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Abstract
Purpose: This paper aims to study al-Bukhārī’s abridged narrations in his Ṣaḥīḥ. It tackles the possible
reasons used in the abridgement of narrations. Abridgement from a methodological perspective is the partial
use of the text (matn) of one ḥadīth in several chapters, which, according to scholars, is done for juristic and
ḥadīth purposes. However, the abbreviation could be due to weakness in narration.
Methodology: This paper uses an inductive methodology to collect the abridged narrations in the Ṣaḥīḥ and
an analytical method to study cases of abridgement in terms of chains of narrators and the text.
Findings: This study examines al-Bukhārī’s approach in handling authentic narrations that have some
weakness in their texts. There are many reasons for the abridgement. First, he may abridge a narration
because the narrators disagreed on the name, provided that not mentioning the name does not affect the
content or the text. Second, al-Bukhārī sometimes abridged part of the text of a narration because he believed
that the narrator may have made a mistake. Finally, he may also abridge a text due to lack of certainty of
the content.
Originality: The scientific value of this research lies in examining the reasons for which al-Bukhārī
abbreviated narrations in his Ṣaḥīḥ, which is an essential aspect of the science of Ḥadīth in which Imam
al-Bukhārī excelled.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني سيد اخللق واملرسلني ،وعىل آله وصحبه أمجعني،

وبعد؛

أمجعت األمة عىل َّ
أن صحيح البخاري – ا ُملسمى «اجلامع الصحيح املسند املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم وسننه وأيامه» – من أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل ،وقد تلقته األمة بالقبول ،وحظي باهتامم العلامء بدراسته

ورشحه ،والبحث يف كنوزه وخبايا العلم فيه ،للوصول إىل منهجه يف صحيحه(.)1
مشكلة البحث:

لقد استعمل البخاري االختصار يف صحيحه ،وهو من مناهجه الظاهرة ،قال ابن حجر :وهذا ما يسميه املحدثون

وبي َّ
أن منها فقهية وحديثية(.)2
تقطيع املتن الواحد يف األبواب ،وقد أشار ابن حجر لفوائد االختصار يف الصحيح َّ

شك َّ
خمترصا ،وال َّ
أن له
خمترصا يف باب وتا ًما يف باب آخر ،وأحيانًا ال يذكره إال
ويذكر اإلمام البخاري احلديث
ً
ً
ٍ
أن يكون القصدُ ِ
ٍ
مقاصدَ ِمن هذا الصنيع ،فهل ُيمكن ْ
واحد
سؤال
لع َّلة يف احلديث؟ ولذا جاء هذا البحث لإلجابة عىل
وهو :هل اخترص البخاري احلديث ِ
لع َّلة يف متنه؟

أمهية البحث:

تكمن أمهي ُة البحث يف الكشف عن بيان سبب اختصار البخاري ملتن احلديث ،ملا هلذا اجلانب من أمهية يف علم
ُ

ِ
العلل ،والذي برع فيه اإلمام البخاري ،وكان أستا ًذا و َع َل ًم من أعالمه.
أهداف البحث:

دراسة خمترصات البخاري ملتن احلديث يف صحيحه ،وبيان نوع العلة يف احلديث املخترص ْ
إن ُوجدت.

منهج البحث:

 -١املنهج االستقرائي :بتت ُّبع املتون املخترصة يف اجلامع الصحيح للبخاري.

 -٢املنهج النقدي :وذلك بدراسة هذه املخترصات دراسة نقدية تكشف عن ِ
الع َّلة التي محلت البخاري ليخترص
احلديث.

((( انظر :منى سليامن ،وزياد أبو محاد« ،ما اخترصه البخاري ِ
لع َّلة يف إسناده دراسة تطبيقية يف اجلامع الصحيح» ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
ُ ُ
بغداد ،ع ،)2019( 59ص.76
َّ
((( ابن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،رقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها :حممد فؤاد عبد الباقي
(القاهرة :دار احلديث1424 ،هـ2004/م) ،ج ،1ص.15
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زياد عواد أبو محاد ،ومنى زهدي مصطفى سليامن

الدراسات السابقة(:)1

 -1لقد تناول ابن حجر خمترصات البخاري بالدراسة وبني األسباب احلديثية والفقهية ،وربام أشار إىل ِ
الع َّلة يف
احلديث ا ُملخترص ،وكذلك من قبله احلميدي ،والقايض عياض ،وجاءت هذه الدراسة تطبيقية؛ لتجلية ِ
الع َّلة بعد
مجع الطرق ودراستها.

 -2رسالة دكتوراه بعنوان «اختصار احلديث عند البخاري ومنهجه يف ذلك» للدكتور أكرم حممد احلبنجري ،نوقشت
يف  2010يف اجلامعة األردنية ،وقد ركَّز الباحث يف منهجه عىل االختصار بشكل عام.

خطة البحث:
التمهيد

املطلب األول :ما اخترصه البخاري من املتن الختالف عىل اسم فيه.
املطلب الثاين :ما اخترصه ألجل خطأ فيه.

املطلب الثالث :ما اخترصه للفظ مصحف يف متنه.

املطلب الرابع :اختصار للجمل املدرجة ،املصحوبة ِ
بع َّلة ُأخرى.

تمهيد

قد يظهر للبخاري ِمن خالل النظر إىل متون احلديث الواحدَّ ،
أن هذه اجلملة أو اللفظة فيها إشكالية ما ،فيبحث عن

ِ
يرصح بذلك،
ع َّلتها ،فإذا استقر بعد التفتيش والتمحيص علتها فإنَّه خيترص هذا اللفظ أو اجلملة املعلولة ،وكعادته ال ِّ
وتوىل ابن حجر يف رشحه للصحيح الكشف عن هذه ِ
العلل ومراد البخاري من اختصارها.
ويظهر يف هذا املبحث دقته يف النظر يف املتون وحتريه األلفاظ ،وكيف يترصف حال اختالف الرواة عىل اسم أو لفظ،
مدرجا ،فيميز املدرج الصحيح ِمن اخلطأْ ،
مدرجا
كأن يكون اللفظ
وكيف خيترص املتن ،إذا كان فيه خطأ ،أو كان اللفظ
ً
ً
ومل يتأكد سامع الراوي له ،أو بسبب تردد الراوي يف اخلرب ،ويتبني له اإلدراج ِمن ِخالل مجع الطرق ومقارنة ألفاظ
الر َواة يف اإلدراج.
احلديث ،وترصيح ُّ

