منهج اإلمام البخاري في صحيحه
 ترجمة اإلمام البخاري:اسمه ونسبه ومولده :
هو أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي.
وأما الجعفي فألن أبا جده  -وكان مجوسيا -أسلم على يد الميمان الجعفي والي بخارى ،فنسب إليه ألنه مواله من فوق.
وقد طلب والد البخاري العلم ،قال البخاري ":سمع أبي من مالك بن أنس ،ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه ".
ولد اإلمام البخاري يوم الجمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سننة أربنع وتسنعين وماونة وقند صهنب بصنره فني صنغره
فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل فقال لها " :يا هذه قد رد اهلل على ابنك بصره لكثرة بكاوك أو دعاوك ".
طلبه للعلم :
طلب العلم وهو صبي ،وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكتاب ولم تتجاوز سنه عشر سنين ،وكنان يختلنإ إلنى محندلي بلنده
ويرد على بعضهم خطأه فلما بلغ ستة عشر سنة ،كان قد حفظ كتب ابنن المبنارك ووكينع وعنره فقنه أصنحاب النرأي ،لنم خنر منع

حج رجع أخوه بأمه ،وتخلإ هو في طلب الحديث.
أمه وأخيه أحمد إلى مكة ،فلما ّ
شيوخه :

لقد أخنذ البخناري عنن شنيوي كثينرين قند صكنرهم منن تنرجم للبخناري .فمننهم منن صننفهم علنى حنروه المعجنم كنالمهي فني تهنذيب
الكمال وحاول استقصاءهم ،وصكرهم الذهبي في السير على البلدان ،وصكرهم أيضاً على الطبقات ،وقد تبعه الحنافظ ابنن حجنر فني
صكن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرهم علن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى الطبقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات.

وقال رحمه اهلل  " :كتبت عن ألإ ولمانين رجالً لنيس مننهم إال صناحب حنديث .كنانوا يقولنون :اإليمنان قنول وعمنل ،يهيند ويننق

" .ومن أهم شيوخه :سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم ،وهو من عوالي شيوخه ،وسمع بمرو من عبندان بنن عثمنان ،وعلني بنن الحسنن
بن شقيق ،وصدقة بن الفضل ،وجماعة ،وبنيسابور من يحيى بنن يحينى ،وجماعنة.وبنالري إبنراهيم بنن موسنى .وببغنداد منن محمند بنن
عيسنى ابنن الطبناو ،وسننريج بنن النعمنان ،ومحمند بننن سنابق ،وعفان،وبالبصنرة مننن أبني عاصنم النبينل ،واألنصنناري ،وعبند النرحمن بننن
حماد الشعيثي صاحب ابن عون ،ومن محمد بن عرعرة ،وحجا بن منهال ،وبدل بن المحبر ،وعبد اهلل بن رجناء ،وعندة ،وبالكوفنة

من عبيداهلل بن موسى ،وأبي نعيم ،وخالد بن مخلد ،وطلق بن غنام ،وغيرهم.
تالميذه :

روى عنه خلق كثير منهم :أبو عيسى الترمذي ،وأبو حاتم ،وإبراهيم بنن إسنحاق الحربني ،وأبنو بكنر بنن أبني الندنيا ،وأبنو بكنر أحمند
بن عمرو بن أبي عاصم ،وصالح بن محمد جهرة .. ،وروى عنه اإلمام مسلم في غير " صحيحه ".
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منهلته العلمية :
اشتهر البخاري في عصره بالحفظ والعلم والذكاء ،وقد وقعت له حوا دث كثيرة تدل على حفظه منها امتحانه ينوم دخنل بغنداد وهني
قصة مشهورة.
وكان  -رحمه اهلل  -واسع العلم غهير االطالو ،وقال  " :ال أعلم شيئاً يحتا إليه إال وهنو فني الكتناب أو السننة .فقينل لنه :يمكنن
معرفة صلك كله قال :نعم ".
وقال له بعضهم ،قال فنالن عننك ال تحسنن أن تصنلي ،فقنال :لنو قينل شنيء منن هنذا منا كننت أقنوم منن صلنك المجلنس حتنى أروي
عشرة آاله حديث في الصالة خاصة.
لناء األومة عليه :
لناء عناطراً واعترفنوا بعلمنه وفضنله وخاصنة فني الرجنال وعلنل الحنديث ،وهنذا شنيء يسنير
ألنى عليه أومة اإلسالم ،وحفاظ الحديث ً

من لناء هؤالء األومة عليه.

فسروا بذلك ،وصناروا إلنى عمنرو
قال اإلمام البخاري رحمه اهلل  :صاكرني أصحاب عمرو بن علي الفالس بحديث ،فقلت :ال أعرفه ُ
فأخبروه ،فقال :حديث ال يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث.

وكنان إسنحاق بنن راهويننة يقنول :اكتبنوا عنن هننذا الشناب  -يعنني البخناري  -فلننو كنان فني زمنن الحسننن الحتنا النناس إلينه لمعرفتننه
بالحديث وفقهه.
وقال اإلمام أحمد :ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل.
وكان علماء مكة يقولون  :محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان.
وقال محمد بنن أبني حناتم  :سنمعت محمنود بنن النضنر أبنا سنهل الشنافعي يقنول :دخلنت البصنرة والشنام والحجناز والكوفنة ورأينت
علماءها كلما جرى صكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم.
وقال محمد بن أبي حاتم أيضاً :سمعت إبراهيم بن خالد المروزي ،يقول :رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثنني علنى أبني عبند اهلل

البخاري ،ويقول :ال أعلم أني رأيت مثله ،كأنه لم يخلق إال للحديث.

وقند قنال لنه اإلمنام مسننلم عنندما سنأله عنن حنديث كفننارة المجلنس :دعنني حتنى أقبنل رجليننك ينا أسنتاص األسنتاصين وسنيد المحنندلين
وطبينب الحننديث فني عللننه ..وقننال لنه :ال يبغضننك إال حاسنند ،وأشنهد أنننه لنيس فنني النندنيا مثلنك (النكننت علننى كتناب ابننن الصننال
)617/2
وقننال أبننو عيسننى الترمننذي :لننم أر بننالعراق وال بخ راسننان فنني معنننى العلننل والتنناريخ ومعرفننة األسننانيد أعلننم مننن محمنند بننن إسننماعيل
(طبقات الشافعية )222/2
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عبادته وورعه وصالحه :
وكما جمنع اإلمنام البخناري بنين الفقنه والحنديث فقند جمنع اهلل لنه بنين العلنم والعبنادة .فقند كنان كثينر النتالوة والصنالة ،وخاصنة فني
رمضان فهو يختم القرآن في النهار كل يوم ختمة ،ويقوم بعد التراويح كل لالث ليال بختمة.
نورم منن صلنك
وكان أحياناً يعرض له منا يؤصينه فني صنالته فنال يقطعهنا حتنى يتمهنا ،فقند أبنره زنبنور فني بيتنه سنبعة عشنر مومنعاً وقند ت ّ

جسده فقال له بعض القوم :كيإ لم تخر من الصالة أول ما أبرك ؟ فقال  :كنت في سورة فأحببت أن أتمها.

