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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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دعوى تصرُّف اإلمام البخاري يف صحيحه مبا يوهم خالف املقصود
دراسة نقدية
Allegation on Imam Bukhari’s act in his Book AlSahih Implying Contrary to What is Intended
A Critic Study

إعداد:
د .حممد عبد الكريم احلنربجي
أستاذ احلديث املشارك بقسم أصول الدين جباعة رجاا
الربيد اإللكرتوينHin_mohammed@hotmail. com :

تصرف اإلمام البخاري في صحيحه بما يوهم خالف المقصود -دراسة نقدية ،د .محمد عبد الكريم الحنبرجي
دعوى ُّ

املستخلص
تناول البحث بيا املواضع اليت نسب فيها اإليهام إىل تصاف اإلعام البخاري،
ودراستها دراس نقدي  ،وقد خلص البحث جلمل عن النتائج ،كا عن أبازها عدم ثبوت
تلك النسب إىل البخاري يف أغلب املواضع ،وأ األوىل الةدول عن اجلزم هبذه النسب ،
واالقتصار على التنبيه على عواضع اإليهام.
الكلمات المفتاحية :اإليهام يف صحيح البخاري ،اختصارات البخاري املومه ،
اإليهام يف الاوايات.
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 الجزء األول-193 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract:
The research dealt with explaining the places where the illusion was
attributed to the act of Imam Al-Bukhari. ،and studying them critically. The
research concluded with a series of findings ،the most prominent of which
was the lack of proof of that attribution to Bukhari in most places ،and that
is better to refrain from asserting those attribution to Bukhari and the only
thing that should be considered is to alert on places of the illusion.
Keywords:
Illusions in Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari's illusion briefings,
Illusions in narrations.
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دعوى ُّ

املقدمة:
احلمد هلل محد الشاكاين ،والصالة والسالم سيدنا حممد املبةوث رمح للةاملني ،وعلى
آله وصحبه وعن اهتدى هبديه إىل يوم الدين ،أعا بةد.
لقد هيأ اهلل ،عز وجل ،حلفظ سن نبيه  علماء أجالء ،ورواة صادقني ،حتملوا
سنته وأدوها جيالً بةد جيل ،طلباً لاضوا اهلل ،وحتصيالً لفضيل التبليغ عنه  ،وسةياً لنيل
عا وعدهم به عن النضارة ملن أدى عنه عا مسةه.
وقد تنوعت وسائل احملدثني يف أداء هذه املهم  ،فانصاف مجاع عن الةلماء إىل
التصنيف يف السن النبوي  ،وتبويبها ،وكا عن أهم تلك املصنفات اجلاعة  ،صحيح اإلعام
البخاري؛ ملكان عصنفه بني أئم احلديث ،وشدة حتايه يف انتقاء صحيح احلديث ،وبااعته
يف استنباط األحكام ،والرتمج هلا يف األبواب.
غري أ التصدي ملثل هذه املهم  ،اليت تقتضي التصاف يف الاوايات ،باالختصار
واالقتصار على عوضع الشاهد ،ومجع الاوايات والتةقيب عليها ،والرتمج ملا يستنبط عنها
بةبارات املصنف ،كا احتمال اخلطأ يف الةبارة أعااً يكاد يكو حتمياً نظااً للطبية البشاي
اليت ال ينفك عنها إال نيب عةصوم ،ولذا فإ الةلماء اعتنوا بدراس عنهجه ،وتفحصوا عباراته
يف تاامجه ،وتةقيباته على أحاديث جاعةه؛ إلدراك عااده وفهم استنباطاته وعةاف عدى حتايه
ودقته يف تصنيفه.
وكا عن اجلوانب اليت نبهوا عليها ،عواضع وقع فيها إيهام خالف املقصود ،وقد عزا
بةضهم سببها إىل تصاف البخاري باالختصار ،والنقل باملةىن ،والتحويل بني األسانيد،
وتاتيب الاوايات ،وصياغ بةض تااجم األبواب ،فتةقبوه فيها وعلقوا ذلك يف عصنفاهتم.
ونظااً ألمهي هذه الدعوى وخطورهتا يف التشكيك يف عناي البخاري وحتايه يف
تصنيفه ،وتلقي األع بالقبول لصحيحه ،فقد جاءت هذه الدراس ملةاف عدى تأثري هذه
الدعوى على عكان الصحيح وعصنِّفه ،عن خالل مجع املواضع اليت نسب فيها اإليهام
للبخاري ،ودراستها دراس نقدي عتجادة.
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مشكلة البحث:
أثارت هذه الدعوى لدى الباحث عدة تساؤالت عن عدى صحتها ،وأثاها يف عكان
صحيح البخاري ،وعصنِّفه ،وعدى عةارضتها ملا اشتها عن عناي البخاري بضبط كتابه،
وشدة حتايه ،فةزم الباحث على تتبع تلك املواضع ،ودراستها دراس نقدي .
حدود البحث:
يتناول البحث املواضع اليت جزم فيها بةض الةلماء بأ البخاري تصاف فيها يف
صحيحه تصافاً أدى إىل إيهام خالف املقصود ،دو االحرتاز عنها بةبارات تدفع ذلك
اإليهام ،وبناء على ذلك فال يدخل يف حدود البحث ،عا ذكاه عدعيه على سبيل االحتمال
دو اجلزم بنسب التصاف فيه للبخاري ،أو عا كا سببه ناجتاً عن اختالف روايات الصحيح
ونسخه ،أو عنسوباً إىل شيوخ البخاري ،وعن فوقهم عن الاواة.
الدراسات السابقة:
مل يقف الباحث على دراس اعتنت جبمع املواضع اليت نسب فيها اإليهام إىل صنيع
البخاري وتصافه يف صحيحه ،ودراستها دراس نقدي  ،وقد وقف الباحث على عنوا كتاب
عنسوب أليب الةباس أمحد بن قاسم بن ساسي التميمي البوين (ت1129هـ) عنونه بـ:
(اإلهلام واالنتباه يف رفع اإليهام واالشتباه) ،أي الكائنني يف البخاري( ،)1ويظها عن عنوانه أنه
مجع فيه عواضع اإليهام يف الةبارات واالشتباه يف أمساء الاواة الواقةني يف صحيح البخاري
على وجه الةموم ،ودفع اإليهام واالشتباه عنها ،غري أين مل أقف عليه عطبوعاً وال خمطوطاً.