وذلك أنه قد ختتلف األنظار يف معرفة القواعد وتوظيفها يف مناقشة متون األحاديث؛ ألهنا مسالة اجتهادية تتفاوت

فيها األفهام(.)2

((( انظر منى سليامن ،وزياد أبو محاد ،ص.77
((( حممد أنس رسميني« ،منزلة مرويات أنس بن مالك ريض اهلل عنه يف املدونة احلنفية ،دراسة حديثية حتليلية تطبيقية» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة قطر ،مج ،36ع 2018(1م) ،ص.67
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واالختصارْ :
أن يروي ا ُملحدِّ ث بعض احلديث وحيذف البعض اآلخر

(.)1

أن يكون الذي خيترصه عا ًملا؛ َّ
ويف حكمه قال ابن حجر :األكثرون عىل جوازه ،برشط ْ
ألن العامل ال ُي ِنقص ِمن احلديث

إال ما ال تعلق له بام يبقيه منه؛ بحيث ال ختتلف الداللة ،وال خيتل البيان؛ حتى يكون املذكور واملحذوف بمنزلة خربين،
أو يدل ما ذكره عىل ما حذفهِ ،
(.)2
بخالف اجلاهل فإنَّه قد ُي ِنقص ما له تعلق ،كرتك االستثناء
واالختصار والرواية باملعنى بينهام رابط مشرتك ،وهو َّ
أن الراوي مل حيدث باحلديث كام سمعه بلفظه من شيخه ،بل

عب عنه بمعناه
ترصف يف لفظه بام يؤدي معناه ،فاملحدث عندما خيترص احلديث مل يؤده بلفظه كام سمعه من شيخه ،بل َّ
َّ
بلفظ خمترص ،وعليه فال بد من اشرتاط ما ُيشرتط للرواية باملعنى(.)3

وعىل هذا َّ
فإن «النقاد عندما أجازوا الرواية باملعنى اشرتطوا رشو ًطا دقيقة منها :املعرفة باللغة العربية ملعرفة املعاين

وأن يغلب عىل ظنه أنه قد أ َّدى معنى اللفظ الذي بلغهَّ ،
واملرتادفات وما حييل املعنى وما ال حييلهْ ،
وأن اللفظ ال حيتمل

والرقى التي ُيتع َّبد بلفظها»(.)4
غري ذلك املعنى ،واشرتطوا َّأل يكون احلديث من جوامع الكلم ،أو من األدعية ُّ
المطلب األول :ما اختصره البخاري من المتن الختالف على اسم فيه

َّ
وألن هذا االختالف ُيشكل
خيتلف الرواة يف احلديث أحيانًا ،يف نقل اسم يف سياقه فيختلفون يف تعيني هذا االسم،

عىل البخاري ،فيحذف ما اختلف فيه عمدً ا()5؛ َّ
ألن تعيني االسم ال يرض الرواية.

َب ا ْبنَ َة َأ ِب
ومن أمثلة ما حذفه البخاري من أسامء داخل املتن بنظره النقدي الفاحص ،حديث ُعروة بن الزبري َأ َّن َز ْين َ
انَ ،ف َق َالَ :أو ُ ِ
ول اهللِ ان ِ
ب ْ َتا َأ َّنَا َقا َل ْتَ « :يا َر ُس َ
ب ْت ُه َأ َّن ُأ َّم َحبِي َب َة بِن َْت َأ ِب ُس ْف َي َ
ني
ْك ْح ُأ ْختِي بِن َ
ت ِّب َ
ْت َأ ِب ُس ْف َي َ
َ
ان َأ ْخ َ َ
َس َل َم َة َأ ْخ َ َ
َذلِ َك؟ َف ُق ْل ُتَ :نعم َلس ُت َل َك بِم ْخ ِلي ٍة و َأحب من َشاركَنِي ِف َخ ٍي ُأ ْختِيَ ،ف َق َال النَّبِي ﷺ :إِ َّن َذلِ َك الَ َ ِ
ي ُّل ِلُ ،ق ْل ُتَ :فإِنَّا
ُّ
ْ
ُ َ َ َ ُّ َ ْ َ
َ ْ ْ

ن َُحدَّ ُ
ْت َأ ِب َس َل َم َةَ ،ق َال :بِن َْت ُأ ِّم َس َل َم َة؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ف َق َالَ :ل ْو َأ َّنَا َل ْ َت ُك ْن َربِي َبتِي ِف َح ْج ِري َما
ث َأن ََّك ت ُِريدُ َأ ْن َتن ِْك َح بِن َ
ِ ِ
الر َضا َع ِة َأ ْر َض َعتْنِي َو َأ َبا َس َل َم َة ُث َو ْي َب ُة َف َ
ال َت ْع ِر ْض َن َع َ َّل َبنَاتِ ُك َّنَ ،والَ َأ َخ َواتِ ُك َّنَ ،ق َال ُع ْر َوةُ:
َح َّل ْت ِل إِ َّنَا الَ ْبنَ ُة َأخي م َن َّ
ب َأ ْع َت َقها َف َأر َضع ِ
ِِ
ات َأ ُبو َل َ ٍ ِ
َو ُث َو ْي َب ُة َم ْوالَ ٌة ألَ ِب َل َ ٍ
َان َأ ُبو َل َ ٍ
ب ،ك َ
ش ِحي َب ٍةَ ،ق َال َل ُه:
ت النَّبِ َّي ﷺَ ،ف َل َّم َم َ
َ ْ َ
ب ُأر َي ُه َب ْع ُض َأ ْهله بِ َ ِّ
((( نور الدين عرت ،منهج النقد يف علوم احلديث (دمشق :دار الفكر ،ط ،)3ص.231
((( ابن حجر ،نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ،حتقيق عبد اهلل الرحييل( ،ب .ن) ،ط2008 ،2م) ،ص.119
((( سليامن بن عبد اهلل السعود« ،أثر اختصار متن احلديث يف االستنباط نظرية تطبيقية» ،جملة العلوم الرشعية ،جامعة القصيم ،مج ،9ع2015( 1م)،
ص.81
((( يارس أمحد الشاميل« ،علل الرواية باملعنى وأثرها عىل بعض أحاديث العقائد دراسة تطبيقية» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،ع28
(2010م) ،ص.24
كثريا ما يعلق ابن حجر عىل اختصار البخاري بقوله ،... :فحذفها عمدً ا.
((( ً
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يت؟ َق َال َأ ُبو َل َ ٍ
يت ِف َه ِذ ِه بِ َعتَا َقتِي ُث َو ْي َب َة»(.)1
َما َذا َل ِق َ
بَ :ل ْ َأ ْل َق َب ْعدَ ك ُْم َغ ْ َي َأ ِّن ُس ِق ُ