كما كان  -رحمه اهلل  -ورعاً في منطقه وكالمه فقال رحمه اهلل :أرجو أن ألقى اهلل وال يحاسبني أني اغتبت أحداً.
قنال النذهبي معلقناً علنى كالمننه هنذا :قلنت :صندق رحمننه اهلل ،ومنن نظنر فني كالمننه فني الجنر والتعنديل علننم ورعنه فني الكنالم فنني

الناس ،وإنصافه فيمن يضعفه ،فإنه أكثر ما يقول :منكر الحديث ،سكتوا عنه ،فيه نظر ،ونحو هذا.

وقل أن يكون :فالن كذاب ،أو كان يضع الحديث ،حتى إنه قال :إصا قلت فالن في حديثه نظر ،فهو متهم واه.
وهذا معنى قوله :ال يحاسبني اهلل أني اغتبت أحدا .وهذا هو واهلل غاية الورو.
وكان مستجاب الدعاء ،فلما وقعت له محنته قال بعد أن فرغ من ورده  " :اللهنم إننه قند مناقت علني األرض بمنا رحبنت فاقبضنني
إليك " فما تم شهر حتى مات .حكاه ابن عدي.
بعض مؤلفاته:
الجامع الصحيح ،األدب المفرد ،التاريخ الكبير ،التاريخ األوسط ،التاريخ الصغير ،خلق أفعال العبناد ،النرد علنى الجهمينة ،المسنند
الكبيننر ،األشننربة ،الهبننة ،أسننامي الصننحابة الوحنندان ،العلننل ،الكننني ،الفواونند ،قضننايا الصننحابة والتننابعين وأقنناويلهم ،رفننع الينندين فنني
الصالة ،القراءة خلإ اإلمام ،بر الوالدين ،الضعفاء .وغيرها كثير.
وفاته :
لما منع البخاري من العلم خر إلى " خرتنك " وهي قرية على فرسخين من سمرقند ،كان لنه بهنا أقربناء فبقني فيهنا أيامناً قليلنة ،لنم
توفي وكنان صلنك ليلنة السنبت ليلنة عيند الفطنر عنند صنالة العشناء ،ودفنن ينوم الفطنر بعند صنالة الظهنر سننة سنتة وخمسنين ومناوتين،

وعنا الننين وسنتين سننة إال لاللنة عشنر يومناً وكاننت حياتنه كلهننا حافلنة بنالعلم معمنورة بالعبنادة ،فجنهاه اهلل عنن اإلسنالم وأهلنه خيننر

الجهاء.

مصادر الترجمة:
سننير أعننالم النننبالء ( ،)191/12تننذكرة الحفنناظ ( ،)555/2الجننر والتعننديل ( ،)191/6طبقننات الحنابلننة (،)269 ،261/1
تنناريخ بغننداد ( ،)3311/2وفيننات األعيننان (  ،)1113191/تهننذيب الكمننال ( ،)117131162العبننر ( ،)11 ،12 /2الننوافي
بالوفيات ( ،)229 ،227 / 2طبقات الشافعية للسبكي ( ،)231 ،212 / 2هدي الساري ص ،361النجنوم الهاهنرة (،25 / 1
 ،)27شذرات الذهب (.)117 ،113 / 2
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 الجامع الصحيح:اسم الكتاب:
حسب ما رجحه الحافظ ابن حجر في هدي الساري" :الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه".
ويقال له الجامع الصحيح ،ويقال اختصاراً :صحيح البخاري وهو المشهور بين الناس.
الباعث على تأليإ الجامع الصحيح:
 -1رغبة في تمييه الحديث الصحيح وتمييهه عن الضعيإ.
 -2تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه؛ حيث قال :لو جمعنتم كتابناً لصنحيح سننة رسنول اهلل ، قنال البخناري :فوقنع صلنك فني
قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

أصب عنننه ،فسنألت بعننض المعبنرين فقننال لنني :أننت تننذب عنننه
 -1وقنال البخنناري :رأينت النبنني  وكننأني بنين يديننه وبيندي مروحنةن س

الكذب.

موموو الكتاب:
قنال ابننن حجننر فنني هندي السنناري :بيننان مومننوعه وا لكشنإ عننن مغننهاه؛ فيننه تقنرر أنننه التننهم فيننه الصنحة وأنننه ال يننورد فيننه إال حننديثا
صحيحا ،هذا أصل موموعه ،وهو مستفاد من تسميته إياه :الجامع الصحيح المسند من حديث رسنول اهلل  وسنننه وأيامنه .وممنا
نقلنناه عننه منن رواينة األومنة عننه صنريحا ،لنم رأى أن ال يخليننه منن الفواوند الفقهينة والنكنت الحكمينة ،فاسنتخر بفهمنه منن المتننون
معنناني كثيننرة فرقهننا فنني أبننواب الكتنناب بحسننب تناسننبها ،واعتنننى فيننه بميننات األحكننام؛ فننانتهو منهننا النندالالت البديعننة وسننلك فنني
اإلشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة .قال الشيخ محيي الدين نفع اهلل به :ليس مقصود البخناري االقتصنار علنى األحادينث فقنط بنل
مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أرادها ولهنذا المعننى أخلنى كثينرا منن األبنواب عنن إسنناد الحنديث واقتصنر فينه علنى قولنه

فيه :فالن عنن النبني  أو نحنو صلنك وقند ينذكر المنتن بغينر إسنناد وقند ينورده معلقنا وإنمنا يفعنل هنذا ألننه أراد االحتجنا للمسنألة

التي ترجم لها..

رواة الجامع الصحيح عن البخاري:
• -1الفربري محمد بن يوسإ بن مطر ،وهي أهم الروايات.
• -2أبو طلحة منصور البهدوي.
• -3إبراهيم بن معقل النسفي.
• -4حماد بن شاكر.
• -5أبو صر عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي الحافظ.
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• -6ابن السكن :أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ
• -7األصيلي :أبو محمد عبد اهلل بن إبراهيم األصيلي
قال صديق حسن خان :وأما روايته ،فقد روينا عن الفربري أنه قال :سمع البخاري من مؤلفه :تسعون ألإ رجل فما بقني أحند يروينه
عنه غيري .قال ابن حجر :أطلق صلك بناء على ما في علمه ،وقد تأخر بعنده بتسنع سننين أبنو طلحنة منصنور البنهدوي المتنوفى سننة
تسع وعشرين ولرث مئة ،وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جهم به أبو نصر بن ماكوال وغيره.