منهجية البحث:
تقتضي طبية البحث أ يسلك الباحث املناهج التالي :
األول :المنهج االستقرائي؛ وذلك باستقااء املواضع اليت صاح فيها الةلماء بوقوع
اإليهام يف تصاف البخاري يف كتابه ،عن خالل الكتب اليت اعتنت بصحيح البخاري،
( )1حممد بن إبااهيم احلفناوي" ،تةايف اخللف باجال السلف"( .اجلزائا :عطبة بيري فونتان الشاقي ،
518 :2 .)1906-1324
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دعوى ُّ

وشاوحه ،وكتب السن املطبوع  ،باستخدام كلمات عفتاحي  ،كاإليهام ،واإلشكال،
وعشتقاهتما.
الثاني :المنهج التحليلي؛ وذلك عن خلال تصنيف نتائج البحث ،واختيار عا له
تةلق مبوضوع الدراس  ،وبيا عضموهنا ،وعناقشتها ،واستنباط املنطلقات املنهجي اليت
ارتكزت عليها ،وعدى أثاها على عكان الصحيح وصاحبه.
ثالثا :الحكم على األحاديث ،وتخريجها :إذا كا احلديث يف الصحيحني أو
أحدمها فأكتفي ببيا عن أخاجه عنهما ،اعتماداً على تلقي الةلماء هلما بالقبول .وإ كا
خماجاً عند غريمها فأحكم على إسناده مبا يقتضيه ،عقتصااً على بيا أسباب نزوله عن درج
الصح إىل احلسن أو الضةف .وأقصد يف التخايج االختصار عا أعكن دو اإلخالل ،فال
أ ستطاد بذكا املصادر إ كا احلديث يف كتب السن املشهورة ،وأقدم الكتب الست  ،مث
التسة  ،فإ مل أقف عليه فيها أنتقل إىل كتب السن األخاى.
خطة البحث:
مبحث تمهيدي :عفهوم اإليهام ،واملفاهيم ذات الةالق .
المبحث األول :دعاوى اإليهام يف تصافات البخاري ،عاض ونقد.
المبحث الثاني :املنطلقات املنهجي اليت ارتكزت عليها دعاوى اإليهام ،وأثاها يف
صحيح البخاري.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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مبحث متهيدي :مفهوم اإليهام واملفاهيم ذات العالقة.
اإليهام :عصدر أ َْوَه َم ،وهو يف اللغ  :اإلخفاء وإدخال شيء يف الْ َوهم )1(.يقال:
أومهت غريي إيهاعاً )2(.أي أظننته الشيء( )3وأدخلته عليه.
وعافاً :استةمال لفظ له عةنيا  :قايب وبةيد ،فإذا مسةه اإلنسا سبق إىل فهمه
()4
القايب ،وعااد املتكلم البةيد.
وعن املفاهيم املتةلق باإليهام :االحرتاس؛ أل الكالم إذا كا حمتمالً لشيء بةيد
يوهم خالف املقصود ،وفطن له املتكلم ،فيحسن أ يأيت مبا خيلصه عن ذلك االحتمال،
) ()5
وهو عا يسمى عند أهل البالغ  :بالتكميل أو االحرتاس (االحرتاز .
حنو قوله تةاىل :ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [القصص:
()6
 .]32احرتس سبحانه بقوله :ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﱠ .عن أ يكو ذلك بسبب باص أو عاض.
وقد نبه النيب  إىل ضاورة االحرتاز يف الةبارات ،فقد قال  " :ال تقولوا :ما شاء
()8
اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ،ثم شاء فالن" )7(.احرتازاً عما يوهم املساواة.
( ) 1ينظا :حممد بن حممد الزبيدي" ،تاج الةاوس عن جواها القاعوس" .حتقيق :جمموع عن احملققني،
(دار اهلداي )؛ 64 :34؛ عبد النيب بن عبد الاسول نكاي" ،دستور الةلماء" .تةايب :حسن هاين
فحص( ،بريوت :دار الكتب الةلمي 1421 ،ه ـ 2000م).145 :1 ،
( ) 2امساعيل بن محاد اجلوهاي" ،الصحاح" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار الةلم
للماليني.2054 :5 .)1987-1407 ،
( )3حممد بن عكام بن عنظور" ،لسا الةاب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ).274 :13 .
( )4ينظا :علي بن حممد اجلاجاين" ،التةايفات" .ضبطه :مجاع عن الةلماء (ط ،1بريوت :دار الكتب
الةلمي  .)1983-1403 ،ص41 :؛ نكاي" ،دستور الةلماء".146 :1 ،
( ) 5ينظا :أيوب بن عوسى الكفوي" ،الكليات" .حتقيق :عدنا دويش ،وحممد املصاي( ،بريوت:
عؤسس الاسال ) .ص55 :؛ وتقي الدين أبو بكا احلموي" ،خزان األدب وغاي األرب" .حتقيق:
عصام شقيو( ،بريوت :دار وعكتب اهلالل2004 ،م).486 :2 .
( )6ينظا :احلموي" ،خزان األدب".486 :2 ،
( )7سليما بن األشةث السجستاين" ،سنن أيب داود" .حتقيق :شةيب األرنؤوط( ،ط ،1دار الاسال
الةاملي 2009-1430 ،م) .حديث .4980 :وإسناده صحيح.
( ) 8ينظا :حممد بن عبد اهلادي السندي" ،فتح الودود يف شاح سنن أيب داود" .حتقيق :حممد زكي
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واالحرتاز عن اإليهام يف عطابق عقتضى احلال ،عن أباز الصفات اليت حيوزها
املتكلم ،عندعا يصبح قادراً على اختيار سبل التةبري ،حبيث تكو عباراته عااعي للمةىن
()1
الذي يقصده املتكلم.