زياد عواد أبو محاد ،ومنى زهدي مصطفى سليامن

اسم بنت أم سلمة ،ولع َّله حذفها
اسم أخت أم حبيبة بنت أيب سفيان ،والثاينْ :
اسمني :األول ْ
حذف البخاري منه ْ

لنكتة لطيفة.

أما عن حذفه السم بنت أيب سفيان ،فاختلفت الروايات يف حتديد اسمها ،فهي عند مسلم( ،)2وابن ماجة( ،)3والبيهقي(،)4

جاءت باسم «عزة» ،وعند الطرباين «محنة» ،ويف مسند احلميدي «درة»(.)5
ِ
ِ
كرا يف بنات أيب سفيان ،وقال أبو موسى :األشهر عزة ،وجزم املنذري أهنا محنة،
قال القايض عياض :ال نعلم لعزة ذ ً

وهلذا االختالف حذف البخاري هذا االسم ،وكأنَّه حذفه عمدً ا ،كام قال ابن حجر(.)6

اسم بنت أم سلمة ،و ُاختلف يف اسمها هل هو «درة» أم «زينب»؟
وهناك حذف آخر ،وهو ْ

وهي عند األغلب «درة» مثل :مسلم( ،)7وعبد الرزاق( ،)8والنسائي( )9وغريهم ،ولكن البخاري حذفه ُهنا كام قال

ثم ن َّبه عىل الصواب يف اسمها وأنَّه «درة» ،يف نفس احلديث لكن بأبواب(ُ )10أخرى وكأنه حذفه هنا وأثبته يف
ابن حجرّ ،

مكان آخر.

جاء به تارة عن ال َّلي ِ
ثَ ،ع ْن ُع َق ْي ٍل ،ع ِ
َن ا ْب ِن ِش َه ٍ
ال َم ْي ِد ُّيَ ،حدَّ َثنَا ُس ْف َي ُانَ ،حدَّ َثنَا ِه َشا ٌمَ ،ع ْن َأبِ ِيه به(.)11
ْ
ب ِن ع ُْر َوةُ ،و ُم َّرة عن ْ ُ
ابَ ،أ ْخ َ َ

((( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ،كتاب النكاح ،باب﴿ :وأمهاتكم الاليت أرضعنكم﴾ ،حديث( 5101 :القاهرة ،دار الشعب ،ط،1
1407هـ1987/م) ،ص.12
((( أخرجه مسلم يف الصحيح ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،باب :حتريم الربيبة وأخت املرأة ،حديث( 1449 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)،
ج ،2ص.1073
((( ابن ماجة يف سننه ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،باب :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ،حديث( 1939 :بريوت :دار الرسالة العاملية،)2009 ،
مج ،3ص.120
((( أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،باب :حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة ،حديث( 15615 :بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط2003 ،3م) ،ج ،7ص.746
((( أخرجه احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ،حتقيق عيل حسن البواب ،باب :املتفق عليه من مسند أم املؤمنني أم حبيبة ،حديث:
( 3479بريوت :دار ابن حزم2002 ،م) ،ج ،4ص.248
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،9ص.165
((( أخرجه مسلم ،باب :حتريم الربيبة وأخت املرأة ،حديث رقم  ،1449ج ،2ص.1073
((( عبد الرزاق الصنعاين ،املصنف ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،باب :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ،حديث( 13947 :بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1403 ،2هـ) ،ج ،7ص.475
((( أخرجه النسائي ،السنن الكربى ،حتقيق حسن عبد املنعم شلبي ،باب :حتريم الربيبة يف حجر الرجل ،حديث( 5392 :مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط2001 ،1م ،ج ،)5ص.185
( ((1كام ورد يف باب﴿ :وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف﴾ ،حديث ،107 :ج ،7ص ،11وباب :عرض اإلنسان ابنته أو أخته عىل أهل اخلري،
حديث ،5123 :وباب :املراضع من املواليات ،حديث ،5372 :ج ،7ص.14
( ((1انظر املصدر السابق.
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ونشري إىل مثال آخر حذف منه البخاري مجلة؛ الختالف الرواة يف حتديد اسم صاحب القصة.

اس َجن ََاز َة َم ْي ُمو َن َة بِ َ ِ
فَ ،ف َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
ضنَا َم َع ا ْب ِن َع َّب ٍ
«ه ِذ ِه َز ْو َج ُة النَّبِ ِّي
س َ
اسَ :
أخرج البخاري حديث عطاءَ ،ق َالَ :ح َ ْ
َان ِعنْدَ النَّبِ ِّي ﷺ تِ ْس ٌع ك َ
وها َو ْار ُف ُقوا َفإِ َّن ُه ك َ
ﷺَ ،فإِ َذا َر َف ْعت ُْم َن ْع َش َها َف َ
َان َي ْق ِس ُم لِ َث َم ٍنَ ،والَ َي ْق ِس ُم
وهاَ ،والَ ت َُز ْل ِز ُل َ
ال ت َُز ْع ِز ُع َ
لِو ِ
احدَ ة»(.)1
َ
ب»(.)2
وزاد مسلم بعد خترجيه احلديثَ ،ق َال َع َطا ٌء« :ا َّلتِى الَ َي ْق ِس ُم َلا َص ِف َّي ُة بِن ُ
ْت ُح َي ِّى ْب ِن َأ ْخ َط َ
ور َّد ابن حجر عىل هذا القول بأقوال العلامء ومنها ... :قال ِعياض :قال الطحاوي هذا َو ْه ٌم وصوا ُبه َسودة ،وقد
وهبت يومها لعائشة ،وإنام غلط فيه ابن جريج راوي ًه عن عطاء ،ثم تعقب ابن حجر عىل زيادة مسلم فقال :أخرج ابن