عدد أحاديث الكتاب وكتبه وأبوابه:
قال ابن الصال  :سبعة آاله وماوتان وخمسة وسبعون حديثا باألحاديث المكررة ،وتعقبه ابن حجنر فقنال :جمينع أحاديثنه بنالمكرر
سوى المعلقات سبعة آاله ولالث مئة وسبعة وتسعون حديثاً.
قال صديق حسن خان :والخنال

منن صلنك بنال تكرينر :ألنإ حنديث وسنت مئنة وحنديثان ،وإصا منم إلينه المتنون المعلقنة المرفوعنة

التي لنم يوصنلها فني مومنع آخنر مننه وهني :مئنة وتسنعة وخمسنون حنديثاً ،صنار مجمنوو الخنال  :ألفني حنديث وسنبع مئنة وإحندى

وستين حديثاً .فجملة ما فيه من التعناليق :ألنإ ولنالث مئنة وأحند وأربعنون حنديثاً ،وأكثرهنا مكنرر ،فخنر فني الكتناب أصنول متوننه
وليس فيه من المتون التي لم تخر من الكتاب ولو من طريق آخر إال مئنة وسنتون حنديثاً .وجملنة منا فينه منن المكنرر :تسنعة آاله

والنان ولمانون حديثاً خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعنات علنى التنابعين .وعندد كتبنه كمنا فني الكواكنب الندراري :مئنة

وستون ،وأبوابه :لاللة آاله وأربع مئة وخمسون باباً ،مع اختاله قليل فني نسنخ األصنول ،وعندد مشنايخه النذين خنر عننهم فينه:
ماوتان وتسعة ولمانون ..ووقع له النان وعشرون حديثاً لالليات اإلسناد

انتقاؤه لكتابه وعنايته به:
قال أبو جعفر العقيلي :لما ألإ البخاري كتاب الصحيح عرمه علنى أحمند بنن حنبنل ويحينى بنن معنين وعلنى بنن المنديني وغينرهم،
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة ،إال في أربعة أحاديث .قال العقيلي :والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة (هدي الساري)

وقال أبو أحمد بنن عندي :سنمعت الحسنن بنن الحسنين البنهاز ،سنمعت إبنراهيم بنن معقنل ،سنمعت البخناري يقنول :منا أدخلنت فني
هذا الكتاب إال ما صح ،وتركت من الصحا كي ال يطول الكتاب.
وقال البخاري :أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة ألإ حديث.
وقال أيضاً :صنفت " الصحيح " في ست عشرة سنة ،وجعلته حجة فيما بيني وبين اهلل تعالى
قيمة الكتاب العلمية ولناء العلماء عليه :قال اإلمام النساوي :ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
وقننال النننووي فنني شننر صننحيح مسننلم ( :)13/1اتفننق العلمنناء رحمهننم اهلل علننى أن أص نح الكتننب بعنند القننرآن العهيننه الصننحيحان
البخاري ومسلم ،وتلقتهما األمة بالقبول ،وكتناب البخناري أصنحهما وأكثرهمنا فواوند ومعناره وناهرة وغامضنة ،وقند صنح أن مسنلما
كنان ممننن يسننتفيد مننن البخنناري ويعتنره بأنننه لننيس لننه نظيننر فني علننم الحننديث ،وهننذا الننذي صكرنناه مننن تننرجيح كتنناب البخنناري هننو
المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل اإلتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
قال الذهبي في تاريخ اإلسالم :وأما "جامع البخاري الصحيح" فأجل كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى..
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قال العراقي في ألفيته تبعا البن الصال :
بالترجيح

أول من صنإ في الصحيح

محمد وخ

ومسلم بعد وبعض الغرب مع

أبي علي فضلوا صا لو نفع.

وقد صكر الذهبي وغيره قصيدة في الثناء على صحيح البخاري؛ فقال :لبعضهم:
صحيح البخاري لو أنصفوه * لما خط إال بماء الذهب .هو الفرق بين الهدى والعمى * هو السد بنين الفتنى والعطنب أسنانيد مثنل
نجوم السماء * أمام متون كمثل الشهب .به قام ميهان دين الرسنول * ودان بنه العجنم بعند العنرب حجناب منن الننار ال شنك فينه *
تميه بين الرمى والغضب .وستر رقيق إلى المصطفى * ون

مبين لكشإ الرينب فينا عالمنا أجمنع العنالمون * علنى فضنل رتبتنه

في الريب .سبقت األومة فيما جمعنت * وفنهت علنى رغمهنم بالقصنب نفينت الضنعيإ منن النناقلين * ومنن كنان متهمنا بالكنذب.
وأبرزت في حسن ترتيبه * وتبويبه عجبا للعجب .فأعطاك موالك ما تشتهيه * وأجهل حظك فيما وهب

أدلة تفضيله على صحيح مسلم:
قال الحافظ ابن حجر في النكنت( :)219 -217/1وقنال أبنو عبند النرحمن النسناوي ":منا فني هنذه الكتنب كلهنا أجنود منن كتناب
البخاري" قال ابن حجر :ونقل كالم األومة في تفضيل كتاب البخاري يكثر ،ويكفي من صلك اتفناقهم علنى أننه كنان أعلنم بنالفن منن
مسلم ،وأن مسلماً كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة صلك في عصره .فهذا من حيث الجملة وأما من حينث التفصنيل

فيتننرجح كتنناب البخنناري علننى كتنناب مسننلم ،فننإن اإلسننناد الصننحيح مننداره علننى اتصنناله ،وعدالننة الننرواة ،كمننا بيننناه غيننر مننرة .وكتنناب
البخاري أعدل رواة وأش سد اتصاالً من كتاب مسلم ،والدليل على صلك من أوجه:
• -1أحدها :أن الذين انفرد البخاري باإلخرا لهم دون مسلم :أربعماوة وخمسة ولاللون رجالً ،المتكلم فنيهم بالضنعإ مننهم :نحنو منن
لمانين رجالً ،والذين انفرد مسلم باإلخرا لهنم دون البخناري :سنتماوة وعشنرون رجنالً ،المنتكلم فنيهم بالضنعإ مننهم :ماونة وسنتون
رجالً ،على الضعإ من كتاب البخاري ،وال شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصال أولنى منن التخنريج عمنن تكلنم فينه ،ولنو كنان

صلك غير سديد.

