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ص ملخ  

"فهم احلديث يف ضوء القرآن عند اإلمام 
 البخاري من خالل جامعه الصحيح"

   

 إعداد الدكتور: مجال اسطريي.
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تعترب قضية فهم النص الديين كتااب وسنة من أهم القضااي اليت شغلت علماء اإلسالم قدميا وحديثا؛ 
إلسالمية واللغوية. فكان لذلك وقد سخر لذلك ما أنتجته األمة من علوم يف شىت جماالت املعرفة ا

نتائجه السلبية اليت متثلت يف توسيع شقة اخلالف بني أهل املذاهب الفقهية. كما فتح ذلك اباب 
 واسعا لالجتهاد العلمي، منا معه الفقه اإلسالمي.

فقد تعالت صيحات  -الذي هو املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي -وفيما خيص فهم احلديث النبوي 
تنادي بضرورة عرض احلديث على القرآن الكرمي، فإن وافقه فبها ونعمت، إال  -لتاريخعرب ا–

ألن أحسن ما  غري أن تلك احملاوالت ظلت حمتشمة؛فالتوقف أو الرد ملا خالف القرآن الكرمي. 
س األصابع، على أن أكثر األحاديث اليت وقف يف قبول أحاديث معدودة على رؤو أفضت إليه هو الت

مث إن يف منهج احملدثني ما يغين عن بدعوى معارضتها للقرآن آفتها ضعف رواهتا أو كذهبم.مت ردها 
هذه املعارضة أال وهو شرطا الصحة: نفي الشذوذ ونفي العلة ومها أشد على الراوي الثقة من هذه 

أوىل منه املعارضة ألن السنة أشد تفصيال من القرآن. فاشرتاط عدم خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، أو 
  سندا ومتنا أحوط من شرط معارضة احلديث للقرآن.

لت يف فهم احلديث يف ضوء القرآن ما واراه اإلمام البخاري تراجم كتابه املبكرة اليت بذومن اجلهود 
 من درر وجواهر ما زال احملدثون إىل يومنا هذا ينقبون عن حماسنها ليطوقوا هبا أحباثهم العلمية لعلها

 يف سوق العلم وجمالس الفقهاء. اهل خطيبا جتد

وقد متيزت حماولة اإلمام البخاري يف فهم بعض نصوص احلديث النبوي أبهنا أعملت كل تلك 
النصوص وفق القواعد األصولية اليت أقرها علماء األصول. بينما كانت دعوات غريه لعرض احلديث 

. فهل يتأتى للمحدث أو الفقيه أن على القرآن إمهاال لتلك األحاديث. واإلعمال أفضل من اإلمهال
 يستدل على كل قضااي الفقه اإلسالمي ابلقرآن الكرمي؟ 

قد ارتبط فقه البخاري الذي ضمنه تراجم كتابه ابملصدرين األصليني للوحي: الكتاب والسنة. وما 
خال من األبواب عن حديث صحيح على شرطه، جلا فيه إىل القرآن الكرمي. وذلك كقوله يف كتاب 
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  - إىل قوله –ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  له العمل لقوله )نيله األجل، ومل يب جارة )ابب إذا استأجر أجريا فبنيإلا
فلم يذكر البخاري يف هذا الباب حديثا ألنه مل يصح على شرطه فيه شيء،  1( (   ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ

 وإمنا اكتفى ابآلية، وهي مل تبني العمل.

ديث من حكم عملي أو عقدي حبكم منهجي كأن يفيد وقد يرفق البخاري ما دلت عليه األحا 
قطعية أحاديث الباب، أو تواترها آبايت قرآنية صرحية يف املوضوع، فمن ذلك أنه روى ستة أحاديث 

( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېاء يف عذاب القرب، وقوله تعاىل )يف إثبات عذاب القرب حتت )ابب ما ج
. قال 2(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(. وقوله تعاىل )   ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ... وقوله جل ذكره )
ن املصنف قدم ذكر هذه اآلايت لينبه على ثبوت ذكره يف القرآن، خالفا ملن احلافظ بن حجر )وكأ

 رده وزعم أنه مل يرد ذكره إال من أخبار اآلحاد(. 