وعهما ضةف ورود اإليهام يف عطابق عقتضى احلال ،فإ االحرتاز عنه أرجح وأوىل
()2
عن تاكه قطةاً.

=

اخلويل ( ،ط ،1عصا :عكتب لين 2010-1431 ،م).619 :4 .
( )1ينظا :باديس نور اهلدى" ،بالغ الوفاة وبالغ الندرة"( .ط ،1بريوت :املؤسس الةابي للدراس
والنشا2008 ،م) .ص.122 :
( )2ينظا :أمحد بن قاسم الةبادي" ،اآليات البينات على شاح مجع اجلواعع"( .ط ،2بريوت :دار الكتب
الةلمي 2012 ،م).31 :4 .
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املبحث األول :دعاوى اإليهام يف تصرفات البخاري ،عرض ونقد.
تنوعت دعاوى اإليهام يف تصافات البخاري يف صحيحه ،عا بني إيهاعات واقة يف
نقله للاوايات ،وسياقه هلا ،وإيهاعات يف عنهجي مجةه بني الاوايات ،وتاتيبه ،وتبويبه.
وسنتناول يف هذا املبحث أنواع هذه الدعاوى ،عن خالل استةااض األعثل التطبيقي
اليت استندوا إليها ،ودراستها دراس نقدي  ،ضمن عطلبني:
املطلب األول :اإليهام الواقع يف نقل البخاري للروايات.
مما ينتقد على البخاري يف نقله للاوايات ،تصافه فيها بالاواي على املةىن على تفاوت
واختالف يف بةض عدلوالهتا ،مما يرتتب عليه خمالف ظاها سياقه لواقع الاواي  ،أو نسب
األقوال إىل غري أصحاهبا ،وفيما يلي استةااض تلك املواضع.
الفرع األول :ما أوقع اختصاره إيهام خالف واقع الرواية.
المثال األول :عا أسنده عن حممد بن يوسف قال :حدثنا سفيا  ،عن قيس بن
عسلم ،عن طارق بن شهاب عن أيب عوسى  ،قال" :بعثني النبي  إلى قوم باليمن،
فجئت وهو بالبطحاء ،فقال :بما أهللت؟ قلت :أهللت كإهالل النبي صلى اهلل عليه
وسلم . . .،فقدم عمر  فقال :إن نأخذ بكتاب اهلل فإنه يأمرنا بالتمام ،قال اهلل:
ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﱠ [البقرة ]196 :وإن نأخذ بسنة النبي  فإنه «لم يحل
()1
حتى نحر الهدي".
فقد ذهب ابن حجا إىل أ البخاري اختصاه ،فأفهم ظاها سياقه له أ قدوم عما
كا يف حج النيب  ،وليس كذلك ،بل كانت هذه الواقة يف خالف عما  ،فقد
أخاجه عسلم عن طايق عبد الامحن بن عهدي عن سفيا به ،فبني ذلك ،ولفظه " :فكنت
أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ،فإني لقائم بالموسم " )2(.وأخاجه
( ) 1حممد بن إمساعيل البخاري" ،اجلاعع املسند الصحيح املختصا عن أعور رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وسننه وأياعه" .حتقيق :حممد زهري( ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،هـ) .كتاب احلج ،باب:
عن أهل يف زعن النيب  كإهالل النيب  ،حديث.1559 :
( )2عسلم بن احلجاج القشريي" ،املسند الصحيح املختصا بنقل الةدل عن الةدل إىل رسول اهلل صلى اهلل
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البخاري يف عوضع آخا عن طايق شةب  ،عن قيس بن عسلم ،واختصاه أيضاً لكنه أبني عن
هذا ،ولفظه " :فكنت أفتي به الناس ،حتى خالفة عمر  فذكرته له ،فقال :إن نأخذ
بكتاب اهلل"( )2(.)1ولوال تصاف البخاري فيه ،ملا وقع هذا اإليهام.
وجوابه التسليم بوقوع اإليهام ،إال أنه ال يسلم له أ سبب اإليهام ناتج عن تصاف
البخاري؛ الختالف شيخهما فيه ،فإ البخاري أخاجه عن حممد بن يوسف الفايايب ،بينما
أخاجه عسلم عن عبد الامحن بن عهدي ،فال تالزم بني الاوايتني الحتمال أ يكو البخاري
قد مسةه عن الفايايب خمتصااً ،فأداه كما مسةه ،وبناء عليه فال يصح اجلزم بأ البخاري
اختصاه فأوهم فيه.
المثال الثاني :عا علقه عن عماو بن الةاص  يف باب :إذا خاف اجلنب على
نفسه املاض أو املوت أو خاف الةطش تيمم ،حيث قال :ويذكر أن عمرو بن العاص
أجنب في ليلة باردة ،فتيمم وتال ﱡ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
()3
ﱱﱠ [النساء ،]29 :فَذكر للنبي  فلم يعنف.
فقد ذهب ابن حجا إىل أ البخاري اختصا هذا احلديث ،فأوهم ظاها سياقه أ
عماو بن الةاص  تال هذه اآلي ألصحابه ،وهو جنب ،قبل أ يقدم للنيب  ،وليس
كذلك ،ألنه إمنا تالمها بةد أ رجع إىل النيب  ،فقد روي هذا احلديث عوصوالً عن عماو
بن الةاص  أنه قال " :احتلمت في ليلة باردة ،في غزوة ذات السالسل ،فأشفقت أن
أغتسل فأهلك ،فتيممت ،ثم صليت بأصحابي الصبح ،فذكروا ذلك للنبي صلى اهلل
=

عليه وسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،دار إحياء الرتاث الةايب ،بريوت) .حديث.1221 :
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب احلج ،باب :الذبح قبل احللق ،حديث .1724 :وكتاب
احلج ،أبواب الةماة ،باب :عىت حيل املةتما ،حديث1795 :؛ والقشريي ،املسند الصحيح"،
حديث.1221 :
( ) 2أمحد بن علي بن حجا الةسقالين" ،فتح الباري شاح صحيح البخاري" .إشااف :حمب الدين
اخلطيب( ،دار املةاف  ،بريوت1379 ،هـ).417 :3 .