• -2الوجنه الثنناني :أن الننذين انفننرد بهننم البخنناري ممنن تكلننم فيننه لننم يكننن يكثننر مننن تخنريج أحنناديثهم ،ولننيس لواحنند منننهم نسننخة كثيننرة
أخرجها كلها أو أكثرها إال نسخة عكرمة عن ابن عبناس .بخناله مسنلم فإننه أخنر أكثنر تلنك النسنخ التني رواهنا عمنن تكلنم فينه؛
كأبي الهبير عن جابر ،وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة ،وحماد بن سلمة عن لابت...ونحوهم.
• -3الوجه الثالث :أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثنرهم منن شنيوخه النذين لقنيعهم وعنره أحنوالهم واطلنع علنى أحناديثهم،
فميه جيدها من ردي ها بخاله مسلم ،فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممنن تكلنم فينه ،منن المتقندمين ،وقند أخنر أكثنر نسنخهم
كما قدمنا صكره ،وال شك أن المرء أش سد معرف ًة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من معيفه ممن تقدم عن عصرهم.

• -4الوجننه الرابننع :أن أكثننر هننؤالء الرجننال الننذين تكلننم فننيهم مننن المتقنندين يخننر البخنناري أحنناديثهم غالبناً فنني االستشننهاد والمتابعننات
والتعليقنات بخناله مسنلم ،فإننه يخنر لهنم الكثينر فني األصنول واالحتجنا وال يعنر

البخناري فني الغالنب علنى منن أخنر لهنم

مسلم في المتابعات؛ فأكثر من يخر لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسنلم وأكثنر منن يخنر لهنم مسنلم فني المتابعنات ال

يعر عليهم البخاري ،فهذا وجه من وجوه الترجيح واهر.
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واألوجه األربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة ،وبقي ما يتعلق باالتصال -5 :وهو الوجه الخنامس :وهنو أن مسنلماً كنان مذهبنه،

ب ننل نق ننل اإلجم نناو ف نني أول ص ننحيحه :أن اإلس ننناد المع نننعن ل ننه حك ننم االتص ننال إصا تعاص ننر المع نننعن والمع نننعن عن ننه وإن ل ننم يثب ننت

اجتماعهما .والبخاري ال يحمله على االتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة .وقد أوهنر البخناري هنذا المنذهب فني التنأريخ
وجننرى عليننه فنني الصننحيح ،وهننو ممننا يننرجح بننه كتابننه ،ألنننا وإن سننلمنا مننا صكننره مسننلم مننن الحكننم باالتصننال ،فننال يخفننى أن شننرط
البخاري أومح في االتصال ،وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصاالً وأش سد تحرياً ،واهلل أعلم.
وزاد فني هندي السناري وجهناً سادسناً فقنال :وأمنا منا يتعلنق بعنندم العلنة؛ وهنو الوجنه السنادس :فنإن األحادينث التني انتقندت عليهمننا
بلغننت منناوتي حننديث وعشننرة أحاديننث ..اخننت

ا لبخنناري منهننا بأقننل مننن لمننانين وبنناقي صلننك يخننت

بمسننلم ،وال شننك أن مننا قننل

االنتقاد فيه أرجح مما كثر ،واهلل أعلم.
وقال السيوطي في التدريب :وقال شيخ اإلسالم اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم فني العلنوم وأعنره بصنناعة الحنديث
وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يهل يستفيد منه ويتبع آلاره حتى قال الدارقطني :لوال البخاري ما را مسلم وال جاء.

شرطه في الصحيح:
نرطت أن أخنر
قال ابن طاهر في شروط األومة :اعلم أن البخاري ومسلماً ومن صكرنا بعدهم ،لم ينقل عنن واحند مننهم أننه قنال :ش ُ

ط كنل رجننل مننهم .واعلنم أن شننرط
فني كتنابي منا يكننون علنى الشنرط الفالننني ،وإنمنا يعنره صلنك مننن سنبر كتنبهم ،فننيعلم بنذلك شنر ُ

المتفق على لقة نقلتنه إلنى الصنحابي المشنهور ،منن غينر اخنتاله بنين الثقنات األلبنات ،ويكنون
البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث ُ

إسننناده متص نالً غيننر مقطننوو ،فننإن كننان للصننحابي راويننان فصنناعداً فحسننن ،وإن يكننن لننه إال راو واحنند إصا صننح الطرين ُنق إلننى الننراوي
أخرجاه ،إال أن مسلماً أخر أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم ،لشبهة وقعت فني نفسنه ،أخنر مسنلم أحناديثهم بإزالنة الشنبهة،
مثل حماد بن سلمة ،وسهيل بن أبي صالح ،وداود بن أبي هند ،وأبي الهبير ،والعالء بن عبد الرحمن ،وغيرهم.

قال العراقي في شر التبصرة والتذكرة :وليس ما قاله بجيد ,ألن النساوي معإ جماعة أخر لهم الشيخان أو أحدهما.
قال السيوطي في التدريب :وأجينب :بأنعهمنا أخرجنا منن أجمنع علنى لقتنه إلنى حنين تصننيفهما ,وال يقند فني صلنك تضنعيإ النسناوي

بعد وجنود الكتنابين .وقنال شنيخ اإلسنالم :تضنعيإ النسناوي إن كنان باجتهناده ,أو نقلنه عنن معاصنر ,فنالجواب صلنك ,وإن نقلنه عنن
متقدم فال .قال :ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو األصل الذي بنيا عليه أمرهما ,وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه.
وقال الحاكم في «علوم الحديث» :وصإ الحديث الصحيح أن يرويه الصنحابي المشنهور بالرواينة عنن النبني  ولنه راوينان لقتنان,
لم يرويه من أتباو التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية ,وله رواة لقات.
وقال في «المدخل» :الدرجة األولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم ,وهو أن يروي الحنديث عنن رسنول اهلل  صنحابي زاونل
عنه اسم الجهالة ,بأن يروي عنه تابعينان عندالن ,لنم ينروي عننه التنابعي المشنهور بالرواينة عنن الصنحابة ,ولنه راوينان لقتنان ,لنم يروينه
نهورا بالعدالنة فني روايتنه,
عنه من أتباو التابعين حافظ متقن ,وله رواة من الطبقة الرابعة ,لم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً مش ً

لم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا ,كالشهادة على الشهادة.
فعمم في «علوم الحديث» شرط الصحيح من حيث هو ,وخص

صلك في «المدخل» بشرط الشيخين ،وقد نقنض علينه الحنازمي

ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغراوب التي تفرد بها بعض الرواة.
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وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان ,ال أنه يشترط أن يتفقا في رواية صلنك الحنديث بعيننه .قنال
أبو علي الغساني ,ونقله عياض عنه :ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ,لنم عنن تابعينه ,فمنن بعنده,
فإن صلك يعه وجوده ,وإنما المراد أن هذا الصحابي ,وهذا التابعي قد روى عنه رجالن ,خر بهما عن حد الجهالة.

