، مفصلة من 
قبل العلامء القدماء واملعارصين، فكانت جمااًل خصًبا ألن يديل العلامء فيها بدلوهم 
كل عىل حسب فهمه وبعد نظره، ومذهبه الفقهي والعقدي، فتنوعت آراؤهم يف 
فهم مراميه وتعرض كل منهم لرتاجم أبواب الصحيح بأسلوب خمتلف. ال سيام 
أن البخاري ل يفصح أو ينصص عىل غرضه من كل ترمجة من الرتاجم فكان ذلك 
إثراًء لرشح تراجم أبواب الصحيح، وحماولة إلبراز مغزى البخاري منها، وجتلية 
ملراميه من الرتاجم ومقاصده واستنباطاته التي ال تتضح للناظر إال بجهد وتأمل 

وتدقيق طويل.

كتاب  أبواب  تراجم  تناول  يف  العلامء  جهود  الفصل  هذا  يف  أوضحت  وقد 
اإليامن وبدء الوحي، وسأبرز بعض السامت التي توضح منهج كل منهم يف تناول 

تراجم أبواب اجلامع الصحيح.

: ابن بطال )449هـ): أولاً

يعد رشح ابن بطال يف طليعة الرشوح املتقدمة التي تناولت الصحيح بالرشح 
والبيان التي عنيت بتأمل تراجم صحيح البخاري، وقد اعتمد عليها املتأخرون من 

بعده، وفيام ييل بيان ملا اتضح يل من سامت منهجه:

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/50( من فتح الباري.  (((
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)- اكتفى ابن بطال يف توضيح الرتمجة بأن يقول: الفقه من هذا الباب كذا أو 
غرضه من هذا الباب كذا، دون تقسيمها لرتاجم ظاهرة وخفية.

مثال ذلك: ما ذكره يف باب أمور اإليامن.

قال ابن بطال: فقه هذا الباب – كايل قبله- أن كامل اإليامن بإقامة الفرائض 
والسنن والرغائب، وأن اإليامن قول وعمل))).

)- تركزت عنايته عىل بيان ما له تعلق باألحكام الفقهية، ول يقف عند كل 
منه  ليس  الرتاجم  بقوله يف بعض  يكتفي  فرتاه  الصحيح  أبواب  تراجم  ترمجة من 
 H فقه، أو ال فقه فيه، أو يسكت. مثال ذلك: صنيعه يف باب ما كان النبي

يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا))).
فهو ل يعلق عليه بيشء)3).

3- أشار إىل بعض املسالك يف تراجم أبواب صحيح البخاري منها:
) أ ( الرد عىل بعض الطوائف.

مثاله: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر)4).

قال ابن بطال: غرض البخاري يف هذا الباب رد قول املرجئة: أن اهلل ال يعذب 
عىل يشء من املعايص من قال ال إله إال اهلل، وال حيبط عمله بيشء من الذنوب)5).

رشح ابن بطال))/)6).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)6)( من فتح الباري.  (((

ينظر رشح ابن بطال))/53)).  (3(
ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/09)( من فتح الباري.  (4(

)5)  رشح ابن بطال))/0))).
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)ب( اإلشارة إىل بعض طرق احلديث من خالل الرتمجة.
مثاله: باب ال يستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء جداًرا أو نحوه))).

قال ابن بطال: أما قوله يف الرتمجة )إال عند البناء( فليس مأخوًذا من احلديث، 
 S ولكنه ملا علم من حديث ابن عمر))) استثناء البيوت بوب فيه؛ ألن حديثه

كله كأنه يشء واحد وإن اختلفت طرقه)3). 

ترمجته  يف  البخاري  منهج  مسالك  إىل  أشار  من  أوائل  من  أنه  يثبت  وهذا 
ألبواب صحيحه.

4- اجتهد -يف بعض األحيان- إىل تغيري الرتمجة إىل ما يراه أوىل بالقبول)4).

ومن ذلك: قول النبي H: )ال شخص أغري من اهلل))5). جعلها باب 
قول النبي H: )ال أحد أغري من اهلل))6). وقال معقًبا عىل هذا: أمجعت األمة 
عىل أن اهلل ال جيوز أن يوصف بأنه شخص)7). ألنه رأى أهنا من ترصف الرواة؛ ألن 

رواية ابن مسعود تقول: ) ال أحد أغري من اهلل))8).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة )))/45)( من فتح الباري.  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه –يف الباب الذي بعده– باب من تبز عىل لبنتني ))/46)( من   (((
فتح الباري. وحديث ابن عمر لفظه ) لقد ارتقيت يوًما عىل ظهر بيت لنا، فرأيت رسول اهلل عىل 

لبنتني مستقباًل بيت املقدس حلاجته (.
رشح ابن بطال ))/36)).  (3(

ينظر البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد. حتقيق أسامء السويلم من كالم املحقق )ص3)-4))   (4(
-غري مطبوع-.

ينظر البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد )3)/399( من فتح الباري.  (5(
)6)  ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب التوحيد )0)/)44( من رشح ابن بطال.

رشح ابن بطال )0)/)44).  (7(
ينظر: رشح ابن بطال )0)/)443-44).  (8(
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5- اعتنى ابن بطال ببيان ما يراه غريًبا يف الرتمجة، أو يف اآليات القرآنية أو 
األحاديث املعلقة.

لقوله  القلب  املعرفة فعل  أعلمكم باهلل( وأن  الرسول: )أنا  باب قول  مثاله: 
تعاىل: ]پ    پ    پ    ڀ   ڀ[))).

قال ابن بطال يف رشح اآلية القرآنية يف قوله: ]پ    ڀ   ڀ[: أي: بام 
اعتقدته وأضمرته))).

للمصيل  والسرتة  بطال:  ابن  قال  وغريها)3).  بمكة  السرتة  باب  آخر:  مثال 
معناها: درء املار بني يديه، فكل من صىل يف مكان واسع فاملستحب له أن يصيل إىل 

سرتة بمكة أو غريه)4). 

ا: ابن املنير )683(: ثانياً

هـو نـارص الديـن أمحد بـن املنري، ألـف كتاب ) املتـواري عىل تراجـم أبواب 
البخـاري(، وأهتـم فيـه بالتعليـق عـىل جهـد اإلمـام البخـاري يف تراجـم أبواب 

الصحيح.

تناوله لرتاجم  )املتواري( عند  أهم مسات منهجه ف كتاب  يلي  وفيما 
أبواب الصحيح:

)البقرة:5))( ينظر: البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن ))/70( من فتح الباري.  (((
رشح ابن بطال ))/)7).  (((

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/576( من فتح الباري.  (3(
رشح ابن بطال )) /)3)( ويف فتح الباري )3)/399).  (4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





352

)- يكتفي بالتعليق عىل بعض تراجم كل كتاب من كتب صحيح البخاري، 
ففي كتاب اإليامن علق عىل ثامين تراجم فقط رغم احتواء كتاب اإليامن عىل ثالث 
وأربعني ترمجة، ويف كتاب العلم عىل تسع تراجم فقط رغم احتواء كتاب العلم عىل 
ثالث ومخسني ترمجة، ويف كتاب الغسل علق عىل ثالث تراجم فقط رغم احتواء 

كتاب الغسل عىل تسع وعرشين ترمجة. 

)- ل يتعرض لرشح وإيضاح كلامت الرتمجة من حيث غريب الكلامت، أو األعالم، 
أو االختالف بني النسخ، أو وجه املناسبة بني البابني السابق والالحق يف الغالب.

3- يذكر عالقة حمتوى الرتمجة بالرتمجة إذا خفي املفهوم، واحتاج إىل إيضاح 
كأن تكون الرتمجة حمتوية عىل آيات قرآنية فبني مناسبتها للرتمجة يف بعض األحيان. 
ومثال ذلك: باب زيادة اإليامن ونقصانه وقوله تعاىل: ]چ  چ چ ڇ[))) 
قال مظهًرا مناسبة اآلية للرتمجة: يف اآلية ترصيح بإكامل الدين وتصور إكامله يقتيض 

تصور نقصانه وال حيمل عىل التوحيد؛ ألنه كان كاماًل قبل نزول هذه اآلية))).

4- يشري إىل عالقة ترمجة الباب بالكتاب الذي ذكرت حتته يف الغالب:
مثاله: باب حسن إسالم املرء)3).

قال فيه: إن قال قائل: كيف موقع هذه الرتمجة من زيادة اإليامن ونقصانه ؟ 
قيل: ملا أثبت اإلسالم صفة احلسن وهي زائدة عليه، ودل عىل اختالف أحواله إنام 

ختتلف األحوال بالنسبة إىل األعامل وأما التوحيد فواحد)4).

)املائدة:3(. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/03)( من فتح الباري.  (((
املتواري )ص 53).  (((

البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن )98/3( من فتح الباري.  (3(
املتواري )ص )5).  (4(
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أبواب  برتاجم  استفاد كل من عني  أنواع كثرية، وقد  إىل  الرتاجم  5- قسم 
البخاري من فهمه كاحلافظ ابن حجر وغريه.

فقد نقل ابن املنري عن جده قوله: كتابان فقههام يف ترامجهام: كتاب البخاري يف 
احلديث، وكتاب سيبويه يف النحو، ثم قال فلام قدر يل أن أتصفحهام وأتلمحهام الح 
يل عن قرب وكتب مغزاه فيها، فألفيتها أنواًعا)))، ثم أخذ يرسد أنواعها التي تنقسم 

عنده إىل خفية وظاهرة، وكانت هذه األنواع متفاوتة يف الظهور واخلفاء.
فقد قال عن شديد الظهور: ومنها ما يتناوله احلديث بنصه أو ظاهره وهذه هي 
اجللية))). وقد قال عن األقل ظهوًرا: ومنها ما يتناوله أي يصدق عليه بإطالقه)3) 

وهي ما كان بمعنى احلديث الوارد يف الباب.
ثم قال عن الرتاجم اخلفية مبتدًئا باألقل خفاًء ومنها ما يكون بثبوت احلكم 

فيه بطريق األوىل بالنسبة إىل املنصوصة)4).
ثم أعطى نوًعا آخر من اخلفية قائاًل: منها ما يكون حكم الرتمجة فيه مقيًسا 
عنه  فيعدل  الرتمجة  له نص  ُيعنى  وقد  وقال  مساوًيا)5)،  قياًسا  احلديث  عىل حكم 

اكتفاءه بظهوره. 