سعد من ثالثة ُطرق َّ
أن النبي ﷺ ،كان يقسم لصفية كام يقسم لنسائه ،لكن يف األسانيد الثالثة الواقدي وليس بِ ُح َّجة ،ثم
أن ُمراد ابن عباس بالتي ال ُيقسم هلا هي سودة حلديث عائشة َّ
أن سودة وهبت يومها لعائشة ،وكان النبي
قال :فيرتجح َّ
ﷺ ُيقسم لعائشة يومها ويوم َسودة ،ثم قال ،... :لكن ُيتمل ْ
يبيت عند سودة َّأل ُيقسم
أن ُيقال ال يلزم ِمن أنه كان ال ُ
جمازا ،والراجح عندي ما
هلا ،بل كان ُيقسم هلا لكن يبيت عند عائشة ملا وقع من تلك اهلبة ،نعم جيوز نفي القسم عنها ً
ثبت يف الصحيح َّ
ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمدً ا .انتهـى كالم ابن حجر

(.)3

َّ
ولعل حذف البخاري للزيادة الختالف الواقع يف تسمية َمن ال قسم هلا ،واهلل أعلم.

المطلب الثاني :ما اختصره البخاري ألجل خطأ فيه

املعلوم َّ
رصح بمنهجه يف االختصار وال يف غريه ،وتوىل يف الغالب احلافظ ابن حجر بيان مراده،
أن البخاري مل ُي ِّ

ويؤكد صنيعه بأقوال العلامء يف احلديث سندً ا ومتنًا.

ويف املثال التايل ،خيرج البخاري احلديث بإسناد تام ،ثم يعقبه بإسناد آخر ولكنه خيترص متنه متا ًما ،ويقول ،... :وقص

احلديث.

ال ِر ِيرَ ،ف َقا َل ِ
ِ
ان ْب ِن ِح َّط َ
أخرج يف كتاب اللباس ،حديث حييى بن أيب كثري عن ِع ْم َر َ
ت:
«س َأ ْل ُت َعائ َش َةَ ،ع ِن ْ َ
انَ ،ق َالَ :
ائ ِ
ب ِن َأ ُبو َح ْف ٍ
ْت ا ْب َن َع َّب ٍ
ص َي ْعنِي ُع َم َر
اس َف َس ْل ُهَ ،ق َالَ :ف َس َأ ْل ُت ُهَ ،ف َق َالَ :س ِل ا ْب َن ُع َم َرَ ،ق َالَ :ف َس َأ ْل ُت ا ْب َن ُع َم َرَ ،ف َق َالَ :أ ْخ َ َ

ال ِرير ِف الدُّ ْنيا من الَ َخال ََق َله ِف ِ
الَ َّط ِ
اب َأ َّن َر ُس َ
ْب َن ْ
اآلخ َر ِةَ ،ف ُق ْل ُتَ :صدَ َق َو َما ك ََذ َب َأ ُبو
ُ
َ َ ْ
ول اهللِ ﷺَ ،ق َال :إِن ََّم َي ْل َب ُس ْ َ َ
ٍ
ِ
َح ْف ٍ
ي َيىَ ،حدَّ َثنِي ِع ْم َر ُ
ان،...
ص َع َل َر ُسول اهللِ ﷺ » ،ثم قال البخاريَ :و َق َال َع ْبدُ اهللِ ْب ُن َر َجاءَ ،حدَّ َثنَا َح ْر ٌبَ ،ع ْن َ ْ
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،باب :كثرة النساء ،حديث ،5067 :ج ،7ص.3
((( مسلم يف الصحيح ،باب :جواز هبتها نوبتها لرضهتا ،حديث ،1465 :ج ،2ص.1086
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،9ص 131-130بترصف.
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ال ِد َ
يث(.)1
َو َق َّ
ص َْ

زياد عواد أبو محاد ،ومنى زهدي مصطفى سليامن

واملخترص مل يذكره البخاري يف صحيحه البتة ،وإنام أخرجه النسائي بإسناد البخاري ،عن حييى بن أيب كثري حدثني

ِ
مران بن حطان« :أنه سأل عبد اهلل بن عباس عن لبس احلرير ،فقال :سل عائشة ،فسألت عائشة ،قالت :سل عبد اهلل
ع َ

بن عمر ،فسألت ابن عمر ،فقال :حدثني أبو حفص أن رسول اهلل ﷺ ،قالَ :من لبس احلرير يف الدنيا فال خالق له يف
اآلخرة»( .)2وهذه اجلملة املحذوفة من رواية البخاري السابقة.

َّ
أما تفسري ابن حجر لالختصار ،فقد قال ...« :وقد ذكر الدارقطني َّ
ولعل
أن هذا اللفظ يف حديث عمر خطأ،

البخاري مل َي ُس ْق اللفظ هلذا املعنى»(.)3

ومل يوضح ابن حجر اخلطأ الذي قصده الدارقطني ،وقد فتشنا عن كالم الدارقطني فلم نجده ،ولكن من جمموع
الروايات الواردة يف الوعيد ِمن لبس احلرير يف الدنيا واملنقولة عن عمر بن اخلطاب جاءت بلفظَ :من لبس احلرير يف
الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ،أخرجه البخاري يف نفس الباب السابق عن ابن الزبري سمعت عمر ،...وذكر احلديث هذا،

وأخرجه مجاعة من أصحاب الكتب.

َّ
ولعل اخلطأ املقصود يف حديث عمر ،أنه قالَ :من لبس احلرير يف الدنيا ال خالق له يف اآلخرة ،والصواب ما رواه

عنه ابن الزبري يف احلديث الذي يسبقه َمن لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ،وهذا تفسري لقول الدارقطني وابن
حجر ،واهلل أعلم.