( )3البخاري" ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب التيمم ،باب إذا خاف اجلنب على نفسه املاض أو املوت أو
خاف الةطش تيمم.
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عليه وسلم ،فقال :يا عمرو ،صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من
االغتسال ،وقلت :إني سمعت اهلل يقول :ﱡ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
()2( )1
ﱰ ﱱﱠ .فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولم يقل شيئا" .
)
وبني الكوراين وجه الدالل فيه بأ قوله( :فذكا للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يةنف
صايح يف أنه مل يقاأها عنده ،وإال مل يكن لفاء التةقيب وجه ،وأجاب عنه :بأنه ال وجه
لرتك الظاها الذي أفادته رواي البخاري ،فإ عا أفادته الاوايات األخاى عن تالوته عند
()3
حضاة النيب  ،ال دالل فيها على أنه مل يقاأ قبل أ وصل إليه  جلواز تكاار التالوة.
وميكن أ يستفاد تكاار التالوة ،مما روي عن عماو بن الةاص  أنه قال " :فلما
قدمنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكرت ذلك له ،فقال :يا عمرو ،صليت
بأصحابك وأنت جنب؟ قال :قلت :نعم يا رسول اهلل ،إني احتلمت في ليلة باردة
شديدة البرد ،فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،وذكرت قول اهلل عز وجل :ﱡ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ فتيممت ،ثم صليت .فضحك
()4
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولم يقل شيئا".
ووجه الدالل فيه أ قوله( :وذكات قول اهلل عز وجل ،فتيممت ،مث صليت) ،حيتمل
أنه ذكا هذه اآلي قبل أ يقدم للنيب  ،وملا وصل إليه  ذكاها له عاة أخاى ،فال
يستبةد أنه تالها ألصحابه عستدالً هبا على فةله ،مث أعاد تالوهتا حبضاة النيب  عندعا
سأله عما صنع.
( )1أبو داود" ،سنن أيب داود" ،حديث ،334 :واللفظ له؛ وحممد بن عبد اهلل احلاكم" ،املستدرك على
الصحيحني" .حتقيق :عصطفى عبد القادر( ،ط ،1دار الكتب الةلمي  ،بريوت1411 ،هـ
1990م) .حديث.589 :
( )2الةسقالين" ،فتح الباري".454 :1 ،
( )3أمحد بن إمساعيل الكوراين" ،الكوثا اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري" .حتقيق :أمحد عزو عناي ( ،
ط ،1دار إحياء الرتاث الةايب ،بريوت1429 ،هـ 2008م).22 :2 .
( )4أمحد بن حممد الشيباين" ،املسند" .حتقيق :شةيب األرنؤوط ،عادل عاشد ،وآخاو ( ،ط ،1عؤسس
الاسال 1421 ،هـ 2001م) .حديث .17812 :ويف إسناده ضةيف ،فيه ابن هلية  ،سيء احلفظ.
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إال أ الذي يرتجح للباحث أ ذلك عن اختالف نسخ الصحيح؛ ألنه قد وردت
عند األصيلي قوله( :فتال)( ،)1بفاء التةقيب ،بينما وقع يف بقي النسخ (وتال) ،فليس فيها
دالل على أنه قاأ اآلي ألصحابه بةد أ تيمم ،كما أنه ليس يف قوله( :فذكا للنيب  فلم
يةنف) ،دالل ظاهاة على أنه قاأها قبل أ يقدم للنيب  ،أل النسخ قد اختلفت يف سياق
هذه الةبارة ،ففي عاع النسخ (فَ ُذكِا) بالبناء للمفةول ،ويف نسخ  :بالبناء للمةلوم( ،)2وجاء
()4
عند األَ ِصْيلي( :فذكا ذلك)( ،)3بزيادة اسم اإلشارة ،وعند ال ُك ْش ِميَهين( :فلم يُةنِّفه)
بزيادة هاء الضمري ،فمع ورود هذه االختالفات فاحتمال أ تكو فاء التةقيب يف قوله:
(فذكا) عن النساخ وارد أيضاً ،فال جيزم بأ اإليهام عن تصاف البخاري.
المثال الثالث :عا علقه يف باب غزوة خيرب ،حيث قال :وقال الزبيدي :أخبرني
الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد اهلل بن كعب قال :أخبرني من شهد مع
()5
النبي  خيبر ،وقال الزهري :أخبرني عبيد اهلل بن عبد اهلل وسعيد عن النبي .
ذهب أبو علي الغساين إىل أ يف سياق البخاري اختصاراً شديداً ،وحذفاً ال يفهم
املااد عنه( ،)6وبني ذلك ابن حجا بأ البخاري أجحف يف اختصاره لطايق الزبيدي ،حيث
( )1أمحد بن حممد القسطالين" ،إرشاد الساري لشاح صحيح البخاري"( .ط ،7املطبة الكربى األعريي ،
عصا1323 ،هـ).378 :1 .
( )2ينظا :القسطالين" ،إرشاد الساري"97 :1 ،؛ وزكايا بن حممد األنصاري" ،عنح الباري بشاح
صحيح البخاري" ،اعتىن بتحقيقه والتةليق عليه :سليما بن دريع الةازعي( ،ط ،1عكتب الاشيد
للنشا والتوزيع ،الاياض ،السةودي 1426 ،هـ 2005م).29 :2 .