املتواري )ص 37( يف املقدمة.  (((
املتواري )ص 37( وهو ما سميناه يف الرتاجم الظاهرة مسلك الرتمجة بجزء من لفظ احلديث أو   (((

كله. ينظر: البحث )ص )))).
الظاهرة مسلك الرتمجة بمعنى احلديث. ينظر:  املتواري )ص 37( وهو ما سميناه يف الرتاجم   (3(

البحث )ص3))).
املتواري )ص37).  (4(

رشح ابن بطال )) /)3)( ويف فتح الباري )3)/399).  (5(
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ويعمد إىل حديث آخر تتلقى منه الرتمجة بطريق خفي فيذكره ))).
ونبه عىل مسلك اإلشارة إىل حديث ليس عىل رشطه من خالل الرتمجة فقال: 
ومنها ال ذكر له يف احلديث الذي أثبته، لكن يكون احلديث ذا طرق أثبته من بعضها 
ملوافقة رشط الكتاب، ول يثبته من الطريق املوافق للرتمجة للخلل يف رشطها فيأيت 

بالزيادة التي توافق رشطه يف الرتمجة))).

أضف إىل ذلك إشارته ملسلك اجلمع بني األحاديث التي ظاهرها التعارض.

فقال:وقد يرتجم عىل صورة ويورد فيها األحاديث املتعارضة، ثم قد بينه عىل 
اجلمع إن سنح له)3).

ثم ختمه بالتنبيه عىل مسلك اإلشارة إىل أمور ظاهرها قليل اجلدوى، إال أن 
له غرًضا فيها فقد قال: ومما يستغربونه من ترامجه أن يتضمن الرتمجة ما ل جتر العادة 
إثباته  إىل  أن هذا ال حيتاج  فيظن  اجلاّمر)4).  أكل  الفقه، كرتمجة عىل  بذكره يف كتب 
بدليل خاص؛ ألنه عىل أصل اإلباحة كغريه، لكن الحظ هو فيه أنه ربام يتخيل أن 
جتمري النخل إفساد وتضييع للامل، فنبه عىل بطالن هذا الوهم إن سبق إليه أحد)5).

رشح ابن بطال )) /)3)( ويف فتح الباري )3)/399).  (((
املتواري )ص 37 ( وهذا مسلك من مسالك الرتاجم اخلفية وهي اإلشارة إىل أحاديث ليست   (((

عىل رشطه. ينظر: البحث )ص 9))).
املتواري )ص 37( وقد أرشنا إليه يف الرتاجم اخلفية. ينظر: البحث )ص 60)).  (3(
أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة، باب أكل اجلاّمر )569/9( من فتح الباري.  (4(
املتواري )ص 38( وقد أرشنا إليه يف الرتاجم اخلفية ينظر: البحث: )ص 36)).  (5(
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ا: ابن جماعة )733هـ): ثالثاً

التي عنيت  الكتب  ابن مجاعة من  الدين  لبدر  البخاري(  يعد كتاب )تراجم 
بتأمل تراجم صحيح البخاري، وقد كان تلخيًصا وهتذيًبا للمتواري. قال ابن حجر 

فيه: وخلصها القايض بدر الدين ابن مجاعة وزاد عليها أشياء))).

وفيما يلي أهم مسات منهج ابن مجاعة ف تناوله لرتاجم أبواب الصحيح:

يراه  البخاري عىل حسب ما  أبواب  اكتفى برشح عدد قليل من تراجم   -(
))). ول يتعرض لرشحها كلها، فقد تعرض لرشح سبع تراجم من كتاب  مشكـ

اإليامن رغم احتوائه عىل ثالث وأربعني ترمجة.

)- ل يتعرض لالختالف بني النسخ أو التعريف باألعالم املذكورة آثارهم 
يف الرتاجم.

3- ال ينبه عىل وجه املناسبة بني احلديث والرتمجة غالًبا.

مثاله: باب كيف كان بدء الوحي)3).

قال: وجه ابتدائه مع بعده عن معنى الرتمجة أنه قصد ابتداء الكتاب بحسن 
القصد والنية)4).

ينظر تراجم البخاري البن مجاعة حتقيق: عيل الزبن )ص 74( من كالم املحقق.  (((
ينظر: املصدر السابق )ص 74).  (((

ينظر البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن ))/8( من فتح الباري.  (3(
تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 98).  (4(
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4- ل يؤيد اعتذار من اعتذر عن البخاري بوقوع خطأ من قبل النساخ عند عدم 
مطابقة الرتاجم ملا ورد حتتها، فقد قال عىل من قال بغلط النساخ: وهو قول مردود 

فإنه ل يزل مروًيا يف أئمة احلديث عىل رشطهم من تصحيحهم وضبطهم))).

5- ل يراع ابن مجاعة يف ترتيب الكتاب ترتيب اإلمام البخاري للصحيح بل 
اجتهد فقدم وأخر، فقدم كتاب الصيام عىل كتاب احلج، وقدم كتاب األرشبة عىل 

األطعمة))).

6- أشار إىل بعض املسالك التي سلكها البخاري يف تراجم أبواب صحيحه 
منها)3).

) أ ( الرد عىل بعض الفرق والطوائف.
مثاله: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر)4).

قال: أتى هبام للرد عىل املرجئة الذين ال ترض الذنوب عندهم فرد عىل املرجئة 
بأحاديث الباب)5).

)ب( اإلشارة إىل حديث ليس عىل رشطه من خالل الرتمجة أو إىل حديث قد 
وصله يف مواضع أخرى من كتابه.

مثاله: باب الشعر يف املسجد)6).

ينظر املصدر السابق )ص 96-97( من كالم املحقق.  (((
ينظر: تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 800( من كالم املحقق.  (((

ينظر تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 77-78( من كالم املحقق.  (3(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/09)( من فتح الباري.  (4(

)5)  تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 04)-05)).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/48( من فتح الباري.  (6(
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حيث رأى ابن مجاعة أنه ليس يف حديث الباب أنه كان يف املسجد، وجوابه أنه 
روي من طريق آخر مرصًحا بأنه كان يف املسجد فاكتفى البخاري باإلشارة))).

7- نبه إىل الرتاجم اخلفية مع اإلشارة إىل بعض مسالكها، وظهر من خالل 
مفهوم املخالفة وإثباته للرتاجم الظاهرة وإن ل ينصص عليها.

فقد قال: واحلق أنه V سلك يف استنباط حكم الرتمجة من احلديث

طرًقا عدة:
الباب وحييل فهم ذلك عىل من  املتضمن حكم ترمجة  فتارة خيترص احلديث 

يعرفه من أهل احلديث))).
وقال أيًضا: وتارة كون حكم الرتمجة أوىل من حكم نص احلديث)3).

ثم قال: وتارة يكون حكم الرتمجة مفهوًما من احلديث ولكن بطريق خفي 
وفهم دقيق)4).

ينظر: تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 6-77))).  (((
املصدر السابق )ص 97( وأعطى مثااًل: باب إنشاد الشعر يف املسجد، وقد تم إيضاحه.  (((

تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 97( وأعطى مثااًل: إذا وقف الطواف. وقال عطاء فمن   (3(
يطوف فتقام الصالة أو يدفع عن مكان إذا سلم يرجع إىل حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن 
عمر وعبد الرمحن ابن أيب بكر L يف كتاب احلج )484/3( من فتح الباري. وعقب قائاًل: 
العبادة،  نوعي  اختالف  مع  بينهام  يفرق  ول  والصالة،  الطواف  بني  واىل   H النبي  ألن 

فكان ال يفرق بني أشواط الطواف بالوقوف ونحوه مع احتاد النوع أوىل.
تراجم أبواب البخاري البن مجاعة )ص 97( وقد أعطى مثااًل عىل ذلك يف كتاب اإليامن، باب   (4(
أحب الدين إىل اهلل أدومه ))/)0)( من فتح الباري. وعقب بقوله: كام فهم أن األعامل من اإليامن 
من قول عائشة: وكان أحب الدين إىل اهلل ما داوم عليه صاحبه. وجهة فهمه أن أحب. أفعل تفضل 
يقتيض حمبوًبا دونه وال يكون الدين حمبوًبا وأحب منه إال باعتبار األعامل ألن اعتقاد اإليامن ليس 

منه حمبوب آخر وأحب؛ ألن اعتقاد غري اإليامن كفر ونحو ذلك من عادته يف ترامجه.
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فقوله وحييل فهم ذلك عىل من يعرفه من أهل احلديث وقوله ولكن بطريق 
خفي وفهم دقيق.

يظهر أن هذه املسالك هي من نوع الرتاجم اخلفية، فنبه عىل الظاهرة بطريق 
مفهوم املخالفة.

ا: الكرماني )786هـ): رابعاً

ألف كتاًبا اسمه )الكواكب الدراري ( وهو يعد – أي – الكرماين – شارًحا 
من أوائل رشاح صحيح البخاري، وقد اعتنى فيها برتاجم أبواب الصحيح.

وفيام ييل أهم سامت منهجه يف تناوله لرتاجم أبواب الصحيح:

)- اعتنى ببيان معنى الرتمجة مع إيضاحه ملا اشتملت عليه من كلامت غريبة 
ونادًرا ما كان ال يعلق عىل الرتمجة بيشء.

مثال النوع األول: باب صب النبي H وضوءه عىل املغمى عليه))).

قال الكرماين: يقال أغمى عليه بضم اهلمزة فهو مغمى عليه، وُغمى عليه بضم 
العني، وخفة امليم فهو مغمى عليه بصيغة املفعول واإلغامء والغشى بمعنى واحد))).

فلم  واحدة)3).  غرفة  من  واستنشق  مضمض  من  باب  الثاني:  النوع  مثال 
يعلق عليها بيشء)4).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/)30( من فتح الباري.  (((
الكواكب الدراري )3/)4).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/)9)( من فتح الباري.  (3(
الكواكب الدراري )37/3).  (4(
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باب الوضوء من التور))). فلم يعلق عليها بيش))).
)- اعتنى بتوضيح االختالف بني النسخ.