قال شيخ اإلسالم :وكأن الحازمي فهم صلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة ,ألن الشهادة يشترط فيها التعدد.
وأجيب :باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه ال كلها ,كاالتصال ,واللقاء ,وغيرهما.
وقننال أبننو عبنند اهلل ابننن المننواق :مننا حمننل الغسنناني عليننه كننالم الحنناكم ,وتبعننه عليننه عينناض وغيننره لننيس بننالبين ,وال أعلننم أح ن ًدا روى

عنهما أنهما صرحا بذلك ,وال وجود له في كتابيهما ,وال خارجا عنهما ,فإن كان قاول صلك عرفنه منن منذهبهما بالتصنفح ,لتصنرفهما
معا في كتابيها ,وإن كان أخذه من كون صلنك أكثريًنا فني كتابيهمنا ,فنال دلينل فينه علنى كونهمنا
في كتابيهما ,فلم يُصب ,ألن األمرين ً

اشترطاه ,ولعل وجود صلك أكثريًا ,إنما هو ألن من روى عنه أكثر من واحند ,أكثنر ممنن لنم ينرو عننه إال واحند منن النرواة ُمطل ًقنا ,ال
بالنسنبة إلنى مننا ُخنر لننه مننهم فني «الصننحيحين» ,ولنيس مننن اإلنصناه إلهامهمنا هننذا الشنرط ,مننن غينر أن يثبنت عنهمننا صلنك ,مننع
نالم مقب ن
نول
وجود إخاللهما به ,ألنهما إصا صح عنهما اشتراط صلك ,كان في إخاللهما به درك عليهمنا .قنال شنيخ اإلسنالم :وهنذا ك ن
بحث قوي.
و ن

وقال في «مقدمة شر البخاري» :منا صكنره الحناكم وإن كنان منتقضنا فني حنق بعنض الصنحابة النذين أخنر لهنم ,إال أننه معتبنر فني
حق من بعدهم ,فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إال راو واحد فقط.
المالزمين لمن أخذوا عننه ُمالزمنة طويلنة ,وأننه
وقال الحازمي ما حاصله :شرط البخاري أن يخر ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين ُ
قد يُخر أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في اإلتقان والمالزمة لمن رووا عنه ,فلم يلهموه إال مالزمة يسيرة ,وشنرط مسنلم أن
يخننر حننديث هننذه الطبقننة الثانيننة ,وقنند يخننر حننديث مننن لننم يسننلم مننن غواوننل الجننر  ,إصا كننان طويننل المالزمننة لمننن أخننذ عنننه,

كحماد بن سلمة في لابت البُناني وأيوب.

وقال المصنإ  -أي النووي : -إن المراد بقولهم :علنى شنرطهما :أن يكنون رجنال إسنناده فني كتابيهمنا ,ألننه لنيس لهمنا شنرط فني
كتابيهما ,وال في غيرهما.
وقنال الحنازمي فني شنروط األومنة :منذهب منن يخنر الصننحيح أن يعتبنر حنال النراوي العندل فني مشنايخه وفنيمن روى عننهم ،وهننم
لقات أيضا ،وحديثه عن بعضهم صحيح لابنت يلهمنه إخراجنه ،وعنن بعضنهم مندخول ال يصنح إخراجنه إال فني الشنواهد والمتابعنات،
وهنذا بناب فينه غمنوض ،وطريقنه معرفنة طبقنات النرواة عنن راوي األصنل ومراتنب منداركهم .ولنومنح صلنك بمثنال ،وهنو أن تعلننم أن

أصحاب الههري مثال على طبقات خمس ،ولكل طبقة منهنا مهينة علنى التني تليهنا وتفناوت .فمنن كنان فني الطبقنة األولنى فهنو الغاينة
في الصحة ،وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت األولى في العدالنة ،غينر أن األولنى جمعنت بنين الحفنظ واإلتقنان وبنين

طول المالزمة للههري ،حتى كان فيهم من يُهامله في السفر ويُالزمه في الحضر ،والطبقة الثانية لم تالزم الههري إال مندة يسنيرة فلنم
تمارس حديثه ،وكانوا في اإلتقان دون الطبقة األولى ،وهم شرط مسلم..
منهج اإلمام البخاري في صحيحه:
• -1يكرر األحاديث ويقطعها :أ -لفاودة إسننادية أو متنينة ،ب -أو يكنون الحنديث عنن صنحابي فيعينده عنن صنحابي آخنر ،ج ن -أو أن
يسوقه بالعنعنة لم يعيده بالتصريح بالسماو .قال ابن حجر في هدي السناري :الفصنل الثالنث :فني بينان تقطيعنه للحنديث واختصناره
وفاوندة إعادتنه لنه فني األبنواب وتكنراره قننال الحنافظ أبنو الفضنل محمند بنن طناهر المقدسنني فيمنا روينناه عننه فني جنهء سنماه جننواب
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المتعننت :اعلننم أن البخنناري رحمنه اهلل كننان يننذكر الحنديث فنني كتابننه فني موامننع ويسننتدل بنه فنني كننل بناب بإسننناد آخننر ويسننتخر
طرينق واحنندة فيتصننره حينئننذ فيننه ،فينورده فنني مومننع موصننوال وفنني مومنع معلقننا ويننورده تننارة تامننا وتنارة مقتصنرا علننى طرفننه الننذي

يحتا إليه في صلك الباب ،فإن كان المتن مشتمال على جمل متعنددة ال تعلنق إلحنداها بناألخرى فإننه مننه بحسنن اسنتنباطه وغنهارة
فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجنه فينه وقلمنا ينورد حنديثا فني مومنعين بإسنناد واحند ولفنظ واحند وإنمنا ينورده منن طرينق أخنرى
لمعان نذكرها واهلل أعلم بمنراده منهنا فمنهنا أننه يخنر الحنديث عنن صنحابي لنم ينورده عنن صنحابي آخنر والمقصنود مننه أن يخنر

الحديث عنن حند الغرابنة وكنذلك يفعنل فني أهنل الطبقنة الثانينة والثالثنة وهلنم جنرا إلنى مشنايخه فيعتقند منن ينرى صلنك منن غينر أهنل
الصنعة أنه تكرار وليس كذلك الشتماله على فاودة زاودة...
• -2التهم استنباط الفواود الفقهية والنكت الحكمية ،فاستخر بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابنه بحسنب المناسنبة،
واعتنى فيها بميات األحكام ،ومن لم أخلى كثيراً من األبواب من صكر إسناد الحديث واقتصر على قولنه :فنالن عنن النبني  ، وقند

يذكر المتن بغير إسناد ،وقد يورده معلقاً لقصد االحتجا لما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلوماً أو سبق قريباً..
• -3تراجم البخاري في صحيحه :بين ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين:

واهرة :وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها ..وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.