( )3القسطالين" ،إرشاد الساري".378 :1 ،
( )4الةسقالين" ،فتح الباري".454 :1 ،
( )5البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب املغازي ،باب غزوة خيرب ،حديث.4203 :
( ) 6احلسني بن حممد اجلياين" ،التنبيه على األوهام الواقة يف املسند الصحيح للبخاري" .حتقيق :حممد
أبو الفضل( ،ط ،1عطبة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء1419 ،هـ 1998م) .ص165 :؛
ويوسف بن عبد اهلادي بن املربد ،االختالف بني رواة البخاري عن الفاباي وروايات عن إبااهيم بن
عةقل النسفي" .حتقيق :صالح فتحي هالل ،بإشااف :طارق بن عوض اهلل( ،ط ،1دار الوطن
للنشا1420 ،هـ1999 ،م) .ص.104 :
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فصل بني رواي الزبيدي املوصول  ،وبني روايته املاسل  ،فأوهم أهنما روايتا عنفصلتا  ،وليس
كذلك ،فقد أوضح ذلك يف التاريخ ،وكذلك أبو نةيم يف املستخاج ،والذهلي يف الزهايات،
فأخاجوه عن طايق عبد اهلل بن سامل احلمصي ،عن الزبيدي ،فساق احلديث املوصول
بالقص  ،مث ساق بةده " :قال الزبيدي :قال الزهاي :وأخربين عبد اهلل بن عبد اهلل ،وسةيد
بن املسيب أ رسول اهلل  قال :يا بالل قم فأذن ،إنه ال يدخل الجنة إال رجل مؤمن،
واهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" )1(.فبني فيها أهنا رواي واحدة عن الزبيدي ،مل يفصل
فيها بني رواي الزهاي املوصول عن عبد الامحن بن كةب ،وبني روايته املاسل عن عبيد اهلل
()2
بن عبد اهلل ،وسةيد ابن املسيب.
وجياب عنه بالتسليم ،إال أ البخاري قد احرتز عنه ،فجاء بواو الةطف ،فقال:
(وقال الزهاي) عطفاً على تةليقه عن الزبيدي بقوله( :وقال الزبيدي :أخربين الزهاي)،
وظاها سياقه يدل أيضاً على أ قائل ذلك هو الزبيدي عن الزهاي ،وإال ملا كا لذكاه
لالختالف على الزهاي فائدة.
الفرع الثاني :ما أوقع اختصاره إيهاما في فهم مراد من نقل عنه.
المثال األول :عا أسنده عن سليما بن داود أبو الابيع ،قال :حدثنا إمساعيل بن
صْيـ َف  ،عن ابن قُ َسْيط ،عن عطاء بن يسار( :أنه أخبره :أنه
جةفا ،قال :أخربنا يزيد بن ُخ َ
( )1ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري" .474 :7 ،قال ابن حجا عقبه :هذا سياق البخاري .قلت :مل
أقف على هذا السياق عند البخاري يف التاريخ ،والذي فيه عوافق ملا ذكاه يف الصحيح ،ولفظه" :
وقال إسحاق بن الةالء حدثين عماو بن احلارث حدثين عبد اهلل بن سامل عن الزبيدي :عن
الزهاي :أ عبد الامحن بن كةب بن عالك قال حدثين عن شهد النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه،
قال الزهاي :وأخربين عبد اهلل بن عبد اهلل وسةيد بن املسيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ".
ينظا :حممد بن إمساعيل البخاري" ،التاريخ الكبري" .حتقيق ودراس  :حممد الدباس( ،ط ،1التميز
للطباع والنشا والتوزيع ،الاياض1440 ،هـ 2019م) .تامج .2992 :
( )2ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري"474 :7 ،؛ وأمحد بن علي بن حجا الةسقالين" ،تغليق التةليق
على صحيح البخاري" .حتقيق :سةيد عبد الامحن القزقي( ،ط ،1املكتب اإلسالعي ،دار عمار،
عما 1405 ،هـ).132 :4 .
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سأل زيد بن ثابت رضي اهلل عنه ،فزعم أنه قرأ على النبي صلى اهلل عليه وسلم والنجم
()1
فلم يسجد فيها).
فقد ذهب ابن حجا إىل أ البخاري اختصاه ،فحذف املسؤول عنه ،وهو( :القااءة
عع اإلعام) ،فأوهم سياقه له أ املسؤول عنه (السجود يف النجم) ،وقد بينه عسلم ،هبذا
اإلسناد ،فزاد فيه سؤال عطاء بن يسار لزيد بن ثابت عن القااءة عع اإلعام ،ولفظه " :أنه
أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع اإلمام ،فقال :ال قراءة مع اإلمام في شيء،
وزعم أنه قرأ على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﱡﱁ ﱂ ﱃﱠ [النجم ]1 :فلم
()3( )2
يسجد" .
وقد أجاب الةيين عن هذه الدعاوى ،فأكد أ املسؤول عنه السجود يف النجم؛ أل
حسن تاكيب الكالم أ يكو بةضه علتئماً بالبةض ،وأ البخاري روى هذا احلديث عن
أيب الابيع سليما  ،بينما رواه عسلم عن أربة أنفس ،حيىي بن حيىي ،وحيىي بن أيوب ،وقتيب
بن سةيد ،وعلي بن حجا ،فسليما شيخ البخاري ،روى عنه بالسياق املذكور ،واألربة
رووا عنه بالزيادة املذكورة ،فكل روى حسبما وقع له ،فاواي البخاري إعا وقةت خمتصاة ،أو
كا سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النجم ،فأجاب عن ذلك عقتصااً عليه ،وكال الوجهني
()4
جائزا  ،فال يتكلف يف تصاف الكالم بالةسف.
وعا ذكاه الةيين احتماالً جاء عصاحاً به يف رواي أخاى عن يزيد بن عبد اهلل بن
قسيط ،بينت أ عطاء قد سأل زيد بن ثابت عن عسألتني ،األوىل :القااءة عع اإلعام ،وقد
أجاب زيد  فيها باأيه ،والثاني  :هل يف سورة النجم سجدة ،وقد أجاب عنها زيد 
بأنه قاأها عند رسول اهلل  فلم يسجد ،ولفظها :عن عطاء( :أنه سأل زيد بن ثابت عن
النجم فيها سجدة؟ قال زيد :قرأتها عند رسول اهلل ،فلم يسجد .وقال عطاء :وسألته
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب اجلمة  ،باب عن قاأ السجدة ومل يسجد ،حديث.1072 :
( )2القشريي " ،املسند الصحيح" ،حديث.1326 :
( )3ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري".555 :2 ،
( ) 4حممود بن أمحد الةيين" ،عمدة القاري شاح صحيح البخاري"( .دار إحياء الرتاث الةايب ،بريوت).