مثاله: باب مسح الرأس مرة)3).
قال الكرماين فيه: ويف بعضها مسحه)4).

3- اهتم بالتنبيه عىل وجه املناسبة بني احلديث والرتمجة.
مثاله: باب كيف كان بدء الوحي)5).

فقد قال ملناسبته حلديث )كان رسول اهلل يعالج من التنزيل شدة.....()6).
اهلل  رسول  حال  بيان  ألنه  ظاهرة؛  الباب  عليه  ترجم  ملا  هذا  ومناسبة  قال: 

H  يف ابتداء الوحي أو عند ظهور الوحي)7).
4- اهتم ببيان املناسبة بني الكتاب والباب وتوسع يف البيان -أحياًنا – فنبه 

عىل العالقة بني الباب السابق والالحق:
) أ ( ومن أمثلة اهتاممه ببيان املناسبة بني الكتاب والباب: باب أحب الدين إىل 
اهلل أدومه)8)، قال: ومناسبته لكتاب اإليامن من جهة أن الدين واإلسالم واإليامن 

واحد)9).
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/)30 ( من فتح الباري.  (((

الكواكب الدراري ))/47).  (((
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ))/97)(من فتح الباري.  (3(

ينظر الكواكب الدراري ))/38).  (4(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء الوحي ))/8( من فتح الباري.  (5(

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء الوحي ))/39( من فتح الباري وأخرجه مسلم يف   (6(
كتاب الصالة باب االستامع للقراءة )387/4( من رشح النووي.

الكواكب الدراراي ))/48).  (7(
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)0)( من فتح الباري.  (8(

الكواكب الدراري ))/)7)).   (9(
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)ب( ومن أمثلة اهتاممه بالتنبيه عىل العالقة بني الباب السابق والالحق: باب 
صوم رمضان احتساًبا من اإليامن))).

فقد ذكر هذا الباب عقب باب تطوع قيام رمضان)))، وباب اجلهاد من اإليامن)3).
فرأى أن املناسبة بينهام تامة للمشاركة بينهام يف كون كل من املذكورات من 

أمور اإليامن)4).

5- اهتم بالتعريف باألعالم املذكورة آثارهم يف الرتمجة.
مثاله: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه، قال أبو محيد)5) عن 

.(6(
 H النبي

عبد  التحتانية هو  امليم وسكون  وفتح  املهملة  أبو محيد بضم  الكرماين:  قال 
الرمحن بن سعد الساعدي األنصاري املدين)7).

6- أشار إىل بعض املسالك التي سلكها البخاري يف ترمجته ألبواب صحيحة 
منها:

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/93( من فتح الباري.  (((
ينظر: املصدر السابق ))/)9).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)9( من فتح الباري.  (3(
ينظر: الكواكب الدراري ))/59)).  (4(

هو عبد الرمحن بن سعد األنصاري املدين، وقيل: املنذر، شهد أحًدا وما بعدها، وتويف آخر خالفة   (5(
معاوية. ينظر هتذيب التهذيب )))/86).

وصله البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان، باب سنة اجللوس يف التشهد ))/305( من فتح   (6(
الباري وينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب الصالة ))/496( من فتح الباري وينظر: تغليق 

التعليق ))/)))).
الكواكب الدراري ))/53).  (7(
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) أ ( الرد عىل بعض الفرق:
مثاله: باب املعايص من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها بارتكاهبا))).

قال الكرماين: وغرض البخاري فيه الرد عىل اخلوارج يف قوهلم املذنب من 
املؤمنني ال خيلد يف النار))).

مثاله: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر)3).

قال الكرماين: مراد البخاري هبذا الباب الرد عىل املرجئة يف قوهلم أن اهلل تعاىل 
ال يعذب عىل يشء من املعايص)4).

)ب( الرتمجة باآلية القرآنية أو احلديث املعلق.
أو سنة مسندة  قرآن  له من  بام وقع  للرتمجة  يستدل  أن  الكرماين: عادته  قال 

وغريها، وأراد أن الوحي سنة اهلل تعاىل يف أنبيائه)5).

ا: ابن حجر )852هـ): خامساً

كان من أكثر الناس فهاًم وأدقهم معرفة بمنهج اإلمام البخاري ويبدو ذلك 
واضًحا يف تراجم أبواب الصحيح، وتبلور هذا يف كتابني:

أواًل: يف رشحه احلديث الصحيح يف كتاب فتح الباري.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/84( من فتح الباري.  (((
الكواكب الدراري ))/40)).  (((

الباري. الكواكب الدراري  ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/09)(. من فتح   (3(
.((59/((

الكواكب الدراري ))/88)).  (4(
املصدر السابق ))/4)).  (5(
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أهم  ومن  الباري  فتح  كمقدمة  جعله  الذي  الساري  هدي  كتاب  يف  ثانًيا: 
سامت منهجه يف تراجم أبواب صحيحه:

)- تعرض لالختالف بني النسخ.
مثاله: باب من سلم املسلمون من لسانه ويده ))).

قال: سقط يف رواية األصييل وكذا أكثر األبواب))).
)- ترجم لألعالم املذكورة أسامؤهم يف اآلثار من غري املشاهري.

لإليامن  إن  عدي  بن  عدي  إىل  العزيز  عبد  بن  عمر  )وكتب  قوله:  مثاله: 
فرائض ورشائع، وحدوًدا وسننًا ( فقد ترجم لعدي بن عدي ول يرتجم لعمر بن 

عبد العزيز لكونه من املشاهري)3).
3- نبه عىل العالقة بني الباب السابق بالالحق يف الغالب.

مثاله: باب حالوة اإليامن الذي ذكر عقب حب الرسول  H من اإليامن.
قال: وملا قدم أن حمبة الرسول H من اإليامن أردفه بام يوجد حالوة 

ذلك)4).
4- اهتم بالتنبيه عىل وجه املناسبة بني احلديث والرتمجة.

مثاله: باب تفاضل أهل اإليامن يف األعامل)5).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/53( من فتح الباري.  (((
فتح الباري ))/53).  (((

ينظر: املصدر السابق ))/47).  (3(
فتح الباري ))/60).  (4(

ينظر البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)7( من فتح الباري.  (5(
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قال: ووجه مطابقة هذا احلديث للرتمجة ظاهر، وأراد بالرتمجة الرد عىل املرجئة 
ملا فيه من بيان رضر املعايص مع اإليامن))).

5- تعرض إلجياد املناسبة بني الباب والكتاب يف بعض األحيان:
مثاله باب: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ[))).

قـال: ومناسـبة احلديـث ألبـواب اإليـامن مـن جهة أخـرى وهي الـرد عىل 

املرجئة)3).

وقصد بأبواب اإليامن كتاب اإليامن الذي يضم هذه األبواب.

6- اهتم باإلشارة إىل كثري من املسالك التي سلكها البخاري يف صحيحه من 
خالل رشح فتح الباري، وتكلم عن مسالك أخرى يف هدي الساري.

7- قسم الرتاجم إىل قسمني وضبط كل نوع بضابط:
) أ ( قسم الرتاجم الظاهرة، وضابطها: املطابقة ملا ورد يف مضموهنا.

)ب( قسم الرتاجم اخلفية وضابطها: عدم املطابقة ملا ورد يف مضموهنا، ول 
يرصح به ولكنه واضح من حديثه عن الرتاجم الظاهرة من باب مفهوم املخالفة.

يتومهه  قد  عام  له  واالعتذار  البخاري،  اإلمام  عمل  لتبير  وسعه  بذل   -8
البعض من أنه من أخطاء البخاري)4).

فتح الباري ))/73).  (((
التوبة ]5[. ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/75( من فتح الباري.  (((

فتح الباري ))/75).  (3(
موضح يف البحث )ص 384).  (4(
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ا: العيني: )855هـ): سادساً
هو أحد رشاح اجلامع الصحيح، ألف كتاًبا أسامه عمدة القاري رشح صحيح 
تصنيفه  يف  أسبق  كان  حجر  ابن  أن  إال  حجر،  البن  معارًصا  كان  وقد  البخاري، 
لكتابه )فتح الباري( فأتيحت الفرصة للبدر العيني؛ألن يطلع عىل كتاب ابن حجر 
ابن حجر من االعتناء  به  بام اهتم  أقواله من غري ترصيح باسمه، واهتم  ويتعقب 
اإلمام  ملنهج  فهاًم  الناس  أكثر  من  حجر  ابن  كان  –وإن  الصحيح  أبواب  برتاجم 
البخاري– ومن أهم سامت منهج العيني يف تناوله لرتاجم أبواب الصحيح ما ييل:

)- اهتم بالنواحي اإلعرابية واللغوية.
مثاله: باب أمور اإليامن))).

مبتدأ  خب  أنه  عىل  باب  ارتفاع  فيكون  اإليامن  أمور  بيان  يف  باب  هذا  قال: 
هذا  فعىل  اإليامن  هي  عنده  األعامل  ألن  اإليامن؛  هي  باألمور  واملراد  حمذوف، 
اإلضافة بيانية، وجيوز أن يكون التقدير: باب األمور التي لإليامن يف حتقيق حقيقته 

وتكميل ذاته))).
)- اهتم باالختالف بني النسخ.

فقد قال يف الباب السابق ذكره: ويف رواية الكشميهني باب أمر اإليامن)3).

3- اهتـم بإجيـاد املناسـبة بني حمتـوى الرتمجة من آيـة، أو أثـر، أو غريه، وبني 
الرتمجة.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/50( من فتح الباري.  (((
عمدة القاري ))/)))).  (((

املصدر السابق ))/)))).  (3(
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مثاله: باب أمور اإليامن.

فقد قال: فإن قلت ما املناسبة من هذه اآلية والتبويب قلت: ألن اآلية حرصت 
املتقني عىل أصحاب هذه الصفات واألعامل، فعلم منها أن اإليامن الذي به الفالح 

والنجاة، اإليامن الذي فيه األعامل املذكورة))).