قطيعته وتواتره. أما عن داللته فقد سلك البخاري  هذا عن ورود احلديث وطريقة البخاري يف إثبات
 -عيدة من الفهم لقلة استعماهلا(يف شرح غريب احلديث )وهو ما وقع يف متنه من لفظه غامضة ب

سلكا أمينا حيافظ فيه على مقاصد الشريعة اإلسالمية، وذلك عن طريق تفسري نظريه من القرآن م
فسر قول عائشة رضي هللا عنها يف وصف قيامه صلى هللا الكرمي إذا ورد مستعمال يف القرآن، فقد 

فأشار  3: انشقت((فطرت)انقوله )الفطور: الشقوق. وسلم )كان يقوم حىت تَ َفطَّر قدماه( بعليه 
(. هكذا تطرد طريقة البخاري يف شرح غريب    ٱ ٻ ٻ ٻبذلك إىل قوله تعاىل من سورة االنفطار )

مي يف أمثلة كثرية ال يتسع املقام الستعراضها كلها، وقد أتيت على احلديث بشرح نظريه من القرآن الكر 
 رغب يف املزيد منها.لتمس هناك ملن يذكر طائفة منها يف املقال األصلي فلت

                                                             

 - خ 444/4  كتاب اإلجارة1 
 - خ 231/3  كتاب اجلنائز2 

كتاب التهجد ابب قيام النيب صلى هللا عليه وسلم ابلليل.3   - خ 14/3  
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اليت أابن عنها –هذه املعرفة بلغة العرب وتصاريف كالمهم ووجوه استعمال القرآن للغة العربية 
إليها املعرفة مبقاصد اخلطاب النبوي، ومىت يكون ذلك البخاري يف تفسري غريب احلديث، أضاف 

 على احلقيقة أو على اجملاز، وهل حقيقته حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية.

واحتمال طروء بعض هذه املعاين على لفظ حديث النيب صلى هللا عليه وسلم واقع والزم، وقد عمل 
أن  ورد حديث سعد ]بن أيب وقاص[قرآن الكرمي؛ فقد أالبخاري على حتديد بعض ذلك يف ضوء ال
صلى هللا عليه وسلم  فرتك رسول هللا -وسعد جالس-رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطي رهطا

هو أعجبهم إيل فقلت: اي رسول هللا مالك عن فالن؟ فو هللا إين ألراه مؤمنا. فقال أو رجال 
واب نفسه. أورد البخاري احلديث مسلما... كررها سعد ثالاث وكرر النيب صلى هللا عليه وسلم اجل

عاىل حتت )ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل، لقوله ت
. فقوله )إذا مل 1(ڃ ڃ چ چ چ( فإذا كان على احلقيقة فهو على قوله جل ذكره )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

يكن اإلسالم على احلقيقة( أي على احلقيقة الشرعية، وقوله )وكان على االستسالم( وهي احلقيقة 
 اللغوية، فإن االستسالم من معاين اإلسالم لغة. 

وقد طوع البخاري بعض آي القرآن لبيان ما أمجلته بعض األحاديث؛ فقد أورد حديث "اإلميان بضع 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ميان، وقول هللا تعاىل ب أمور اإلوستون شعبة" حتت )اب

لنصني من سورة البقرة . فأراد اب2(   ٱ ٻ ٻ ٻ. )(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
                                                                                    منون بيان ما أمجله احلديث من شعب اإلميان(.وسورة املؤ 

 ام القرآن؛ومن وجوه الداللة اليت يلجأ إليها البخاري يف فهم السنة قضاؤه على بعض األحاديث بع
من ذلك أنه أورد أربعة أحاديث مفادها جواز إنفاق املرأة وعتقها من غري إذن زوجها، وقد أكد 

دل عليه لفظ اآلية العام الذي يقضي جبواز نفقة املرأة من غري إذن زوجها ما دامت غري معناها مبا 
إذا كان هلا زوج، فهو هبة املرأة لغري زوجها، وعتقها،  سفيهة. فقد أورد تلك األحاديث حتت )ابب

                                                             

 - خ 79/1  كتاب اإلميان1 
 - خ 50/1  كتاب اإلميان: ابب أمور اإلميان.2 
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ال .وهبذا احلكم ق1(ڭ ڭ ڭ ۇ   ڭجائز إذا مل تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة مل جيز، قال تعاىل )
 اجلمهور. 