.87 :11
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أيضا :هل يقرأ مع اإلمام؟ قال :ال أقرأ مع اإلمام في شيء من الصلوات).
كما أ البخاري مل يتصاف فيها باالختصار ،وإمنا رواها كما مسةها ،فقد روي أيضاً
عن عبد امللك بن جايج ،عن عطاء بن يسار ،حنوا عن رواي البخاري ،بلفظ( :أنه سأل زيد
()2
بن ثابت عن النجم ،أفيها سجدة؟ قال زيد :قرأتها عند رسول اهلل  فلم يسجد).
()3
المثال الثاني :عا ذكاه يف باب اإلميا " :وهو قول وعمل ،ويزيد وينقص".
ذهب الكشمريي إىل أ البخاري اختصا كالم السلف اختصاراً خمالً ،فنقل عنهم
إثبات الزيادة والنقصا يف اإلميا جممالً ،فأوهم أ األعمال داخل يف اإلميا  ،وأهنا أجزاء
عنه ،هلا سااي وتأثري يف مناء الصدق واإلميا  ،وليس كذلك؛ أل كالم السلف( :اإليمان
يزيد بالطاعة ،وينقص بالمعصية) ،ال يظها عنها عةىن اجلزئي  ،فتبني بذلك أ البخاري
()4
اختصا يف نقل قوهلم اختصاراً خمالً ،وأ استشهاده بكالعهم ليس يف عوضةه.
وجوابه عدم التسليم أل البخاري مل ياد ابتداء نقل كالم السلف واحلكاي عنهم،
وإمنا هو بيا ملا يةتقده هو عينه ( ،)5وذكاه هكذا ،دو أ ينسبه ألحد؛ ألنه أدرك عشاخيه
( )1عبيد اهلل بن عبد الامحن الزهاي" ،حديث أيب الفضل الزهاي" .حتقيق :حسن البلوط( ،ط ،1أضواء
السلف ،الاياض1418 ،هـ 1998م) .حديث .285 :وإسناده حسن ،فيه زهري بن حممد أبو
املنذر ،صدوق حسن احلديث فيما رواه عنه غري الشاعيني ،وقد روى عنه هذا احلديث أبو عاعا
الةقدي البصاي الثق  .ينظا :أمحد بن علي بن حجا الةسقالين" ،هتذيب التهذيب"( .ط ،1عطبق
دار املةارف النظاعي  ،النهد1326 ،هـ) .تامج .645 :
( ) 2عبد الازاق بن مهام الصنةاين" ،املصنف" .حتقيق :حبيب الامحن األعظمي( ،ط ،2اجمللس الةلمي،
اهلند ،املكتب اإلسالعي ،بريوت1403 ،هـ) .حديث .)5899( :وإسناده صحيح.
( )3البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب اإلميا  ،باب :اإلميا وقول النيب  :بين اإلسالم على َخَْ ٍ
س.
هكذا يف رواي أيب ذر عن الكشميهين ،ويف رواي كامي ( :وهو قول وفةل)؛ والقسطالين" ،إرشاد
الساري".85 :1 ،
( ) 4حممد أنور شاه الكشمريي" ،فيض الباري على صحيح البخاري" .حتقيق :حممد بدر عامل املريهتي،
(ط ،1دار الكتب الةلمي  ،بريوت ،لبنا 1426 ،هـ 2005م).146 ،138 -137 :1 .
( )5حممد أعظم بن فضل الدين الكونَ َدلِوي" ،إرشاد القاري إىل نقد فيض الباري"( .دو طبة ،
كوجاانواله ،باكستا  ،إدارة التحقيقات السلفي  ،دو سن نشا.492 :1 ،
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يقولو ذلك ،فقد قال أبو جةفا الوراق " :سمعت البخاري يقول قبل موته بقليل :كتبت
()1
كل يعتقد أن اإليما َن ٌ
قول وعمل ويزيد وينقص".
عن ألف وثمانين رجال ٌّ
كما أنه مل خيتصا قوهلم ،وإمنا أورده كما هو حمفوظ عن مجاعتهم ،ومل يقتصا عن
عند نفسه ( ،)2فقد قال عبد الازاق " :كان َم ْعمر ،وابن ج َريج ،ومالك ،وابن عيينة
يقولون :اإليمان قول وعمل ،ويزيد وينقص" )3(.وقال الةيين :هذا الذي قاله البخاري
()4
عنقول عن سفيا ابن عيين  ،فإنه قال" :اإليمان قول وفعل يزيد وينقص".
()5
المثال الثالث :عا علقه عن ابن عباس قال " :أذ ٌن :يصدق".
فقد ذهب ابن حجا إىل أ البخاري اختصا أثا ابن عباس ،يف تفسري عةىن( :أُذُ )،
بيصدق ،فقد
بيصدق ،ومل يفسا (أُذُ ) ِّ
فأوهم غري عا أراده ابن عباس ،فإنه إمنا فسا (يُؤعن) ِّ
روي عنه هذا األثا عوصوالً عن طايق علي بن أيب طلح  :يف قوله :ﱡ ﲮ ﲯ
ﲰﲱﱠ [التوب  .]61 :يةين :أنه يسمع عن كل أحد ،قال اهلل :ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
()7( )6
يصدق باهلل .
ﲶ ﲷﱠ .يةين ِّ
( )1حممد بن أيب بكا الدعشقي" ،حتف األخباري برتمج البخاري" .اعتىن به :عبد الاحم يوسفا ( ،دار
الكمال املتحدة ،خمطوطات عوسوع صحيح البخاي) .ص20 :؛ وينظا :هب اهلل بن احلسن
الاللكائي" ،شاح اعتقاد أهل السن واجلماع " .خاج أحاديثه وعلق عليه :نشأت املصاي( ،دار
البصرية ،االسكندري ) .حديث.1597 :
( )2الكونَ َدلِوي" ،إرشاد القاري يف نقض فيض الباري".379 :1 ،
"السن " .حتقيق :حممد بن سةيد القحطاين( ،ط ،1دار ابن القيم،
( )3عبد اهلل بن أمحد الشيباينُّ ،
الدعام1406 ،هـ 1986م) .حديث .726 :وإسناده صحيح.