4- اهتم بإيراد املناسبة بني البابني السابق والالحق.

مثاله: باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.

قال: واملناسبة بني البابني – باب املسلم من سلم من لسانه ويده وباب أمور 
اإليامن – ظاهرة، ألنه ذكر يف الباب السابق أن اإليامن له شعب وهذا الباب فيه بيان 
شعبتني من هذه الشعب، وهي سالمة املسلمني من لسانه ويده واملهاجر من هجر 

املنهيات))).

5- اهتم بالتعريف باألعالم املذكورة آثارهم يف الرتمجة.

 مثالـــه: بـاب قـول النبـي H: )بـــن اإلســـالم علـــى مخـــس))3) ترجم 
لعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغريهم ملا 

ذكرت آثارهم وأقواهلم)4).

عمدة القاري ))/30)).  (((
املصدر السابق ))/30)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/45( من فتح الباري.  (3(
عىل  اإلسالم  )بني   :H النبي  قوب  باب  يف   )((7  ،((3/(( القاري  عمدة  ينظر:   (4(

مخس).
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6- اهتم بإجياد املناسبة بني احلديث والرتمجة. 

من  النار  يف  يلقى  أن  يكره  كام  الكفر  يف  يعود  أن  كره  من  باب  مــثــالــه: 
اإليامن))). 

قال: مطابقة احلديث للرتمجة ظاهرة؛ ألن احلديث مشتمل عىل ثالثة أشياء، 
وفيام مىض بوبه عىل جزء منه))).

7- ل حيرص كل احلرص عىل تبير ترصف البخاري يف بعض الرتاجم، ول 
حياول البحث عن خمرج للرتمجة، بل الم كل من حاول تبير ترصف البخاري، أو 

اعتذر عن البخاري فيه.

مثاله: باب غسل املني وفركه وغسل مايصيب من املرأة)3).

يذكر يف هذا  الرتمجة مشتملة عىل ثالثة أحكام ول  أن هذه  العيني  فقد رأى 
الباب إال حكم غسل املني، وذكر احلكم الثالث يف أواخر كتاب الغسل)4) ثم نقل 
عن بعضهم)5) قوهلم: ل خيرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى باإلشارة إليه يف 

ينظر: البخاري يف كتاب اإليامن ))/)7( من فتح الباري.  (((
عمدة القاري ))/67)).  (((

ينظر: البخاري يف كتاب الوضوء ))/)33( من فتح الباري.  (3(
امرأته  الرجل  جامع  إذا  أرأيت  فقال:  سأله  رجاًل  »إن  قال:  عثامن  حديث  يف  روي  ما  يقصد   (4(
من  سمعته  عثامن:  قال  ذكره،  ويغسل  للصالة  يتوضأ  كام  يتوضأ  عثامن:  قال  يمن؟   فلم 
رسول اهلل H«، ينظر: كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج املرأة ))/396( من 

فتح الباري.
يقصد ابن حجر. ينظر: فتح الباري ))/345(، وقد انتقض ابن حجر اعرتاضات العيني عليه   (5(

يف مؤلف مستقل سامه انتقاض االعرتاض يف الرد عىل العيني يف رشح البخاري.
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J. قلت: هذا اعتذار بارد؛  الرتمجة عىل عادته؛ ألنه ورد من حديث عائشة 
ألن الطريق أنه إذا ترجم الباب بيشء ينبغي أن يذكره »وإال فمجرد ذكر الرتمجة 

اليغري شيًئا«))).

8- أشار إىل كثري من املسالك التي سلكها البخاري يف تراجم أبواب صحيحه 
منها:

مسلك الرتمجة بآيات قرآنية أو أحاديث معلقة ليست عىل رشطه، أو اإلشارة 
البخاري  عادة  أن  »اعلم  قال:  كتابه  من  أخرى  مواضع  يف  وصلها  أحاديث  إىل 
V أن يضم إىل احلديث الذي يذكره ما يناسبه من قرآن أو تفسري له. أو حديث 
عىل غري رشطه، أو أثر بعض الصحابه، أو عن بعض التابعني بحسب مايليق عنده 

ذلك املقام))).

ا: القسطالني املتوفي سنة )923 هـ(: سابعاً

وألرَّف  البخاري  صحيح  برشح  اهتم  القسطالين:  امحد  الدين  شهاب  هو: 
كتاب )إرشاد الساري رشح صحيح البخاري(، واعتنى فيه برتاجم أبواب صحيح 

البخاري، ومن أهم سامت منهجه يف تناوله لرتاجم أبواب الصحيح:

)- تعرض لالختالف بني النسخ يف الغالب. 

مثاله: باب كيف كان بدء الوحي)3).

ينظر: عمدة القاري )44/3)).  (((
عمدة القاري ))/6)).  (((

)3)  ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء الوحي ))/8( من فتح الباري.
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قال فيه: »كذا أليب ذر واألصييل بإسقاط لفظ باب«))).
)- تعرض لرشح معنى الرتمجة يف الغالب. 

مثاله: باب عالمات املنافق))).

لغة:  والنفاق  أيًضا  وقال  اليشء«.  به عىل  مايستدل  وهي  قال: »مجع عالمة 
»خمالفة الظاهر الباطن فإن كان اعتقاد اإليامن فهو نفاق الكفر«)3).

3- نبه عىل املناسبة بني الباب السابق بالالحق يف الغالب. 
فيكتب يف آخر رشحه للباب السابق )ملا فرغ من كذا عقبه بكذا..... (.

مثاله: ما قاله بعد باب ظلم دون ظلم)4).
قال: »ملا فرغ املؤلف من بيان مراتب الكفر والظلم« وأهنا متفاوتة عقبه بأن 

النفاق كذلك فقال: »باب عالمات النفاق«)5).

التقسيم  هذا  ونوع خفي، وهو يف  نوع ظاهر  نوعني:  إىل  الرتاجم  قسم   -4
موافق البن حجر ومتأثر به.

فقد قال: »ثم إن الرتاجم الواقعة فيه تكون ظاهرة وخفية)6).

5- اهتم بتعريف األعالم املذكورة آثارهم يف الرتاجم.

إرشاد الساري ))/67).  (((
ينظر: البخاري يف كتاب اإليامن ))/89( من فتح الباري.  (((

إرشاد الساري ))/)7)).  (3(
ينظر: البخاري يف كتاب اإليامن ))/87( من فتح الباري.  (4(

إرشاد الساري ))/)7)(، وينظر: البخاري يف كتاب اإليامن ))/89( من فتح الباري.  (5(
إرشاد الساري ))/35( يف مقدمته.  (6(
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مثاله: باب قول النبي H: )بن اإلسالم على مخس)))).
ترجم للصحابة والتابعني املذكورة آثارهم يف الرتمجة))).

ا: الدهلوي )1376هـ): ثامناً
السابقني يف  استفادوا من  الذين  املتأخرين  الدهلوي، من  اهلل  هو: أمحد ويل 
تناوهلم لرتاجم أبواب الصحيح، ألف كتاًبا يتناول فيه تراجم أبواب الصحيح سامه 

)رسالة رشح لرتاجم أبواب صحيح البخاري(. ومن أهم سامت منهجه:

)- اكتفى برشح عدد قليل من تراجم أبواب صحيح البخاري، فرشح أربعة 
عرش ترمجة من كتاب اإليامن رغم أنه حيتوي عىل اثنتني وأربعني ترمجة، ولعله رشح 
ما يراه مشكاًل ال سيام أن كتابه ل يتصد فيه لرشح صحيح البخاري إمجااًل، بل تناول 

تراجم أبواب الصحيح فقط بالرشح والبيان.

)- ل يتعرض لرشح معنى الرتمجة التي يوردها يف بعض األحيان، بل يرشح 
احلديث.

مثاله: باب حب الرسول من اإليامن)3).
تعرض فيه لسبب تقديم الوالد عىل الولد يف حديث ) حتى أكون أحب إليه 

من والده وولده والناس أمجعني()4).

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/45( من فتح الباري.  (((
كعمر بن عبد العزيز ومعاذ وابن عمر وابن مسعود وغريهم. ينظر إرشاد الساري ))/5))-  (((

.(((6
ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/58( من فتح الباري.  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن ))/58( من فتح الباري. وينظر: رسالة رشح تراجم أبواب   (4(
صحيح البخاري للدهلوي )ص 5)).
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3- يتعرض للرتمجة من الناحية اإلعرابية فقط يف بعض األحيان.
مثاله: باب من كره أن يعود يف الكفر))).

قال فيه: »جيوز يف لفظ هذا الباب التنوين والوقف واإلضافة إىل اجلمله، وعىل 
التقادير )من كره( مبتدأ وخبه من اإليامن أي: كراهة من كره من اإليامن))).

4- ل يتعرض يف الرتمجة املجردو من العنوان إىل بيان سبب جتريد الباب، بل 
رشح احلديث املذكور حتتها.

الكلامت  النقباء وغريه من  فيه إال لرشح معنى  يتعرض  فلم  مثاله: باب)3) 
القريبة يف احلديث دون التعرض ألسباب جتريد الباب من العنوان)4).

الباب  بني  املناسبة  يوجد  ول  النسخ،  بني  الواقع  لالختالف  يتعرض  ل   -5
السابق والالحق، ول يعرف األعالم املذكورة آثارهم يف الرتاجم.

6- ذكر مجلة من مسالك تراجم أبواب البخاري حتت ماسامه أقسام تراجم 
األبواب حيث قال: »ومجلة تراجم أبوابه تنقسم أقساًما، ثم رسد مخسة عرش مسلًكا 

منها:

))) الرتمجة بحديث مرفوع ليس عىل رشطه، ويذكر يف الباب حديًثا شاهًدا 
عىل رشطه.

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن ))/)7( من فتح الباري.  (((
رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري )ص7)).  (((

ينظر: البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن، عقب باب عالمة اإليامن حب األنصار ))/64)   (3(
من فتح الباري.

ينظر: رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري )ص 5)).  (4(
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))) ومنها أن يرتجم بمسألة استنباطها من احلديث بنحو من االستنباط من 
نصه أو إشارته أو عمومه أو إيامئه.