ِ
كام َّ
مران له هبذا احلديث ،وهبذه العبارة اكتفى
أن البخاري أراد هبذه الرواية ترصيح حييى بن أيب كثري بتحديث ع َ

العيني والقسطالين يف تفسري اختصار البخاري(.)4

المصحف في متنه
المطلب الثالث :اختصار البخاري للفظ
َّ

املصحف :تغيري الكلمة يف احلديث إىل غري ما رواها الثقات ،لف ًظا أو معنى(.)5
ّ

ويقع التصحيف يف السند واملتن ،وربام تصحفت الكلمة عىل السمع ،فيسمعها الراوي عىل غري ما ُلفظت ،أو

تصحفت عىل البرص ،فيقرؤها عىل غري ما كُتبت ،أو يكون التصحيف باملعنى ،ويقع غال ًبا يف األسامء ،كام قال عيل بن
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،باب :لبس احلرير وافرتاشه للرجال ،حديث ،5835 :ج ،7ص.150
((( أخرجه النسائي يف السنن الكربى ،باب :لبس احلرير ،حديث ،9517 :ج ،8ص.400
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،10ص.328
((( العيني ،عمدة القاري (بريوت :دار إحياء الرتاث) ،ج ،22ص8؛ القسطالين ،إرشاد الساري (مرص :املطبعة الكربى األمريية ،ط1323 ،7هـ)،
ج ،8ص.440
((( حممود الطحان ،تيسري مصطلح احلديث (مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،ط ،)10ص.144
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املديني «أشدُّ التصحيف يف األسامء»(.)1
ويقع فيه األئمة الكبار ،قال األمام أمحد« :ومن يعرى عن اخلطأ والتصحيف» ،والتصحيف عل ٌة ال يعرفها إال احلُذاق

والنُ َّقاد أمثال الدارقطني(.)2

ويف هذا املثال يظهر معرفة البخاري ،اإلمام الناقد احلاذق ،لعلة التصحيف وكيفية ترصفه باللفظ املصحف.

ِ
«سنَا م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ َو ْه َو َص ِائ ٌمَ ،ف َل َّم
أخرج يف كتاب الصوم ،حديث عبد اهلل بن أيب أوىف ،ريض اهلل عنه َق َالُ َ َ ْ :
َغرب ِ
اجدَ ْح َلنَاَ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
اجدَ ْح َلنَاَ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
ت َّ
ول اهللِ إِ َّن َع َل ْي َك
ول اهللِ َل ْو َأ ْم َس ْي َت؟ َق َال :ان ِْز ْل َف ْ
الش ْم ُس َق َال :ان ِْز ْل َف ْ
ََ
ِ
الص ِائ ُمَ ،و َأ َش َار بِإِ ْص َب ِع ِه ِق َب َل
اجدَ ْح َلنَاَ ،فن ََز َل َف َجدَ َحُ ،ث َّم َق َال :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم ال َّل ْي َل َأ ْق َب َل م ْن َه ُ
اهنَا َف َقدْ َأ ْف َط َر َّ
َنَ ًاراَ ،ق َال :ان ِْز ْل َف ْ
ا َْل ْ ِ
ش ِق»(.)3
ويظهر فيه َّ
أن عبد اهلل بن أيب أوىف هو صاحب القصة وراوهيا ،فقال له النبي ﷺ« :انْزل فاجدح» ،ولكن تفسري ابن

حجر خيالف هذا الفهم الظاهر ،فقال ...« :مل ُي َس ِم املأمور بذلك»...؛ أي َّ
أن النبي ﷺ مل ُي َس ِم املأمور ،وليس املأمور ابن
أيب أوىف عىل ظاهر القصة.

بعد مجع طرق احلديث ،وكام رصح ابن حجر أن هناك جز ًءا من املتن حذفه البخاري( ،)4قبل قول ابن أيب أوىف «انزل

واجدح» ،وهو قوله« :يا فالن» ،ولكن ملاذا حذفها البخاري؟
حترير املسألة:

أخرج احلديث بزيادة يا فالن ،البخاري يف الصحيح يف كتاب الصوم( ،)5ومسلم يف صحيحه( ،)6كالمها من طريق أبو

إسحاق سليامن الشيباين ،عن ابن أيب أوىف به.

وأخرجه البخاري( ،)7والنسائي( ،)8وأمحد( )9بزيادة قال« :لرجل» عىل اإلهبام ،وكلهم من طريق الشيباين عن ابن أيب

أوىف به.

((( العسكري ،أخبار املصحفني ،حتقيق صبحي السامرائي (بريوت :عامل الكتب1403 ،هـ) ،ص.33
((( السيوطي ،تدريب الراوي رشح تقريب النواوي ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف (الرياض :مكتبة الرياض احلديثة) ،ج ،2ص.193
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،باب :يفطر بام تيرس من املاء أو غريه ،حديث ،1956 :ج ،3ص.36
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،4ص.230
((( باب :متي حيل فطر الصائم ،حديث ،1955 :ج ،3ص.36
((( باب :بيان وقت انقضاء الصوم ،حديث ،1101 :ج ،2ص.772
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،باب :الصوم يف السفر ،حديث ،1941 :ج ،3ص.33
((( النسائي ،السنن الكربى ،باب :متى حيل الفطر ،حديث ،3297 :ج ،3ص.369
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،مسند عبد اهلل بن أيب أوىف ،حديث ،19399 :ج ،32ص.142
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وكلهم أهبم املنادى ومل ُي ِسمه ،إال أبو داود يف سننه( ،)1أخرجه عن مسدد شيخ البخاري عن سليامن  -نفس الطريق

السابقة  -وسمى املنادى املبهم« :يا بالل».

فالبخاري أخرج احلديث تارة بقول« :لرجل» ،و ُأخرى اخترصها ومل يذكرها ،وتارة ُأخرى بلفظ «يا فالن» ،والرس

يف حذفه إياها أنَّه لعله تصحيف كام قال ابن حجر( :)2بني قوله بالل وقوله فالن ،فأعرض البخاري عن ذكره ألجل هذه

العلة ،ومل جيزم به.