( )4الةيين" ،عمدة القاري".111 :1 ،
( ) 5البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب التفسري ،باب سورة املائدة ،باب قوله{ :بااءة عن اهلل ورسوله
إىل الذين عاهدمت عن املشاكني}.
( ) 6حممد بن عبد الامحن بن أيب حامت الاازي" ،تفسري القاآ الةظيم" ،حتقيق :أسةد الطيب( ،ط،3
عكتب نزار عصطفى الباز ،السةودي 1419 ،هـ) .حديث.10304 :
( )7الةسقالين" ،فتح الباري"316 :8 ،؛ وينظا :حممد زكايا الكاندهلوي" ،األبواب والرتاجم لصحيح
البخاري" .حتقيق :ويل الدين الندوي( ،ط ،1دار البشائا اإلسالعي 1433 ،هـ 2012م ).133 :5 .
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وجوابه عدم التسليم؛ أل ابن أيب حامت إمنا أورد رواي علي ابن أيب طلح يف تفسري

قوله تةاىل :ﱡﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷﱠ ،بينما أورد يف تفسري قوله تةاىل:
ﱡ ﲮ ﲯ ﲰﲱﱠ ،عا يدل على أ عةىن (أذن) يصدق ،فأخاج عن الضحاك عن
()1
ابن عباسِ ،يف قوله :ﱡ ﲮ ﲯ ﲰﲱﱠ قال :يقولو  :أَي يسمع عا يقال له.
()2

وعن عطاء ،قال( :أذن) يسمع عن كل أحد ويصدقه.
وقد روي عن ابن عباس يف سبب نزول هذه اآلي  ،عا يدل على أ عةىن أذن
يصدق ،فقد أخاج ابن اسحاق ،وابن املنذر ،وابن أيب حامت ،عن ابن عباس  قال" :
َكا َن نَ ْبتَل بن الْحا ِر ِ
ول ِ
اهلل  فَ يَ ْجلِس إِلَْي ِه فَ يَ ْس َمع ِم ْنه ،ثم يَ ْن ِقل َح ِديثَه إِلَى
ث يَأْتِي َرس َ
ْ َ
ِِ
صدقَه" .فَأنْزل اهلل فِ ِيه
ينَ ،وه َو ال ِذي قَ َ
ال لَه ْم :إِن َما م َحم ٌد أذ ٌنَ ،م ْن َحدثَه َش ْيئا َ
الْمنَافق َ
()3
ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱﱠ [التوبةْ ]61 :اْليَة.
(

)

الفرع الثالث :اختصار األسانيد بما يوهم خالف واقع الرواية.
المثال األول :عا أسنده عن عبد اهلل بن يزيد املقائ املكي ،قال حدثنا حيوة بن
شايح ،حدثين يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد ،عن حممد بن إبااهيم بن احلارث ،عن بُ ْسا بن
سةيد ،عن أيب قيس ،عوىل عماو بن الةاص ،عن عماو بن الةاص ،أنه مسع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يقول« :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ،قال :فحدثت هبذا احلديث أبا بكا بن عماو ابن حزم ،فقال:

( )1ابن أيب حامت" ،التفسري" ،حديث.10301 :
( )2ابن أيب حامت ،املاجع السابق ،حديث.10303 :
( )3ابن أيب حامت ،املاجع السابق ،حديث .10399 :إسناده ضةيف ،فيه حممد بن أيب حممد األنصاري
عوىل زيد بن ثابت ،جمهول .أمحد بن علي بن حجا الةسقالين" ،تقايب التهذيب" ،حتقيق :حممد
عواع ( ،ط ،1دار الاشيد ،سوريا1406 ،هـ 1986م) .تامج 6276 :؛ وينظا :حممد بن جايا
الطربي" ،جاعع البيا يف تأويل القاآ " .حتقيق :أمحد شاكا( ،ط ،1عؤسس الاسال 1420 ،هـ،
2000م) .حديث16899 :؛ عبد الامحن بن أيب بكا السيوطي" ،الدر املنثور يف التفسري
باملأثور"( .دار الفكا ،بريوت).227 :4 .
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()1

هكذا حدثين أبو سلم بن عبد الامحن ،عن أيب هاياة.
فقد ذهب ضياء الدين املقدسي إىل أ عزو البخاري احلديث إىل أيب هاياة ،
()2
يوهم أنه عوقوف عليه ،وليس كذلك؛ أل املةاوف عن أيب هاياة أنه عافوع عن النيب .
وقد َوِهم احلميدي يف مجةه نظااً لذلك ،فظن أ بةض الاواة أوقفه على أيب هاياة ،فقال:
()4( )3
"وبعض الرواة أوقفه على أبي هريرة " .
وجوابه تسليم وجود اإليهام ،لكن ال يسلم أ سببه عزو البخاري له إىل أيب هاياة
 ،وإمنا وقةت له الاواي هكذا عن شيخه ،فساقه كما مسةه ،فقد أخاجه اإلعام أمحد عن
عبد اهلل بن يزيد شيخ البخاري فيه ،وذكا يف آخاه عبارة" :هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد
()5
الرحمن عن أبي هريرة .“
المثال الثاني :عا أسنده عن أيب اليما قال :أخربنا شةيب ،عن الزهاي ،وقال
املسيِّب أخربه أ أبا
الليث ،حدثين عبد الامحن بن خالد ،عن ابن شهاب أ سةيد بن َ
هاياة قال« :نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال ،قالوا :فإنك تواصل،
قال :أيكم مثلي ،إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ،فلما أبوا أن ينتهوا ،واصل بهم يوما،
()6
ثم يوما ،ثم رأوا الهالل فقال :لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم».