)3) أن يرتجم بمذهب ذهب إليه قبل من غري قطع برتجيحه فيقول: باب من 
قال كذا.

)4) أن يرتجم بمسألة اختلفت فيها األحاديث ليقرهبا للفقيه من بعده.

)5) أن يرتجم بمذهب بعض الناس.

)6)  استنباط خصوصيات الوقائع يف الرتمجة.

)7) الرتمجة بقصد التمرين))).

يدل عليها  له طرق  الرتمجة لكن  بنفسه عىل  يذكر حديًثا اليدل هو  قد   (8(
إشارة أو عموًما.

)9) الرتمجة ألمر ظاهره قليل اجلدوى.

والعادات  والسنة،  الكتاب،  من  بالعقل  املفهومة  اآلداب  استخراج   ((0(
الكائنة يف زمانه.

)))) اإلتيان بشواهد احلديث من اآليات وغريها.

)))) قد تتعارض األدله وحيمل كل واحدة منهام عىل حممل. 

قد  الباب  أن  غرضه  وليس  الرتمجة،  من  جمرًدا  باب  بعالمة  يعلم  أن   ((3(
انقىض، ولكنه بمنزلة تنبيه أو لفظ »فائده« أو »قف«.

رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري )ص 7).  (((
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)4)) أو يكتب لفظ »باب« مكان قول املحدثني« هبذا اإلسناد«.

العام  احلديث  هبذا  املــراد  املحدث  كقول  املحمالت  أحد  تعيني   ((5(
اخلصوص، أو اخلاص العموم))).

بعض  زاد  أنه  إال  ابن حجر ف كثري من مسالكه  أنه حاكى  ويالحظ 
املسالك مثل:

)- أن يعلم بعالمة باب جمرًدا من الرتمجة للفائدة املهمة فهي كقوله »تنبيه أو 
»قف«.

)- قوله باب جمرًدا من الرتمجة تستخدم بدل قول املحدثني »وهبذا اإلسناد«.

بعض  وهناك  زمانه.  يف  الكائنة  والعائدات  املفهومة  اآلداب  استخراج   -3
املالحظات عىل هذه الرسالة منها:

أنه ل يتعرض لذكر الرتاجم التي ل يذكر حتتها أحاديث مسندة))).

ينظر: رسالة تراجم رشح أبواب البخاري )ص 9).  (((
ينظر: اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح لنور الدين عرت )ص74-73).  (((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





373

E

به وتفضل يف  أنعم  تتم الصاحلات وله الشكر عىل ما  الذي بعونه  احلمد هلل 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  واخلتام،  البدء  يف  التوفيق 

أمجعني. وبعد
أواًل: اليسعني يف هذه اخلامته إال أن أبني بعض ثمرات هذا البحث ونتائجه 

عىل سبيل اإلجياز وهي كاآليت:

املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  الكتاب )اجلامع  )- أن اسم 
وسننه وأيامه( تكشف عن حمتوى الكتاب فكل كلمة هلا معنى متعارف عليه عند 

أهل مصطلح احلديث.

وهذا يثبت أسبقية اإلمام البخاري يف املنهجية الفكرية والعلمية يف إحداث 
التناسق بني العنوان واملادة العلمية.

)- أن الرتمجة تطلق ويراد هبا السرية الذاتية، وتطلق ويراد هبا التعبري عن لغة 
بلغة أخرى، وتطلق ويراد هبا عنوان الباب الذي تساق فيه األحاديث وهذا ما عليه 

مدار البحث.

3- أن الرتمجة ثالثة أركان:
))( املرتجم: وهو اإلمام الفقيه املصنف لكتابه.

))( املرتجم له: وهي النصوص التي ترد حتت الرتاجم
)3( الرتمجة )املرتجم له(: وهي ألفاظ العنوان الذي يضعه املرتجم للداللة 

عىل معنى قائم ملا حتته من النصوص.
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4- أن الرتاجم تؤدي وضيفة إعالمية كمرشد ودليل ألحاديث الباب.

5- قصد البخاري يف الرتاجم عدة مقاصد فقهية، وحديثية، وعقدية، وأسبقيته، 
يف إرساء قواعد علم مصطلح احلديث من خالل تراجم أبواب صحيحه.

6- تعدد أنواع تراجم أبواب صحيح البخاري إىل ثالثة أنواع:
النوع األول: الرتاجم الظاهرة وهلا عدة مسالك.
النوع الثاني: الرتاجم اخلفية وهلا عدة مسالك.

النوع الثالث: الرتاجم املجردة من العنوان التي يكتفي فيها بقول باب.

7- أن تراجم صحيح البخاري قد تتنوع يف الرتمجة الواحدة فيستخدم فيها 
مسلًكا من مسالك الرتاجم الظاهرة، ومسلًكا من مسالك الرتاجم اخلفية أو أكثر، 

فيعطى نوع الرتمجة باعتبار األغلب.

8- قد يرتجم برتاجم عديدة حلديث واحد، وهذا مؤيد هلدفه بأنه ل يقصد 
الرواية فقط بل إبراز النكت الفقهية املشتمل عليها احلديث الواحد.

9- عند تكرار احلديث الواحد مرتني حيرص عىل تقديم فائدة جديدة سنًدا 
ومتنًا.

0)- أن البخاري ملا شدد يف رشوطه والتزم إخراج األحاديث الصحيحة كانت 
الرتاجم بمثابة املنفذ له ليورد األحاديث التي ليست عىل رشطه فيوردها معلقه.

إيراده األحاديث  البخاري يف  التي سلكها اإلمام  ))- الضوابط واملسالك 
من  مسلًكا  هلا  يستخدم  فكان  املوصولة،  لألحاديث  إيراده  عن  ختتلف  ال  املعلقة 

مسالك الرتاجم اخلفية أو الظاهرة، وكذا يف األحاديث املكررة أو املقطعة.
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اإلمام  جاء  حتى  التصنيف،  لطريقة  املدرسة  بمثابة  كان  اإلمام  موطأ   -((
به من  اهلل  ماحباه  التصنيف مع  منواله يف طريقة  واتبع  البخاري وسار عىل هنجه 

مواهب وقدرات متيز هبا عن غريه فظهرت بصمتها عىل عمله.

3)- ظهور أثر البخاري عىل املعارصين وغري املعارصين يف طريقة تصديقهم 
ملؤلفاهتم التي أقتفوا فيها أثر البخاري يف ترمجته ألبواب كتابه الصحيح، وسلكوا 

كثرًيا من املسالك التي سلكها البخاري يف صياغة الرتاجم.

بدراسات  الصحيح  أبواب  تراجم  تناول  يف  الواضحة  العلامء  جهود   -(4
مفصله تناولت رشح تراجم األبواب سواء من قدماء ومعارصين، وتنوع آرائهم 

يف فهم مغزى البخاري منها.

5)- اختالف العلامء يف فهم تراجم أبواب الصحيح كل عىل حسب مذهبه 
معناها،  بيان  من  الرتمجة  أمور  لكل  تعرض  الذي  منهم  وكان  والفقهي،  العقدي 
وتوضيح الختالف بني النسخ، والتعريف باألعالم املذكوره وآثارهم يف الرتاجم، 
واإلشارة إىل مسالك البخاري يف تراجم األبواب مع ضبطها بضوابط معينة وحتديد 

ألنواعها، وكان منهم املخترص الذي تعرض جلوانب معينة عند تناوله للرتاجم.

6)- تفاوت العلامء يف الدفاع عن اإلمام البخاري وحماولة إجياد املخارج له، 
فمنهم من برع يف الذب عن اإلمام البخاري، ومنهم من وجه للبخاري اللوم يف 

بعض األمور.

ومن الذين برعوا يف الذب عن اإلمام البخاري: ابن حجر الذي كان كثرًيا 
يلوم  كان  الذي  العيني  من  العكس  عىل  له،  املخارج  وإجياد  االعتذار   ماحياول 
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ابن حجر عىل اعتذاره عن البخاري وحماولة إجياد املخارج له. وقد رد ابن حجر 
عىل انتقاضات العيني يف مؤلف مستقل أسامه »انتقاض األعراض«.

النساخ،  قبل  من  اخلطأ  بوقوع  إعتذاره  البخاري  عن  اعتذاراته  أمثلة  ومن 
بل وقال مرصًحا: »وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعرس اجلمع بني الرتمجة 

واحلديث«))).

رد  الذي  مجاعه  كابن  هذا:  عىل  يوافقوه  ل  الذين  العلامء  بعض  بخالف 
االعتداد بخطأ النساخ بقوله: »وهو قول مردود فإنه ل يزل مروًيا يف أئمة احلديث 

عىل رشطهم من تصحيحهم وضبطهم«))).

وقال القسطالين يف مقدمة إرشاد الساري: »فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ 
عىل مؤلفه وال ريب أنه ل يقرأ عليه إال مرتًبا مبوًبا فالعبة بالرواية ال باملسودة«)3).

قلت: إن كان ال ينبغي القول بخطأ النساخ مطلًقا إال عند وجود الدليل حتى 
التجني عليهم، فكذلك الينبغي أن نرد قول من قال بوقوع اخلطأ من  ال نقع يف 

النساخ مطلًقا بدليل قول املستميل الذي أكد احتاملية وقوع اخلطأ بينهم)4).

هدي الساري ) ص 8).  (((
تراجم األحاديث البن مجاعة )ص97-96).  (((

إرشاد الساري ))/35( من املقدمة.  (3(
ينظر: هدي السار )ص8).  (4(
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ا: التوصيات ثانياً

بقية كتب اجلامع  التطبيقية عىل  الدراسة  املزيد من اجلهد يف إكامل  ))) بذل 
الصحيح نرًضا ملا تنطوي عليه من فوائد ونكت حكيمة وحكمية.

))) إدخال دراسة منهج اإلمام البخاري يف تراجم أبواب صحيحه، ضمن 
املقررات الدراسية اخلاصة باملرحلة اجلامعية، وال سيام أن مقررات احلديث يف هذه 

املرحلة اجلامعية تنص عىل دراسة أحاديث خمتارة من صحيح البخاري.