ورجح ابن خزيمة املنادى أنه «عمر» ،وذلك حلديث عمر َق َال :قال يل َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ« :إِ َذا َأ ْق َب َل ال َّل ْي ُل َو َأ ْد َب َر الن ََّه ُار،
و َغرب ِ
ت َّ
الص ِائ ُم»(.)3
الش ْم ُس َأ ْف َط َر َّ
َ ََ
فيحتمل أن يكون املخاطب عمر ،ولكن ابن حجر رجح أن يكون املخاطب «بالل» ،وذلك لرواية احلديث من

طريق خمتلف عن الطريق املتفق عليه ساب ًقا ،وهي طريق شعبة عن سليامن قال ...« :فدعا صاحب رشابه ،»...وصاحب
رشاب النبي ﷺ ،وخدمته هو بالل ريض اهلل عنه(.)4

كام أن ابن حجر ذكر يف هدى الساري ،قوله يف حديث أفطر احلاجم واملحجوم ...« :وحيتمل أن يكون سمعه

منهم كلهم عن أيب إسحاق الشيباين هو سليامن ،سمع ابن أيب أوىف هو عبد اهلل ،فقال لرجل انزل فاجدح يل ،هو بالل

املؤذن ،)5(»...وقاله القسطالين :أنه بالل لرواية أيب داود وابن بشكوال(.)6
بع َّلة ُأخرى
المطلب الرابع :اختصار الجمل المدرجة المصحوبة ِ

ا ُملدرج :ما ُغي سياق إسناده ،أو ُأ ِ
دخ َل يف متنه ما ليس منه بال فصل(.)7
ِّ َ

لقد اعترب النقاد اإلدراج ِع َّلة حديثية ،سوا ًء كان بالسند أو املتن ،وتكفلوا ببيان اإلدراج وأقسامه ،وحتديد صحة

اللفظ املدرج أو ضعفه.

أخرج البخاري يف كتاب الصالة ،باب التعاون يف بناء املسجد ،حديث ِعك ِْر َم َة َق َال ِل ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس َو ِال ْبنِ ِه َع ِ ٍّل :ا ْن َط ِل َقا
ِ ِِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ ِ
يدِّ ُثنَا َحتَّى َأتَى ِذك ُْر
اس َم َعا م ْن َحديثهَ ،فا ْن َط َل ْقنَاَ ،فإِ َذا ُه َو ِف َحائط ُي ْصل ُح ُهَ ،ف َأ َخ َذ ِر َدا َء ُه َف ْ
اح َت َبىُ ،ث َّم َأن َْش َأ ُ َ
إِ َل َأ ِب َسعيد َف ْ
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،باب :وقت فطر الصائم ،حديث( 2352 :بريوت :املكتبة العرصية) ،ج ،2ص.305
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،4ص.231
((( ابن خزيمة يف صحيحه ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،باب :ذكر خرب روي عن النبي صىل اهلل عليه وسم يف وقت الفطر ،حديث2058 :
(بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط2003 ،3م) ،ج ،2ص.989
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،4ص.231
((( ابن حجر ،هدي الساري ،ص.379
((( القسطالين ،إرشاد الساري ،ج ،3ص.383
((( حممود الطحان ،تيسري مصطلح احلديث ،ص.130
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بِن ِ
َي َلبِنَت ْ ِ
َاء ا َْل ْس ِج ِد؛ َف َق َالُ « :كنَّا ن َْح ِم ُل َلبِنَ ًة َلبِنَ ًةَ ،و َع َّم ٌر َلبِنَت ْ ِ
اب َعنْ ُه َو َي ُق ُ
ولَ :و ْي َح َع َّم ٍر َت ْق ُت ُل ُه
الت َ
َيَ ،ف َرآ ُه النَّبِ ُّي ﷺَ ،ف َينْ ُف ُض ُّ َ
ِ
ِ
الن َِّة َو َيدْ ُعو َن ُه إِ َل الن َِّارَ ،ق َالَ :ي ُق ُ
ول َع َّم ٌرَ :أ ُعو ُذ بِاللَِّ ِم َن ا ْل ِفت َِن»(.)1
ا ْلف َئ ُة ا ْل َباغ َي ُةَ ،يدْ ُع ُ
وه ْم إِ َل ْ َ
أما الزيادة املدرجة والتي اخترصها البخاري هي قول النبي ﷺ« :ويح َعم ٍر َت ْق ُت ُله ا ْل ِف َئ ُة ا ْلب ِ
اغ َي ُة ،»...ورغم َّ
أن
َ
ُ
َ ْ َ َّ
َّ

رصح ابن حجر ،فقد أثبتها الن َُّساخ ،ودليل ذلك َّ
أن ابن رجب يف رشحه قال« :وقد وقع يف بعض
البخاري حذفها كام َّ
ن َُسخ صحيح البخاري ،زيادة يف هذا احلديث ،وهي :تقتله الفئة الباغية»( ،)2وأخرج احلاكم احلديث يف مستدركه ثم قال:
هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجه هبذه السياقة(.)3

حمررا املسألة :ولفظة «ويح عامر تقتله الفئة الباغية يدعوهم »...احلديث ،اعلم َّ
أن هذه الزيادة مل
قال ابن حجر ً

يذكرها احلميدي يف اجلمع ،وقالَّ :
أص ًل ،وكذا قال أبو مسعود ،قال احلميدي[ ،ثم تابع] ولعلها
إن البخاري مل يذكرها ً

مل تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدً ا ،قال :وقد أخرجها اإلسامعييل والربقاين يف هذا احلديث ،قلت  -أي ابن
حجر« :-ويظهر يل َّ
أن البخاري حذفها عمدً ا؛ وذلك لنكتة خفية ،وهي أن أبا سعيد مل يسمع هذه الزيادة من النبي صىل

اهلل عليه وسلم»(.)4

والنكتة اخلفية هي إدراج زيادة يف متن احلديث ،اعرتف أبو سعيد ،كام قال ابن حجر أنه مل يسمعها ،فدل عىل أهنا يف

هذه الرواية مدرجة.