•أ-
•ب-

خفية :وهي التي ال تدرك مطابقتها لمضمون الباب إال بنالنظر الفناح

والتفكينر الندقيق ..وهنذا المومنع هنو

معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب ،ولهذا اشتهر من قول جمنع منن الفضنالء فقنه البخناري فني تراجمنه وأكثنر

ما يفعل البخاري صلك إصا لم يجد حديثا على شرطه في الباب واهر المعنى فني المقصند النذي تنرجم بنه ويسنتنبط
الفقه منه ،وقد يفعل صلك لغرض شحذ األصهان في إوهار مضمره واستخرا خبيئه ،وكثيرا منا يفعنل صلنك أي هنذا
األخينر حيننث يننذكر الحننديث المفسننر لننذلك فنني مومننع آخننر متقنندما أو متنناخرا ،فكأنننه يحيننل عليننه ويننوم بننالرمه

واإلشارة إليه...

• -4تنوو تراجم البخاري :قال صديق حسن خان فني الحطنة(ص :)122وجملنة تنراجم أبوابنه تنقسنم أقسناماً؛ منهنا أننه
يترجم بحديث مرفوو ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثاً شاهداً على شرطه ،ومنها أننه يتنرجم بحنديث مرفنوو
لننيس علننى شننرطه لمسننألة اسننتنبطها مننن الحننديث بنحننو مننن االسننتنباط مننن نصننه أو إشننارته أو عمومننه أو إيماوننه أو

صاهب قبله ،ويذكر في الباب منا يندل علينه بنحنو منن الداللنة لنو يكنون
فحواه ،ومنها أنه يترجم بمذهب صهب إليه
ن

لنه شنناهداً فنني الجملننة مننن غيننر قطنع بتننرجيح صلننك المننذهب فيقننول :بنناب منن قننال كننذا .ومنهننا أنننه يتننرجم بمسننألة
اختلفنت فيهننا األحاديننث ،فيننأتي بتلننك األحاديننث علننى اختالفهننا ،ليقننرب إلننى الفقيننه مننن بعننده أمرهننا ،مثالننه :بنناب

خننرو النسنناء إلننى البننراز .جمننع فيننه حننديثين مختلفننين ،ومنهننا أنننه قنند تتعننارض األدلننة ،ويكننون عننند البخنناري وجننه
تطبيق بينها ،يحمل كل واحد على محمنل فيتنرجم بنذلك المحمنل ،إشنارة إلنى التطبينق ،مثالنه :بناب خنوه المنؤمن

أن يحنبط عملننه ومننا يحنذر مننن اإلصننرار علنى النفنناق والعصننيان .صكنر فيننه حننديث" :سنباب المسننلم فسننوق وقتالننه
كفر" .ومنها أنه قد يجع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة ،لم يظهر له فني حنديث واحند
فاودة أخنرى سنوى الفاوندة المتنرجم عليهنا ،فنيعلم صلنك الحنديث بعالمنة البناب ،ولنيس غرمنه أن البناب األول قند

انقضننى بمننا فيننه وجنناء البنناب ا خننر برأسننه ،ولكننن قولننه" :بنناب" هنالننك بمنهلننة مننا يكتننب أهننل العلننم علننى الفاونندة
المهمنة لفننظ :تنبيننه أو لفننظ فاونندة أو لفننظ قننإ ...ومنهننا أننه قنند يكتننب لفننظ :بنناب مكننان قننول المحنندلين :وبهننذا
اإلسناد ،وصلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد ،كمنا يكتنب حينث جناء حنديث واحند بإسننادين ،مثالنه :بناب صكنر

المالوكة؛ أطال فيها الكالم حتى أخر حديث ":المالوكة يتعاقبون مالوكة بالليل ومالوكنة بالنهنار" برواينة شنعيب
ع ننن أب نني الهن نناد ع ننن األع ننر ع ننن أب نني هري ننرة ،ل ننم كت ننب :ب نناب إصا ق ننال أح نندكم :آم ننين والمالوك ننة ف نني الس ننماء
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آمننين...الحننديث" لننم أخننر حننديث ":إن المالوكننة ال تنندخل بيت ناً فيننه ص نورة"  ...ومنننه أنننه يننذهب فنني كثيننر مننن
التننراجم إلننى طريقننة أهننل السننير فنني اسننتنباطهم خصوصننيات الوقنناوع واألحنوال مننن إشننارات طننرق الحننديث ،وربمننا

يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن ،لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات...

• -5كثيراً ما يترجم للمساول الخالفية ب صيغة السؤال ويختار القنول النراجح ،منن خنالل منا ينورده منن أحادينث فني الترجمنة مثنل ترجمتنه
في كتاب العلم بقوله" :باب متى يصح سماو الصغير ؟" وأورد فيه حديثين :
أولهمننا :حننديث ابننن عبنناس قننال " :أقبلننت راكبناً علننى أتننان ،وأنننا يومئننذ قنند ننناههت االحننتالم ،ورسننول اهلل  يصننلي بمنننى إلننى غيننر
جدار ،فمررت بين يدي بعض الصإ ،وأرسلت األتان ترتع ،فدخلت في الصإ ،فلنم ينكنر لنك علني " .ولانيهمنا :حنديث محمنود
بن الربيع .قال  " :عقلت من النبي  مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سننين منن دلنو " .قنال ابنن حجنر فني الفنتح :ومقصنود
الباب االستدالل على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل.

المعلقات في صحيح البخاري:
قال الحافظ في هدي الساري :والمراد بالتعليق ما حذه منن مبتندأ إسنناده واحند فنأكثر ،ولنو إلنى آخنر اإلسنناد ،وتنارة يجنهم بنه ك ن
قال ،وتارة ال يجهم به كن يذكر ،فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين :أحدهما ما يوجند فني مومنع آخنر منن كتابنه هنذا موصنوال
ولانيهمننا مننا ال يوجنند فيننه إال معلقننا ،فنناألول قنند بينننا السننبب فيننه فنني الفصننل الننذي قبننل هننذا وأنننه يننورده معلقننا حيننث يضننيق مخننر
الحديث ،إص من قاعدته أنه ال يكرر إال لفاودة ،فمتى ماق المخر واشنتمل المنتن علنى أحكنام؛ فاحتنا إلنى تكرينره فإننه يتصنره

في اإلسناد باالختصار خشية التطويل .والثاني :وهو ما ال يوجد فيه إال معلقا ،فإنه على صنورتين :إمنا أن ينورده بصنيغة الجنهم ،وإمنا
أن يننورده بصننيغة التمننريض؛ فالصننيغة األولننى يسننتفاد منهننا الصننحة إلننى مننن علننق عنننه ،لكننن يبقننى النظننر فننيمن أبننرز مننن رجننال صلننك
الحديث ،فمنه ما يلتحق بشرطه ،ومننه منا ال يلتحنق ،أمنا منا يلتحنق؛ فالسنبب فني كوننه لنم يوصنل إسنناده إمنا لكوننه أخنر منا يقنوم
مقامنه فاسننتغنى عننن إينراد هننذا مسننتوفى السننياق ولنم يهملننه بننل أورده بصننيغة التعلينق طلبننا لالختصننار ،وإمننا لكوننه لننم يحصننل عنننده

مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه ،أو سمعه من شيخه مذاكرة ،فما رأى أنه يسوقه مساق األصل ،وغالب هنذا فيمنا

أورده عنن مشنايخه ،فمنن صلننك أننه قنال فنني كتناب الوكالنة :قنال عثمننان بنن الهينثم :حنندلنا عنوه ،حندلنا محمند بننن سنيرين عنن أبنني
هريرة رمي اهلل عنه قال :وكلني رسول اهلل  بهكاة رمضان الحديث بطوله ،وأورده في موامع أخرى منهنا فني فضناول القنرآن وفني
صكر إبليس ،ولم يقل في مومع منها حدلنا عثمان :فالظاهر أنه لم يسمعه منه ،وقد استعمل المصنإ هنذه الصنيغة فيمنا لنم يسنمعه
من مشايخه في عدة أحاديث ،فيوردها عنهم بصيغة قال فالن ،لم يوردها في مومع آخر بواسطة بينه وبينهم  ...وأمنا منا ال يلتحنق

بشرطه فقد يك ون صحيحا على شرط غيره وقد يكنون حسننا صنالحا للحجنة وقند يكنون منعيفا ال منن جهنة قند فني رجالنه بنل منن
جهة انقطاو يسير في إسناده قال اإلسماعيلي قد يصنع البخاري صلك إما ألنه سمعه من صلك الشنيخ بواسنطة منن يثنق بنه عننه وهنو

معروه مشهور عن صلك الشيخ أو ألنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبنه علنى صلنك الحنديث بتسنمية منن حندث بنه ال علنى
جهة التحديث به عنه قلت والسبب فيه أنه أراد أن ال يسوقه مساق األصل فمثال ما هو صحيح على شرط غينره قولنه فني الطهنارة
وقالنت عاوشننة كنان النبنني صنلى اهلل عليننه وسنلم يننذكر اهلل علنى كننل أحياننه وهننو حنديث صننحيح علنى شننرط مسنلم ...ومثننال منا هننو

حسن صالح للحجة قوله فيه :وقال بهه بن حكيم عن أبيه عن جده اهلل أحق أن يستحيا منه من النناس وهنو حنديث حسنن مشنهور
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عن بهه؛ أخرجه أصحاب السنن ..ومثال ما هو معيإ بسبب االنقطاو لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الهكناة :وقنال طناوس:
قال معاص بن جبل ألهل اليمن :اوتوني بعرض ليناب خمني

أو لبنيس ...فإسنناده إلنى طناوس ،صنحيح إال أن طاوسنا لنم يسنمع منن

معناص ...والصننيغة الثانينة :وهنني صنيغة التمننريض ال تسنتفاد منهننا الصنحة إلننى منن علننق عننه ،لكننن فينه مننا هنو صننحيح ،وفينه مننا لننيس
بصحيح ..فأمنا منا هنو صنحيح فلنم نجند فينه منا هنو علنى شنرطه إال موامنع يسنيره جندا ،ووجندناه ال يسنتعمل صلنك إال حينث ينورد
صلك الحديث المعلق بالمعنى؛ كقوله في الطب :ويذكر عن بن عباس عن النبي  في الرقى بفاتحة الكتاب فإنه أسننده فني مومنع

آخر ...وأما مال لم يورده في مومع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمننه منا هنو صنحيح إال أننه لنيس علنى شنرطه ومننه منا هنو حسنن
ومنه ما هو معيإ فرد إال أن العمل على موافقته ومنه ما هو معيإ فرد ال جابر له ...وقد تبين ممنا فصنلنا بنه أقسنام تعاليقنه ،أننه
ال يفتقر إلى هذا الحمل ،وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما ينرد مطلقنا إال الننادر فهنذا حكنم المرفوعنات،
وأما الموقوفات فإنه يجهم منها بما صح عننده ولنو لنم يكنن علنى شنرطه ،وال يجنهم بمنا كنان فني إسنناده منعإ أو انقطناو إال حينث
يكون منجبرا؛ إما بمجيئه من وجه آخر ،وإما بشهرته عمن قاله .وإنمنا ينورد منا ينورد منن الموقوفنات؛ منن فتناوى الصنحابة والتنابعين

ومننن تفاسننيرهم لكثيننر مننن ا ي نات ،علننى طريننق االسننتئناس والتقويننة لمننا يختنناره مننن المننذاهب فنني المسنناول التنني فيهننا الخنناله بننين
األومة...
قلت :وقد أفرد الحافظ ابن حجر التعاليق التي في صحيح البخاري في مصنإ مستقل ،قال عننه فني هندي السناري :وقند بسنطت
صلننك جميعننه فنني مصنننإ كبيننر سننميته تغليننق التعليننق ،صكننرت فيننه جميننع أحاديثننه المرفوعننة وآلنناره الموقوفننة وصكننرت مننن وصننلها

بأسانيدي إلى المكان المعلق ،فجاء كتابا حالفا وجامعا كامال لم يفرده أحد بالتصنيإ.
(وقد طبع الكتاب في أربع مجلدات)
االنتقادات على البخاري والرد عليها:

وقنند تكلننم الحننافظ بننن حجننر فنني هنندي السنناري عننن االنتقننادات الموجهننة إلننى الصننحيحين فقننال :الفصننل الثننامن :فنني
سياق األحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقناد ،وإيرادهنا حنديثاً حنديثا علنى سنياق الكتناب
وسياق ما حضر منن الجنواب عنن صلنك ،والجنواب عننه علنى سنبيل اإلجمنال :أن نقنول ال رينب فني تقنديم البخناري لنم مسنلم علنى
أهل عصرهما ومن بعده من أومة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل ،فإنهم ال يختلفون في أن علي بنن المنديني كنان أعلنم أقراننه
بعلل الحديث ،وعنه أخذ البخاري صلك ،حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عنند أحند إال عنند علني بنن المنديني ومنع صلنك فكنان

علني بنن المنديني إصا بلغنه صلنك عنن البخنناري يقنول :دعنوا قولنه فإنننه منا رأى مثنل نفسننه .وكنان محمند بنن يحيننى النذهلي أعلنم أهننل
عصره بعلل حديث الههري وقد استفاد منه صلك الشيخان جميعا وروى الفربري عن البخاري قنال :منا أدخلنت فني الصنحيح حنديثا
إال بعد أن استخرت اهلل تعالى وتيقنت صحته ...فإصا عره وتقرر أنهما ال يخرجان من الحديث إال ما ال علة لنه أو لنه علنة إال أنهنا
غير مؤلرة عندهما ،فبتقدير توجيه كالم من انتقند عليهمنا ،يكنون قولنه معارمنا لتصنحيحهما ،وال رينب فني تقنديمهما فني صلنك علنى