منهجيتهم  وعرض  الستة،  الكتب  بقية  أبواب  تراجم  بدراسة  االهتامم   (3(
فيمن جاء  البخاري  تأثري  ترامجه، وليؤكد  لتبز خالصة فهم كل مصنف يف  فيها 

بعده.

وما وقفت عليه يف املبحث السادس من الفصل الثالث من بني تأثره وتأثريه يف 
اآلخرين غيض من فيض، فيحتاج األمر إىل زيادة توسع يف بحوث علمية مستقلة 

هبذا املوضوع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه أمجعني. 
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فهرس املصادر واملراجع

: القرآن الكرمي. أولاً

ا: كتب التفسير: ثانياً

)- جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطبي، بريوت: 
دار الفكر. طبعة عام 5)4)هـ-995)م.

ا: كتب احلديث وشروحه: ثالثاً

سمري  أصوله:  عىل  وقابله  حققه  البخاري.  إسامعيل  بن  ملحمد  املفرد  )- األدب 
الزهريي، الرياض: مكتبة املعارف. الطبعة األوىل 9)4)هـ -998)م.

)- إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد 
الشافعي القسطالين، بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 6)4)هـ 

-996)م.
3- حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي لإلمام أيب العالء حممد بن عبد الرمحن بن 
عبد الرحيم املباركفوري، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة الثانية عام 

))4)هـ- 000)م.
عىل  الظراف  النكت  مع  املزي  للحافظ  األطــراف  بمعرفة  األرشاف  4- حتفة 
بريوت:  الدين،  رشف  السالم  عبد  حتقيق:  العسقالين،  حجر  البن  األطراف 

املكتب اإلسالمي. الطبعة الثانية عام 403)هـ-983)م.
5- اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير لعبد الرمحن جالل الدين السيوطي، 

بريوت: دار الفكر. الطبعة األوىل عام )40)هـ-)98)م.
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الطبعة األوىل عام  العلمية  الكتب  الزهد لإلمام أمحد بن حنبل، بريوت: دار   -6
403)هـ-983)م.

7- سنن ابن ماجه أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ابن ماجه، حتقيق: حممد 
فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار الكتب العلمية.

8- سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق: صدي حممد 
مجيل، بريوت: دار الفكر. الطبعة األوىل 4)4)هـ -994)م.

القادر  عبد  حممد  حتقيق:  البيهقي.  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب  الكبى  السنن   -9
عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 0)4)هـ -999)م.

سنن النسائي )املجتبى ( أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي برشح   -(0
جالل الدين السيوطي. ضبط وتوثيق: صدقي مجيل العطار.بريوت دار الفكر. 

طبعة عام 5)4)هـ - 995)م.
وعلق  نصه  ضبط  بطال.  بن  عيل  احلسن  أليب  البخاري  صحيح  رشح   -((
األوىل  الطبعة  الرشد.  مكتبة  الرياض  عرفات.  بن  يارس  حاتم  عليه:أبو 

0)4)هـ/000)م.
البيهقي. حتقيق: أيب هاجر حممد  شعب اإليامن أليب بكر أمحد بن احلسني   -((
))4)هـ- األوىل  الطبعة  العلمية.  الكتب  بريوت.دار  الزغلول.  السعيد 

000)م.
3)- عارضة األحوذي برشح جامع الرتمذي البن العريب املالكي. ضبط: وتوثيق 

صدقي مجيل العطار.بريوت: دار الفكر5)4)هـ -995)م.
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العيني.  أمحد  بن  حممود  الدين  لبدر  البخاري  صحيح  رشح  القاري  عمدة   -(4
بريوت:دار الفكر.

آبادي.  احلق  شمس  حممد  الطيب  أليب  داود  أيب  سنن  رشح  املعبود  عون   -(5
إعداد:خالد شبل. بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 9)9)هـ- 

998)م.
6)- فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين. قرأ أصله حتقيًقا 
الباقي.  عبد  فؤاد  حممد  وأبوابه:  كتبه  ورقم  باز.  بن  العزيز  عبد  وتصحيًحا 

بريوت: دار املعرفة.
7)- فيض الباري برشح صحيح البخاري ملحمد أنور الكشمريي. بريوت: دار 

املعرفة.
الرجال أليب أمحد عبد اهلل بن عدي. حتقيق: عادل أمحد  الكامل يف ضعفاء   -(8
وعيل حممد معوض. بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 8)4)هـ 

/997)م.
9)- كتاب اإليامن أليب بكر ابن أيب شيبة. الكويت: دار األرقم. الطبعة الثانية عام 

405)هـ/985)م.
الناس  ألسنة  األحاديث عىل  من  اشتهر  عام  اإللباس  مزيل  و  اخلفاء  0)- كشف 
الطبعة  الرسالة.  بريوت: مؤسسة  القالس.  أمحد  العجلوين. حتقيق  إلسامعيل 

الثالثة عام 403) هـ /983)م.
))- الكواكب الدراري. رشح: شمس الدين حممد بن يوسف بن عيل الكرمان. 

بريوت: دار الفكر. 
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))- جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي. حتقيق: عبداهلل 
حممد الدرويش. بريوت: دار الفكر. طبعة عام 4)4) هـ/ 994)م.

3)- املستدرك عىل الصحيحني أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري 
بريوت: دار املعرفة. الطبعة األوىل عام 8)4) هـ- 998) م.

4)- مسند أيب عوانة اإلسفرائيني بريوت: دار املعرفة. الطبعة األوىل عام 9)4)هـ 
/ 998) م.

5)- مسند اإلمام أمحد بن حنبل. و هبامشه منتخب كنز العامل يف سنن األقوال و 
األفعال. حتقيق. حبيب الرمحن األعظمي. بريوت: دار الكتب العلمية. 

6)- املصنف أليب بكر عبدالرزاق الصنعاين. بريوت: املكتب اإلسالمي. الطبعة 
الثانية عام 403) هـ - 983) م.

الكويف. وثق  ابن أيب شيبة  بن حممد  لعبداهلل  املصنف يف األحاديث واآلثار   -(7
أصوله و علق عليه سعيد حممد اللحام. بريوت: دار الفكر. طبعة عام 4)4) 

هـ -994) م.
8)- معال السنن أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب. بريوت: دار املعرفة. الطبعة 

األوىل عام ))4) هـ- )99) م.
ابن  مكتبة  القاهرة:  الطباين.  أمحد  بن  سيلامن  القاسم  أليب  الكبري  املعجم   -(9

تيمية. 
الوليد سليامن بن خلف. حتقيق: حممد عبد  املنتقى رشح موطأ مالك أليب   (30(
القادر أمحد عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 0)4)هـ-

999)م.
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ابن  احلسني  أليب  مسلم  صحيح  عىل  النوري  حيي  الدين  حمي  رشح  املنهاج   -3(
املعرفة.  دار  بريوت:  شيحا.  مأمون  خليل  أصوله:  حقق  القشريي.  احلجاج 

الطبعة، السادسة عام 0)4)هـ - 999)م.
)3- املوطأ ملالك بن أنس. صححه و رقمه و أخرج أحاديثه و علق عليه: حممد 

فؤاد عبدالباقي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
زغلول.  السعيد  حممد  هاجر  أبو  إعداد  النبوي.  احلديث  أطراف  موسوعة   -33

بريوت: دار الكتب العلمية. 
دار  بريوت:  العسقالين.  حجر  البن  الباري  فتح  مقدمة  الساري  هدي   -34

املعرفة.
رابًعا: كتب علوم احلديث:

الطبعة  السعودية.  الدار  جدة:  األحدب.  خللدون  املحدثني  اختالف  )- أسباب 
األوىل عام 405)هـ- 985)م.

املنارة. )- أصول احلديث علومه ومصطلحه ملحمد عجاج اخلطيب. جدة: دار 
الطبعة السابعة عام 7)4)هـ - 997)م.

3- اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني لنور الدين عرت. بريوت: 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية عام 408)هـ.

4- تاريخ احلديث ومناهج املحدثني ملحمود سال عبيدات. راجعه: حممود نادي 
عبيدات. عامن: دار املناهج. طبعة عام 997)م. 

5- تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي جلالل الدين السيوطي. حتقيق: أمحد 
عمر هاشم. بريوت: دار الكتاب العريب. طبعة عام 4)4)هـ- 993)م.
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6- تغليق التعليق البن حجر العسقالين. حتقيق: سعيد القزيف. األردن: دار عامر. 
الطبعة األوىل عام 405)هـ- 985)م.

حتقيق:  العراقي.  عبدالرحيم  الدين  لزين  املسانيد  وترتيب  األسانيد  تقريب   -7
عبداملنعم إبراهيم. الرياض: مكتبة نزار مصطفى. الطبعة األوىل عام 9)4)هـ 

/998)م.
لعبدالسالم  مالك  واإلمام  سعد  بن  الليث  رسالتي  برشح  املدارك  تقريب   -8

علوش. بريوت: املكتب اإلسالمي. الطبعة األوىل عام 6)4)هـ- 995)م.
9- التقييد واإليضاح ملا أطلق و أغلق من مقدمة ابن الصالح لزين الدين العراقي 

بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الثانية عام 3)4) هـ -995) م.
السيوطي.  الرمحن  الدين عبد  تنوير احلوالك رشح عىل موطأ مالك جلالل   -(0

بريوت: املكتبة الثقافية.
))- توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار أليب إبراهيم حممد إسامعيل الصنعاين. 

بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 7)9)هـ /997)م.
))- تيسري مصطلح احلديث ملحمود الطحان. الرياض: مكتبة املعارف. الطبعة 

الثامنة عام 7)4) هـ /987)م.
3)- احلديث النبوي مصطلحه، بالغته، كتبه ملحمد لطفي الصباغ. بريوت: دار 

الكتاب العريب. الطبعة السادسة عام ))4) هـ / 990)م.
 (4(0 عام  األوىل  الطبعة  عيل.  عبدالفتاح  لعيل  روايته  و  النبوي  احلديث   -(4

هـ/990)م.
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5)- احلديث و املحدثون ملحمد حممد أبو زهو. بريوت: دار الكتاب العريب طبعة 
404) هـ / 983)م.