وقول احلميدي فيه داللة رصحية عىل َّ
أن احلديث ال حيمل هذه الزيادة فقد قال يف احلديث السادس عرش ...« :عن
ٍ
عكرمة َّ
سعيد فاسمعا من حديثه ،قال :فأتيناه وهو وأخوه
أن ابن عباس قال له ولعيل بن عبد اهلل [ابن عباس] ،ائتيا أبا

يف حائط هلام فلام رآنا جاءنا فاحتبى وجلس ،وقال :كنا ننقل لبن املسجد لبن ًة لبن ًة ،وكان عامر ينقل لبنتني لبنتني فمر
به النبي ﷺ ومسح عن رأسه الغبار ،وقال :ويح ٍ
عامر يدعوهم إىل اهلل ويدعونه إىل النار أعوذ باهلل من الفتن ،ثم قال
احلميدي :يف هذا احلديث زيادة مشهورة مل يذكرها البخاري ً
أصل يف طريقي هذا احلديث ،ولعلها مل تقع إليه فيهام أو

ٍ
لغرض قصده يف ذلك ،وأخرجها أبو بكر الربقاين ،وأبو بكر اإلسامعييل قبله ويف هذا احلديث عندمها:
وقعت فحذفها

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :ويح عامر ،تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار» ،قال أبو

مسعود الدمشقي يف كتابه :مل يذكر البخاري هذه الزيادة ،وهي يف حديث عبد العزيز بن املختار ،وخالد بن عبد اهلل
الواسطي ،ويزيد بن زريع ،وحمبوب بن احلسن ،وشعبة ،كلهم عن خالد احلذاء ،ورواه إسحاق بن عبد الوهاب هكذا،

((( البخاري يف الصحيح ،باب :التعاون يف بناء املسجد ،حديث ،447 :ج ،1ص.97
((( ابن رجب احلنبيل ،فتح الباري ،حتقيق أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد (السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط1422 ،2هـ) ،ج ،2ص.490
((( حممد بن عبد اهلل احلاكم ،املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،باب :قتال أهل البغي ،حديث( 2653 :بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1990 ،1م) ،ج ،2ص.162
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،1ص.542
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وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري دون هذه الزيادة فلم يقع إلينا من غري حديث البخاري ،هذا آخر معنى

ما قاله أبو مسعود»(.)1

أما الزيادة ويبني لنا أهنا مدرجة من كالم الصحايب وليست من كالم النبي ﷺ ،رواها أمحد يف مسنده عن ابن أيب

عدي عن داود [ابن أيب هند] عن أيب نرضة عن أيب سعيد قال« :أمرنا رسول اهلل ﷺ ،ببناء املسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة،
وكان عامر ينقل لبنتني لبنتني ،فترتب رأسه ،قال :فحدثني أصحايب ومل أسمعه من رسول اهلل ﷺ ،أنه جعل ينفض رأسه
ويقول وحيك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية»(.)2

وهو ترصيح أو اعرتاف كام قال ابن حجر من أيب سعيد بعدم السامع من النبي ﷺ هلذه الزيادة ،واقترص البخاري

عىل القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي ﷺ دون الزيادة ،والتي حذفها عمدً ا ألجل علتني :األوىل اإلدراج ،والثانية

عدم السامع.

ولعل اإلدراج وقع يف هذا اإلسناد وهذه الرواية حتديدً ا؛ َّ
مسلم أخرج احلديث من طريق ُش ْع َب ُة َع ْن َأبِى َم ْس َل َم َة،
ألن ً
ِ
يدِّ ُ
ث َع ْن َأبِى َس ِعيد ،وفيه ترصيح من الراوي أيب سعيد ،أنه قال« :أخربين َم ْن ُه َو َخ ْ ٌي ِمنِّى َأ َّن
َض َة ُ َ
َق َالَ :سم ْع ُت َأ َبا ن ْ َ
ول :ب ْؤس اب ِن سمي َة َت ْق ُت ُل َك فِ َئ ٌة ب ِ
َر ُس َ
ي ِف ُر ْ
اغي ٌة»(.)3
ول اللَِّ ﷺ َق َال لِ َع َّم ٍر ِح َ
َ
الَنْدَ َق َو َج َع َل َي ْم َس ُح َر ْأ َس ُه َو َي ُق ُ ُ َ ْ ُ َ َّ
ني َج َع َل َ ْ
ثم ختم ابن حجر حتريره بقوله ...« :وهذا دال عىل دقة فهمه وتبحره يف االطالع عىل علل األحاديث»(.)4

ونشري إىل موضع آخر حذف البخاري منه جزءا من املتن لعلة إدراجه من جهة ،والرتدد فيه من ٍ
جهة ُأخرى ،فأخرج
ً
فَ ،حدَّ َثنَا ال َّل ْي ُثَ ،ق َالَ :حدَّ َثنِي ُع َق ْي ٌلَ ،ع ِن
وس َ
يف كتاب املغازي ،باب غزوة الفتح يف رمضان ،قالَ :حدَّ َثنَا َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُي ُ
ا ْب ِن ِش َه ٍ
ب ِن ُع َب ْيدُ اهللِ ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع ْت َب َة َأ َّن ا ْب َن َع َّب ٍ
ب ُه َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َغ َزا َغ ْز َو َة ا ْل َفت ِْح
اس َأ ْخ َ َ
اب [الزهري] َق َالَ :أ ْخ َ َ
ان َق َالَ :و َس ِم ْع ُت ا ْب َن ا ُْل َس َّي ِ
ب َي ُق ُ
ِف َر َم َض َ
ول ِم ْث َل َذلِ َك [بعد هذه اجلملة ،مكان اجلملة املحذوفة]َ ،و َع ْن ُع َب ْي ِد اهللِ َأ َّن ا ْب َن
َعب ِ ِ
ض اللَُّ َعن ُْه َمَ ،ق َالَ :صا َم َر ُس ُ
ي ُقدَ ْي ٍد َو ُع ْس َف َ
ان َ -أ ْف َط َر َف َل ْم َي َز ْل
ول اهللِ ﷺَ ،حتَّى إِ َذا َب َل َغ ا ْلك َِديدَ  -ا َْلا َء ا َّل ِذي َب ْ َ
َّ
اس َر َ
ُم ْفطِ ًرا َحتَّى ان َْس َل َخ َّ
الش ْه ُر(.)5
وبي ابن حجر َّ
أن اجلملة املحذوفة تظهر يف رواية البيهقي ،من طريق عاصم بن عيل عن الليث ،وزاد بعد قوله
َّ
َو َس ِم ْع ُت ا ْب َن ا ُْل َس َّي ِ
ب َي ُق ُ
ول ِم ْث َل َذلِ َك ...« :ال أدري أخرج يف شعبان فاستقبله رمضان أو خرج يف رمضان بعد ما دخل»،

((( احلميدي ،اجلمع بني الصحيحني ،باب :أفراد البخاري ،حديث ،1794 :ج ،2ص.461
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،مسند أيب سعيد اخلدري ،حديث ،11011 :ج ،17ص.53
((( مسلم يف الصحيح ،باب :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل فيتمنى أن يكون مكان امليت من البالء ،ج ،8ص.185
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،1ص.635
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،حديث ،4275 :ج ،5ص.145
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فحذف البخاري منه الرتدد املذكور ،ثم أخرج البيهقي من طريق بن أيب حفصة عن الزهري هبذا اإلسناد قال :صبح

وبي البيهقي َّ
أن هذا القدر
رسول اهلل ﷺ مكة لثالث عرشة خلت من رمضان ،ثم ساقه من طريق معمر ،عن الزهريَّ ،
من قول الزهري َّ
وأن ابن أيب حفصة أدرجه( ،)1وكذا أخرجه يونس عن الزهري.