وعكس هذا واقع أيضا أن خيصص البخاري عام احلديث ابلقرآن، فقد أورد ثالثة أحاديث يف 
االعتكاف، ليس يف واحد منها ما يدل على وقوعه يف املسجد، فخصص هذا العموم بوقوعه يف 

ر املساجد كما نصت على ذلك آية البقرة. فقد أورد تلك األحاديث حتت)ابب االعتكاف يف العش
 .2(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱاألواخر، واالعتكاف يف املساجد كلها، لقوله تعاىل )

ومن استحضاره لنصوص الوحيني، وضبطه لدالالت ألفاظها ابلرغم من وحدة مادهتا، متييزه بني 
أو يلتبس  وذلك حىت ال حيمل هذا على ذاك أو العكس، ،األلفاظ املشرتكة يف القرآن واحلديث

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ة )عي املطلوب يف قوله تعاىل يف اجلمعمن ذلك ما ميزه البخاري من الس أحدمها ابآلخر،

( عن السعي املنهي عنه يف قوله صلى هللا عليه وسلم )إذا أقيمت الصالة فال أتتوها وأنتم تسعون(. ٺ
نهي عنه يف احلديث، وهو احلديث. فالسعي يف اآلية معناه العمل والذهاب، وهو خالف السعي امل

 اإلسراع إىل الصالة أو العدو.

(. ومن قال: السعي العمل ڀ ڀ ڀ ڀ أورد ذلك حتت )ابب املشي إىل اجلمعة، وقول هللا جل ذكره )
بن عباس رضي هللا عنهما: حيرم البيع حينئذ. وقال عطاء حترم ا(. وقال ٹ ڻ ڻوالذهاب لقوله تعاىل )

أن  هيم بن سعد عن الزهري "إذا أذن املؤذن يوم اجلمعة وهو مسافر فعليالصناعات كلها. وقال إبراه
 .3يشهد"(

ومما استعصت داللته على العلماء: األحاديث الصحيحة املختلفة فيم كانت عليه بيعة الرضوان، فقد 
تضمنت البيعة على أمور هي: الصرب، واملوت، واجلهاد، واإلسالم، وهي أمور خمتلفة يرى البخاري 

                                                             

 - خ 217/5  كتاب اهلبة.1 
 - خ 271/4  كتاب االعتكاف. 2 

 - خ 390/2  كتاب اجلمعة.3 
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متعددة حلكم مطلق، وهو البيعة، فقد أوردها حتت )ابب البيعة يف احلرب أن ال يفروا،  أوصاف اأهن
 ووجه ذلك أن املبايعة يف اآلية مطلقة. 1(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳوقال بعضهم على املوت لقوله تعاىل )

السنة حتياط البخاري التام يف إعمال النصوص، واستحضاره للقرآن الكرمي تقييده مطلق ومن ا
ويف –ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث  ثالثة أحاديث يف فضل من مات له ابلقرآن الكرمي؛ فقد أورد

وأن هللا يدخله بذلك اجلنة. وليس يف واحد منها ما يدل على أن الثواب مرتبط  -بعضها اثنني
حيث حتساب فكلها مطلقة، فذهب اإلمام البخاري إىل تقييدها ابلصرب واال ،ابالحتساب والصرب

. وأراد بذلك آية 2(   ڤ ڤ ڤله ولد فاحتسب وقول هللا عز وجل )أوردها حتت )ابب فضل من مات 
( ولفظ املصيبة يشمل    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڤ ڤ ڤالبقرة اليت وصف فيها الصابرون بقوله تعاىل )

 املصيبة ابلولد.

 

 

 

 

 : وهي كالتايل يف هذا البحث ويف األخري نشري إىل النتائج اليت توصلنا إليها

دعوى عرض احلديث على القرآن قد يتوخى منها التوقف يف قبول أحاديث أوردها ولو كانت -1
صحيحة، خبالف فهم احلديث يف ضوء القرآن، فإنه يفضي إىل إعمال ما صح من احلديث وفهمه 

 فهما سليما.

 .اإلسالمية معرفة مبقاصد الشريعةقرآن يتطلب شروطا، وحصانة علمية و فهم احلديث يف ضوء ال-2
                                                             

 - خ 117/6  كتاب اجلهاد.1 
 - خ 118/3  كتاب اجلنائز.2 
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 ألن السنة قد تستقل ابلتشريع. ؛فهم احلديث يف ضوء القرآن الكرمي من ضوابط الفهم السليم-3

 أصالة منهج البخاري يف فهم احلديث النبوي، واستمداده من كتاب هللا معىن ومبىن.-4

 جدات احلضارية.فهم النص النبوي يف حاجة إىل ضوابط أخرى تراعي الظروف واملست-5

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