السعود.  طارق  بعناية  املقديس  الفضل  أيب  للحافظ  الستة  األئمة  رشوط   -(6
بريوت: دار اهلجرة. الطبعة الثانية عام 408) هـ / 988)م.

والسقط  االسقاط  من  ومحايته  والغلط  االخالل  من  مسلم  صحيح  صيانة   -(7
للحافظ أيب عمرو بن الصالح. دراسة وحتقيق: موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر. 

بريوت: دار الغرب اإلسالمي. الطبعة الثانية عام 408)هـ /984)م.
8)- ضوابط الرواية عند املحدثني للصديق بشري نرص. طرابلس: منشورات كلية 

الدعوة اإلسالمية. الطبعة األوىل عام )40) هـ /)99) م.
القاسمي.  الدين  احلديث ملحمد مجال  فنون مصطلح  التحديث من  قواعد   -(9

بريوت: دار الكتب العلمية.
البغدادي  الرواية أليب بكر أمحد بن عيل املعروف باخلطيب  0)- الكفاية يف علم 
عام  الثانية  الطبعة  العريب.  الكتاب  دار  بريوت:  هاشم.  عمر  أمحد  حتقيق: 

406)هـ/986)م.
عبدالرمحن  بن  احلسن  للقايض  الواعي  و  الراوي  بني  الفاصل  املحدث   -((
الرامهرمزي. حتقيق: حممد عجاج اخلطيب. بريوت: دار الفكر. الطبعة الثالثة 

عام 404)هـ- 984)م.
مكتبة  املنورة:  املدينة  الدندجاين.  قاسم  للسيد  احلديث  أصول  يف  املصباح   -((

الزمان. الطبعة الثانية عام 408) هـ / 987)م.
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3)- مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث أليب عمرو عثامن الشهرزوري. بريوت: 
مؤسسة الكتب الصالحية. الطبعة األوىل عام 8)4) هـ /997) م.

4)- مناهج املحدثني لسعد بن عبداهلل آل محيد. اعتنى به: أبو عبيدة ماهر بن صالح 
آل مبارك. الرياض: دار علوم السنة. الطبعة األوىل عام 0)4)هـ /999)م.

5)- منتقى رشح موطأ مالك أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي. بريوت: دار 
الكتب العلمية. الطبعة األوىل عام 0)4)هـ/ 999) م.

6)- منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها أليب بكر كايف. بريوت: 
دار ابن حزم. الطبعة األوىل عام ))4)هـ/ 000)م.

7)- املنهج يف مصطلح احلديث النبوي لشمس الدين أبو عبد اهلل الذهبي. حتقيق: 
الرياض: مكتبة نزار مصطفى. الطبعة األوىل عام ))4)هـ/  كامل عويض. 

)00)م.
الطبعة  الفكر.  دار  بريوت:  عرت.  الدين  لنور  احلديث  علوم  يف  النقد  منهج   -(8

الثالثة. ))4)هـ/ )99)م.
9)- النكت عىل كتاب ابن الصالح البن حجر العسقالين. حتقيق: ربيع بن هادي 

عميد. الرياض: دار الراية. الطبعة الرابعة عام 7)4)هـ.
30- النكت عىل نزهة النظر لعيل بن عبداحلميد. الدمام: دار ابن اجلوزي. الطبعة 

الثالثة عام 6)4) هـ -995)م.
)3- الوسيط يف علوم مصطلح احلديث ملحمد حممد أبو شهبة. القاهرة: دار الفكر. 

العريب. 
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ا: كتب العقيدة: خامساً

)- أصول الدين أليب حنيفة ملحمد عبدالرمحن اخلميس. الرياض: دار الصميعي. 
الطبعة األوىل عام 6)4) هـ/ م996).

)- رشح اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني 
أليب القاسم هبة اهلل الاللكائي. حتقيق: أمحد سعد محدان. الرياض: دار طيبة.

3- الرشيعة أليب بكر اآلجري. حتقيق: حممد حامد الفقي. الهور: األرشف الطبعة 
األوىل عام 403) هـ / 983)م.

4- رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار. حتقيق: عبد الكريم عثامن. مرص: 
مكتبة وهبة. الطبعة الثانية عام 408) هـ /988)م.

5- عقائد أئمة السلف. مجع: فؤاد رمزي. اعتقاد اإلمام سفيان الثوري. بريوت: 
دار الكتاب العريب. الطبعة األوىل عام 5)4)هـ/ 995)م.

6- عقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد التيميمي. حتقيق ودراسة: حممد عبداهلل 
الغامدي. املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم. الطبعة األوىل عام 4)4)هـ.

الكتب  دار  بريوت:  البغدادي.  طاهر  بن  القاهر  لعبد  الفرق  بني  الفرق   -7
العلمية.

دار  الدين.  حمي  حممد  حتقيق:  األشعري.  احلسن  أليب  اإلسالميني  مقاالت   -8
احلداثة.

9- امللل والنحل أليب الفتح حممد الشهرستاين. حتقيق: عبد األمري عيل مهنا، عيل 
حسن فاعود.بريوت: دار املعرفة. الطبعة األوىل عام 0)4) هـ / 990) م.
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ا: كتب الفقه وأصوله: سادساً
األرقم.  دار  بريوت:  اجلوزية.  القيم  البن  العاملني  رب  عن  املوقعني  إعالم   -(

الطبعة األوىل عام 9)4) هـ / 998)م.
)- األم أليب عبداهلل الشافعي. بريوت: دار الفكر. الطبعة الثانية عام 403) هـ / 

983)م.
3- جمموع الفتاوي لتقي الدين أمحد بن تيمية. الرياض: مكتبة العبيكان. الطبعة 

األوىل 9)4)هـ/ 998)م.
4- نصب الراية ألحاديث اهلداية جلامل الدين أيب حممد عبد اهلل الزيلعي. القاهرة: 

دار احلديث.
5- الوجيز يف أصوله الفقه لعبدالكريم زيدان. بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 

الرابعة عام5)4)هـ-994)م. 

ا: كتب معاجم اللغة: سابعاً
)- البستان العبداهلل البستاين. معجم لغوي مطول. بريوت: مكتبة لبنان. الطبعة 

األوىل عام )99)م.
)- تاج العروس يف جوهتر القاموس ملحمد مرتىض الزبيدي. بريوت: دار مكتبة 

احلياة.
3- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلسامعيل بن محاد اجلوهري. حتقيق: أمحد 

عبد الغفور عطار. الطبعة الثانية عام )40)هـ /)98)م.
4- القاموس اجلديد لعيل بن هادوية وبلحسن البلييش واجليالين بن احلاج حيي. 

تونس: الرشكة التونسية للتوزيع. الطبعة األوىل عام 979)م.
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5- القاموس املحيط ملجد الدين الفريوز آبادي. بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
السادسة عام 9)4) هـ / 998)م.

6- الكليات أليب البقاء أيوب بن يوسف احلسني الكفوي. معجم يف املصطلحات 
والفروق الفردية. بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية عام 3)4)هـ.

7- لسان العرب جلامل الدين حممد بن منظور. بريوت: دار الفكر. الطبعة األوىل 
0)4)هـ /990)م.

8- جممل اللغة أليب احلسني بن فارس اللغوي. دراسة و حتقيق: زهري عبد املحسن 
سلطان. بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة األوىل عام 404) هـ / 984) م.

9- املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، 
أبو العباس )املتوىف: نحو 770هـ(، النارش: املكتبة العلمية - بريوت.

0)- البلدان الشهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت احلموي. بريوت: دار صادر الطبعة 
اخلامسة عام 995) م.

الطبعة  بريوت.  كحالة.  رضا  لعمر  واحلديثة  القديمة  العرب  قبائل  معجم   -((
اخلامسة عام 405) هـ /985)م.

))- املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبدالقادر وحممد 
النجار. استانبول: املكتبة اإلسالمية. الطبعة الثانية.

أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أليب  العرب  أنساب  معرفة  يف  األرب  هناية   -(3
القلقشندي. بريوت: دار الكتب العلمية. طبعة عام 405)هـ/ 984)م.

4)- النهاية يف غريب احلديث ملجد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األثري. 
خرج أحاديثه و علق عليه: صالح عويضة. بريوت: دار الكتب العلمية.الطبعة 

األوىل عام 8)4)هـ / 997)م.
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5)- الوايف يف معجم وسيط اللغة العربية لعبداهلل البستاين. بريوت: مكتبة لبنان 
ساحة رياض الصلح. طبعة عام 990)م.

ا: كتب التراجم: ثامناً
)- أسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن عيل بن حممد ابن األثري. حتقيق: خليل 

مامون شيحا. بريوت: دار املعرفة. الطبعة األوىل عام 8)4)هـ /997)م.
السابعة  الطبعة  للماليني.  العلم  دار  بريوت:  الزركيل.  الدين  خلري  األعالم   -(

عام986)م. 
العطار.  مجيل  صدقي  حتقيق:  كثري.  ابن  احلافظ  الفداء  أليب  والنهاية  البداية   -3

بريوت: دار الفكر. الطبعة الثالثة عام 9)4)هـ / 998)م.
4- تاريخ بغداد أليب بكر اخلطيب البغدادي. بريوت: دار الفكر. 

5- التاريخ الكبري للبخاري. بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية.
شعيب  و  عواد  بشار  تأليف:  العسقالين.  حجر  البن  التهذيب  تقريب  حترير   -6

األرنؤوط. بريوت: الرسالة. الطبعة األوىل عام 7)4)هـ/997)م.
7- تذكرة احلفاظ لشمس الدين الذهبي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

8- هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين. بريوت: دار الفكر. الطبعة األوىل عام 
404)هـ/ 984)م.

9- هتذيب الكامل يف أسامء الرجال جلامل الدين املزي. حتقيق: بشار عواد و معروف. 
بريوت: مؤسسة الرسالة. الطبعة األوىل عام 3)4)هـ / )99)م.