غيرهما ،فيندفع االعتراض من حيث الجملة...
لم قال في النكت(( :)111/1والكالم على هذه االنتقادات من حيث التفصيل منن وجنوه؛ منهنا منا هنو منندفع بالكلينة

ومنها ما قد يندفع:

• -1فمنها الهيادة التي تقع في بعض األحاديث إصا انفرد بها لقة من الثقات ولم ينذكرها منن هنو مثلنه أو أحفنظ مننه ،فاحتمنال كنون هنذا
الثق ن ن ن ننة غل ن ن ن ننط ،و ن ن ن ننن مج ن ن ن ننرد وغايته ن ن ن ننا أنه ن ن ن ننا زي ن ن ن ننا دة لق ن ن ن ننة فل ن ن ن ننيس فيه ن ن ن ننا مناف ن ن ن نناة لم ن ن ن ننا رواه األحف ن ن ن ننظ واألكث ن ن ن ننر فه ن ن ن نني
مقبولة.
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• -2ومنها الحديث المروي من حنديث تنابعي مشنهور عنن صنحابي سنمع مننه ،فيعلنل بكوننه روي عننه بواسنطة ،كالنذي ينروى عنن سنعيد
ال مقبري عن أبني هرينرة وينروى عنن سنعيد عنن أبينه عنن أبني هرينرة ،وأن مثنل هنذا ال منانع أن يكنون التنابعي سنمعه بواسنطة لنم سنمعه
بن ن ن ن ن نندون صلن ن ن ن ن ننك الواسن ن ن ن ن ننطة ...إلن ن ن ن ن ننى أن قن ن ن ن ن ننال :وهن ن ن ن ن ننذا إنمن ن ن ن ن ننا يطن ن ن ن ن ننرد حين ن ن ن ن ننث يحصن ن ن ن ن ننل االسن ن ن ن ن ننتواء فن ن ن ن ن نني الضن ن ن ن ن ننبط

واإلتقان.
• -3ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا لم يشير إلى أنه يروى مرسال فذلك مصير منه إلى تنرجيح رواينة منن
أسنده على من أرسله.
• -4ومنها ما تكون مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث النذي يروينه لقنات متصنال ويخنالفهم لقنة فيروينه منقطعنا .أو يروينه لقنة متصنال
ويرويه معيإ منقطعا.1 .هن.
الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري:
 المؤلفات في رجال البخاري:الكتب التي ترجمت لرجال البخاري في صحيحه كثيرة؛ منها ما ألإ في الجمع بين رجال الكتنب السنتة ،كنالمعجم المشنتمل
البنن عسنناكر والكمنال لعبنند الغننني المقدسني وتهننذيب الكمننال للمنهي وتهننذيب التهنذيب البنن حجننر وغيرهننا ،ومنهنا مننا تننرجم
لرجننال البخنناري ومسننلم فقننط؛ كرجننال البخنناري ومسننلم للنندارقطني والجمننع بننين رجننال الصننحيحين ألبنني نصننر الكالبنناصي

والجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي ،ومنها ما ترجم لرجال البخاري على سبيل االنفراد  ،مثل:
• -1الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخر لهم البخاري في صحيحه ،ألبي نصر أحمد بن محمد الكالباصي.
• -2التعديل والتجريح لمن أخر له البخاري في الصحيح ،ألبي الوليد سليمان بن خلإ الباجي.
• -3أسماء من روى عنهم البخاري في الصحيح ،ألبي أحمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني.
• -4تسمية المشايخ الذين روى عنهم البخاري في صحيحه ،ألبي عبد اهلل بن منده.
• -5رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري ،ألبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون األندلسي.
• -6فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي
 -2شرو صحيح البخاري:
• -1شرحه اإلمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 117هن) ،واسم شرحه"أعالم الحديث"
• -2وشرحه محمد بن يوسإ الكرماني (ت 611هن) في كتابه " الكواكب الدراري ".
• -3وشرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي ،في كتابه "فتح الباري"
• -4وشرحه الحافظ أحمد بن حجر العسقالني (ت 152هن) في كتابه " فتح الباري " وهو أجل شرو البخاري.
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• -5وبدر الدين العيني (ت 155هن) في كتابه " عمدة القاري ".
• -6وأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني (ت 921هن) في كتابه " إرشاد الساري ".
وقند صكنر فنؤاد سننهكين فني كتابنه " تناريخ التننراث العربني " ( )57شنرحاً .للجننامع الصنحيح ،بعضنها مخطنوط وبعضننها قند طبنع عنندة

مرات كالكتب السابقة.

وقند شنر أبوابنه ابنن المنيننر فني" المتنواري علنى تننراجم أبنواب البخناري" ،والشناه ولني اهلل النندهلوي فني" تنراجم أبنواب البخنناري" ،

ومحمد زكريا الكاندهلوي في" شر تراجم أبواب البخاري" ،وكلها مطبوعة.
 -1المستخرجات:

• -1مستخر أبي بكر اإلسماعيلي -2 .مستخر أبي أحمد الغطريفي -1 .مستخر أبي عبد اهلل الضبي المعروه بن(ابن أبني صهنل).
 -3مسننتخر أبنني عبنند اهلل النيسننابوري المعننروه ب ن(بننابن األخننرم) -5 .مسننتخر أبنني بكننر األصننبهاني -7 .مسننتخر أبنني نع نيم

األبهاني -6.مستخر أبي بكر البرقاني -1 .مستخر أبي صر الهروي .وغيرها

 األطراه -1 :أطراه الصحيحين ألبي مسعود الدمشقي -2 .أطراه الصحيحين ألبي نعيم األصبهاني .وغيرها. من الدراسات حول صحيح البخاري أو مؤلفه:"اإلمام البخاري سيد الحفاظ والمحدلين" للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري
المراجع :
 -1هنندي السنناري مقدمننة فننتح البخنناري البننن حجننر العسننقالني -2 .شننروط األومننة السننتة البننن طنناهر المقدسنني وشننروط األومننة
الخمسة للحازمي ،كالهما بتحقيق أبي غدة -1 .النكت على كتناب ابنن الصنال البنن حجنر -3 .تندريب النراوي للسنيوطي-5 .
الحطننة فنني صكننر الصننحا السننتة لصننديق حسننن خننان القنننوجي -7 .إتحنناه القنناري بمعرفننة جهننود وأعمننال العلمنناء علننى صننحيح

البخناري ،لمحمنند عصنام الحسننيني ط :دار اليمامنة -6 .شننر الننووي علننى صنحيح مسننلم -1 .سنير أعننالم الننبالء للننذهبي-9 ،

وتاريخ اإلسالم له.
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