فحذف البخاري الزيادة؛ ألهنا ُمدرجة من كالم الزهري أدرجها الراوي عنه ،ثم للرتدد يف يوم اخلروج إىل فتح مكة،

وهذه املسألة عاجلها ابن حجر يف رشحه فذكر ...« :وروى أمحد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن حييى ،عن أيب سعيد،

قال :خرجنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم عام الفتح لليلتني خلتا من شهر رمضان ،وهذا يدفع الرتدد املايض ويعني يوم

اخلروج ،وقول الزهري يعني يوم الدخول ويعطى أنه أقام يف الطريق أثنى عرش يو ًما»(.)2

يف املثالني السابقني يمكن القول َّ
إن البخاري خيترص احلديث لعلة اإلدراج فيه ،إذا رافق هذه العلة علة أخرى مثل:

عدم السامع كام يف املثال األول ،أو كون املحذوف فيه تردد يف حدث تارخيي مشهود.
خاتمة

فقد أظهرت الدراسة جان ًبا من نقد اإلمام البخاري للحديث الرشيف ،وجان ًبا من منهجه يف التعامل مع األحاديث

الصحيحة التي يشوهبا يشء من العلة.

وأظهر لنا ابن حجر مدى دقة البخاري يف صنيعه ،واستخدامه للرتميز فال يرصح بنقد أو علة ،وكم فرس لنا ابن حجر

مواضع العلل اخلفية ،فكان يقول إنام اخترصه لعلة خفية فيه ،وتوصلنا إىل النتائج التالية:

 -1أحيانًا خيترص احلديث ،وال خيرجه تا ًما يف صحيحه ،ويكتفي باملوضع املخترص ،وإنام يفعل ذلك لعلة فيه.

 -2البخاري عادة ال يرصح بمراده ،إنام تستطيع الكشف عنه من خالل التتبع ألحاديث الصحيح ،والتفتيش
والبحث عن املتون واألسانيد يف املصادر احلديثية(.)3

 -3ومن علل املتن التي اخترص البخاري احلديث ألجلها:

• اختصار اسم يف املتن؛ الختالف الرواة فيه وحذفه ال يرض يف املتن.
• اختصار جزء من املتن؛ العتقاده بأن الراوي قد أخطأ غي ذكره.
• اختصار لوجود تصحيف يف املتن ولعدم اجلزم بصوابه.

• وقد خيترص مجلة يف املتن يرجح بأهنا ُمدرجة من الراوي.
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،8ص 4بترصف.
((( املصدر السابق.
((( انظر منى سليامن ،وزياد أبو محاد ،ص.89
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زياد عواد أبو محاد ،ومنى زهدي مصطفى سليامن

التوصيات

 -1الدراسة املتفحصة لكثري من منهجيات اإلمام البخاري يف كتابه الصحيح والتي يمكن من خالهلا فهم مقاصد
البخاري يف صحيحه.

 -2فتح الباري البن حجر من الرشوح التي خدمت صحيح اإلمام البخاري ،وهو زاخر باملسائل احلديثية املتعلقة
بالصحيح مبثوثة يف الرشح ،والتوصية تتبع هذه املسائل ومجعها ودراستها.
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المصادر والمراجع

ً
أول :املصادر واملراجع العربية

ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل .فتح الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،رقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها:
حممد فؤاد عبد الباقي .القاهرة :دار احلديث1424 ،هـ2004/م.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ،حتقيق عبد اهلل الرحييل .ط2008 ،2م.
ابن حنبل ،أمحد .املسند ،حتقيق :شعيب األرناؤوط .بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،1م.
ابن رجب احلنبيل ،عبد الرمحن بن أمحد .فتح الباري ،حتقيق أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد .السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط،2
1422هـ.
ابن ماجه ،حممد بن يزيد .السنن ،حتقيق :شعيب األرناؤوط .بريوت :دار الرسالة العاملية ،ط2009 ،1م.
أبو داود ،سليامن بن األشعث .السنن ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت :املكتبة العرصية.
البخاري ،حممد بن إسامعيل .اجلامع الصحيح .القاهرة :دار الشعب ط1407 ،1هـ1987/م.
البيهقي ،أمحد بن احلسني .السنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2003 ،3م.
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل .املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م.
احلميدي ،حممد بن فتوح .اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم .بريوت :دار ابن حزم ،ط2002 ،2م.
رسميني ،حممد أنس« .منزلة مرويات أنس بن مالك ريض اهلل عنه يف املدونة احلنفية  -دراسة حديثية حتليلية تطبيقية» ،جملة كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،مج ،36ع2018 ،1م.

https://doi.org/10.29117/jcsis.2018.0202

السعود ،سليامن بن عبد اهلل« .أثر اختصار متن احلديث يف االستنباط نظرية تطبيقية» ،جملة العلوم الرشعية ،جامعة القصيم ،مج ،9ع،1
2015م.

سليامن ،منى ،وأبو محاد ،زياد« .ما اخترصه البخاري ِ
لع َّلة يف إسناده دراسة تطبيقية يف اجلامع الصحيح» ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
بغداد ،ع2019 ،59م.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن .تدريب الراوي رشح تقريب النواوي ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف .الرياض ،مكتبة الرياض
احلديثة.
الشاميل ،يارس أمحد« .علل الرواية باملعنى وأثرها عىل بعض أحاديث العقائد دراسة تطبيقية» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة قطر ،ع2010 ،28م.
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.هـ1403 ،2 ط، املكتب اإلسالمي: بريوت. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق، املصنف. عبد الرزاق،الصنعاين
.10 ط، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع. تيسري مصطلح احلديث. حممود،الطحان
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