مؤسسة  بريوت:  الذهبي.  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  النبالء  أعالم  سري   -(0
الرسالة. الطبعة األوىل عام 9)4)هـ/998)م.
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))- طبقات احلنابلة أليب احلسني حممد بن حممد بن أيب يعيل احلنبيل. خرج أحاديثه: 
أبو حازم أسامة بن حسن أبو الزهراء حازم عيل. بريوت: دار الكتب العلمية. 

الطبعة األوىل عام 7)4)هـ/ 997)م.
))- طبقات الشافعية الكبى لتاج الدين أيب نرص عبد الوهاب السبكي. حتقيق: 

حممود الطناحي وعبدالفتاح احللو. هجر. طبعة عام 3)4)هـ /)99)م.
حممد  عيل  حتقيق:  الذهبي.  أمحد  بن  ملحمد  الرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان   -(3

البجاوي. بريوت: دار الفكر.
4)- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد 

بن خلكان. حتقيق: إحسان عباس. بريوت: دار صادر.

ا: كتب متفرقة: تاسعاً
ندوة  مطبعة  اهلند:  الكاندهلوي.  زكريا  ملحمد  للبخاري  والرتاجم  األبواب   -(

العلامء. اهلند ) لكهنو(. الطبعة الثانية عام 393)هـ /973)م.
)- اإلمام البخاري إمام احلفاظ واملحدثني لتقي الدين الندوي. دمشق: دار القلم. 

الطبعة الرابعة عام 5)4)هـ /994)م.
الدار  القاهرة:  هاشم.  عبداملجيد  للحسيني  وفقيًها  حمدًثا  البخاري  اإلمام   -3

القومية.
الطبعة  املنارة.  دار  جدة:  عبداخلالق.  الغني  لعبد  وصحيحه  البخاري  اإلمام   -4

األوىل عام 5)4)هـ/980)م.
5- البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. تأليف: ذوقات عبيدات وعبدالرمحن 

عدس وكايد عبداحلق. عامن: دار الفكر. الطبعة السابعة عام ))4)هـ.
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التاسع  القرن  هناية  إىل  األول  القرن  من  تطوره  و  نشأته  النبوية  السنة  تدوين   -6
الثانية عام 9)4)هـ/  ملحمد الزهراين. املدينة املنورة: دار اخلضريي. الطبعة 

998)م.
الزبن. عبداهلل  عيل  وحتقيق:  دراسة  مجاعة.  ابن  الدين  لبدر  البخاري  تراجم   -7

الطبعة األوىل عام ))4)هـ /)99)م.
8- توجيه القارئ إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية فيه واإلسنادية يف فتح 

الباري. مجعه: حافظ الزاهدي، بريوت: دار الفكر. 
9- تيسري املنفعة بكتايب مفتاح كنوز السنة واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي 
404)هـ/  عام  الثانية  الطبعة  احلديث.  دار  بريوت:  عبدالباقي.  فؤاد  ملحمد 

984)م.
0)- حياة البخاري ملحمد مجال القاسمي. حتقيق حممود األرناؤوط. بريوت: دار 

النفائس. الطبعة األوىل عام ))4)هـ / )99)م.
الطبعة  املعارف.  الرباط: مكتبة  الكتاين.  البخاري ليوسف  ))- رباعيات اإلمام 

األوىل عام 4)4)هـ / 994)م.
))- رسالة رشح تراجم أبواب صحيح البخاري ألمحد الدهلوي. بريوت: دار 

احلديث. الطبعة الرابعة عام 407)هـ /986)م.
الطبعة  الرسالة.  مؤسسة  بريوت:  القرضاري.  ليوسف  والعلم  الرسول   -(3

اخلامسة عام ))4)هـ /)99)م.
4)- سرية اإلمام البخاري سيد الفقهاء وإمام املحدثني لعبدالسالم املباركفوري. 
نقله إىل العربية و علق عليه: عبدالعليم البتوي. مكة: دار عال الفوائد. الطبعة 

األوىل عام ))4)هـ.
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5)- رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي. حتقيق: عمر سعيد. دار إحياء 
السنة.

6)- كتابة البحث العلمي لعبدالوهاب إبراهيم أبو سليامن. جدة: دار الرشوق. 
الطبعة األوىل عام 5)4)هـ /995)م.

7)- المع الدراري عىل جامع البخاري إفادات رشيد أمحد اجلنجوهی. مجع حممد 
الكاندهلوي. لكنهو: دار العلوم الندوة. 

عام  املعارف. طبعة  مكتبة  الرياض:  القطان.  ملناع  القرآن  مباحث يف علوم   -(8
408)هـ/998)م.

9)- املتواري عىل تراجم أبواب البخاري لنارص الدين أمحد بن حممد املعروف ابن 
الطبعة األوىل عام  املعال.  الكويت: مكتبة  الدين مقبول.  املنري. حتقيق صالح 

407)هـ/ 987)م.
الباري  فتح  خالل  من  العقيدة  يف  العسقالين  حجر  ابن  احلافظ  منهج   -(0
ملحمد إسحاق كندو. الرياض: مكتبة املرشد. الطبعة األوىل عام 9)4)هـ/ 

998)م.

ا: الرسائل اجلامعية: عاشراً

احلمداين.  عبدالكريم  لنـزار  الفقهاء  وحمدث  املحدثني  فقيه  البخاري  اإلمام   -(
اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  كلية  وأصوله.  الفقه  فرع  دكتواره.  رسالة 

جامعة أم القرى مكة املكرمة.))4) هـ. )مطبوع (.
)- البدر العيني ومنهجه يف عمدة القاري ألمحد حمرم الشيخ ناجي. رسالة دكتوراه. 

قسم احلديث كلية أصول الدين. جامعة األزهر الرشيف ) غري مطبوع (. 
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3- رشح صحيح البخاري )كتاب التوحيد( البن بطال. حتقيق: أسامء السويلم. 
بالرياض.  للبنات  الرتبية  كلية  اإلسالمية.  الدراسات  قسم  ماجستري.  رسالة 

4)4) هـ. )غري مطبوع(. 
4- فقه اإلمام البخاري يف الوضوء و الغسل مقارنة بفقه أشهر املحدثني لنور حسن 
جامعة  الفقه.  الفقه وأصوله. شعبة  فرع  دكتوراه.  قاروت. رسالة  عبداحلليم 
 / ))4)هـ  اإلسالمية.  والدراسات  الرشيعة  كلية  املكرمة.  بمكة  القرى  أم 

))9)م. )غري مطبوع(.
5- املصادر املكتوبة للبخاري يف صحيحه. كتاب الوضوء ملحمد عبداهلل أبو بكر 
بامجعان. رسالة ماجستري. قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. جامعة أم 

القرى بمكة املكرمة. 9)4)هـ/989)م. )غري مطبوع(.

احلادي عشر: الدوريات:

)- اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح لنور الدين عرت. جملة جامعة 
أول  )ربيع  الرابع  العدد  اإلسالمية.  والدراسات  الرشيعة  وكلية  الكويت 

406)هـ(.
اللغة واصطالح املحدثني من  )- تراجم أحاديث األبواب. دراسة استقرائية يف 
خالل صحيح البخاري لعيل عبداهلل الزبن. جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية. الرياض: العدد اخلامس. ) حمرم عام ))4) هـ(.
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محتويات الرسالة
املقدمة.......................................................................7
الدراسات السابقة............................................................8
أسباب اختيار املوضوع.......................................................9
الصعوبات التي واجهتني يف هذا البحث....................................0)
خطة البحث................................................................0)
البحث...............................................................)) منهج 
الفصل األول: اإلمام البخاري وصحيحه..................................5)
املبحث األول: سرية اإلمام البخاري........................................9)
املطلب األول: نسبه ومولده ونشأته وبداية طلبه للحديث....................))
نسبه........................................................................))
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املطلب الثاين: مكانته العلمية وطرف من ثناء العلامء عليه....................9)
املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه............................................35
شيوخه...............................................................35 أواًل: 
تالميذه...............................................................36 ثانًيا: 
املطلب الرابع: مؤلفاته......................................................38
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املطلب الرابع: خصائص اجلامع الصحيح وفضائله..........................54
الفصل الثاني: حقيقة الرتمجة...........................................59
املبحث األول: معنى الرتمجة لغة..........................................)6
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اللغات املحفوظة يف كلمة ترمجة.............................................63
ومعانيها.......................................................64 االشتقاقات 
املبحث الثاني: املعنى االصطالحي وارتباطه باملعنى اللغوي..............68
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أواًل: تعريف الركن لغة واصطالًحا.........................................)7
الرتمجة.........................................................)7 أركان  ثانًيا: 
املبحث الرابع: مناسبة الرتمجة...........................................74
لغة...........................................................74 املناسبة  أواًل: 
املناسبة اصطالًحا.....................................................74 ثانًيا: 
أنواع الرتمجة من جهة إدراكها...............................................74
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النوع األول: اخلفية.........................................................74
النوع الثاين: اجللية..........................................................77
املبحث اخلامس: أهمية الرتمجة..........................................80
الفصل الثالث: فقه اإلمام البخاري ف ترامجه............................85
املبحث األول: مقصد البخاري من ترمجته لألبواب.......................88
أواًل: املقصد الفقهي........................................................88
احلديثي.......................................................99 املقصد  ثانًيا: 
ثالًثا: املقصد اخلاص بعلم مصطلح احلديث...............................09)
التفسريي...................................................5)) رابًعا: املقصد 
العقائدي.................................................30) املقصد  خامًسا: 
املبحث الثاني: منهج اإلمام البخاري ف تنويعه لرتاجم أبواب صحيحه وضوابطها......)3)
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املسلك األول: تراجم مشتملة عىل حديث الباب..........................34)
املسلك الثاين: تراجم صائغة ملعنى األحاديث الواردة يف الباب.............35)
اخلفية...............................................36) الرتاجم  الثاين:  النوع 

رشطه،  عىل  يصح  ل  حديث  معنى  إىل  هبا  يومئ  تراجم  األول:  املسلك 
أو يأيت احلديث الذي ل يصح عىل رشطه رصحًيا يف الرتمجة ويورد يف الباب 

(4(........................... ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي 
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احلديث  مدلول  عىل  زائًدا  معنى  أو  حكاًم  تتضمن  تراجم  الثاين:  املسلك 
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