فقد ذهب أبو عسةود الدعشقي إىل أ البخاري مل يذكا كيف ياوي شةيب هذا
( )1البخاري" ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب االعتصام بالكتاب والسن  ،باب :أجا احلاكم إذا اجتهد
فأصاب وأخطأ ،حديث.7352 :
( )2حممد بن عيسى الرتعذي" ،سنن الرتعذي" .حتقيق :بشار عواد عةاوف( ،دار الغاب اإلسالعي،
بريوت1998 ،م) .حديث.1326 :
( )3حممد بن فتوح احلميدي" ،اجلمع بني الصحيحني" .حتقيق :علي البواب( ،ط ،2دار ابن حزم،
لبنا  ،بريوت1423 ،هـ2002 ،م) .حديث.2922 :
()4حممد بن فتوح احلميدي احلميدي" ،اجلمع بني الصحيحني البخاري وعسلم ،عع تةقبات الضياء
املقدسي" .اعتنت به اللجن الةلمي بدار الكمال املتحدة( ،دار الكمال ،خمطوطات عوسوع
صحيح اإلعام البخاري) ،233 :3 .حاشي .2 :
( )5الشيباين" ،املسند" ،حديث .17774 :إسناده صحيح على شاط الشيخني.
( )6البخاري" ،اجلاعع الصحيح ،كتاب التمين ،باب عا جيوز عن اللهو ،حديث.7242 :
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احلديث عن الزهاي ،وإردافه له حبديث الليث ،يوهم أهنما سواء ،وليس كذلك ،بل شةيب
ياويه عن الزهاي عن أيب سلم عن أيب هاياة ،وقد أخاجه البخاري يف الصيام على
الصواب .وقال أبو علي الغساين :هذا التنبيه حسن جداً ،وميكن أ يكو البخاري اكتفى
مبا ذكاه يف الصيام ،لكن هذا النظم فيه التباس )1(.قال ابن حجا " :صدق أبو علي،
والذي عندي أن اإلسناد األول سقطت منه كلمة واحدة ،وهي قوله :عن أبي سلمة ،ثم
حوله برواية الليث ،بهذا يرتفع اللبس" )2(.وقد توهم بةض الباحثني ،فةد هذا املوضع عن
أعثل وقوع الةل بسبب تقصري الااوي بالسند ،بإسقاط راو عنه ،حبيث ياويه بسند ظاهاه
()3
االتصال ،مث يتبني جبمع الطاق أنه وهم.
وقد أجاب عنه عادل عبد الشكور بأنه ال حاج ملثل هذا التةقيب ،وال للجواب
بنحو هذا ،فالبخاري قد بني األعا قبل بالتفصيل ،فقال" :حدثنا يحيى بن بكير ،حدثنا
الليث ،عن عقيل عن ابن شهاب ،حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة  . . .تابعه شعيب
ويحيى بن سعيد ،ويونس عن الزهري .وقال عبد الرحمن بن خالد ،عن ابن شهاب عن
سعيد عن أبي هريرة عن النبي  )4(."فاملةلق عنفصل عن املسند ،والسند الثاين تابع
لألول ،وإمنا مل يبالغ البخاري بالتوضيح ألنه خياطب أعثاله ،ممن أحكم الصناع  ،وعلم
الةلل والطاق ،كما هي طايقته يف اجلاعع ،فال يقولن قائل :إ ذكا الاوايات يف عوضع آخا،
ال مينع عن وقوع االلتباس واإليهام؛ أل البخاري ألف كتابه على أنه وحدة عتكاعل  ،فينظا
()5
إليه على هذا األساس ،وعن قوي حفظه سهل عليه ،ومل يةده عيباً.
( )1ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري"382 :1 ،؛ و أبو علي اجلياين" ،التنبيه على األوهام الواقة يف
املسند الصحيح" ،ص233 :؛ وابن املربد" ،االختالف بني رواة البخاري" ،ص.161 :
( )2الةسقالين" ،فتح الباري".382 :1 ،
( )3ينظا :عصطفى باحو" ،الةل وأجناسها عند احملدثني"( ،ط ،1دار الضياء ،طنطا1436 ،هـ
2005م) .ص.368 ،360 :
( )4البخاري" ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب احلدود ،باب :كم التةزيا واألدب ،حديث.6851 :
( ) 5ينظا :عادل بن عبد الشكور الزرقي" ،دراس ألجوب ابن حجا على انتقادات الدراقطين على
البخاري" ،عؤمتا السن النبوي وحتدياهتا املةاصاة ،املنةقد يف أكادميي الدراسات اإلسالعي  ،جاعة
عليزيا ،يف الفرتة  4-3يوليو /متوز 2013م .ص.818 :
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الفرع الرابع :إيهام نسبة األقوال إلى غير أصحابها.
المثال األول :فمن ذلك عا ذكاه يف تفسري سورة إبااهيم ،حيث قال البخاري :وقال
جماهد ﱣ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱢ رغبتم إليه فيه .ﱣ ﱾ ﱿﱢ يلتمسو هلا عوجاً.
َعلم ُكم آذن ُكم .ﱣ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱢ هذا َعثَلَ :ك ُّفوا َعما
ﱣﱝ ﱞ ﱟ ﱢ أ َ
أ ُِعاوا به .ﱣ ﲏ ﱢ حيث يقيمه اهلل بني يديه .ﱣ ﲙ ﲚ ﱢ قُد ِاعه .ﱣ ﱠ ﱡ ﱢ
ُ
ِ
ٍ
ِ
صا ُخهُ :عن
واحدها تابع عثْلَ :غيَب وغائب .ﱣ ﲜ ﱢ استصاخين :استغاثين .يَ ْستَ ْ
الصَا ِاخ .ﱣ ﲧ ﲨ ﱢ مصدر خاللته ِخالال ،ويجوز أيضا جمع خلة و ِخالل( .)1فقد
ُّ
ذهب ابن حجا إىل أ عا أورده البخاري يف تفسري قوله تةاىل( :وال خالل) ،يوهم أنه عن
()2
تفسري جماهد ،وإمنا هو عن كالم أيب عبيدة.
وجوابه ،عدم التسليم؛ ألنه قد فصل بينها وبني عا نسبه جملاهد ،بأقوال عديدة،
نسبها ابن حجا نفسه أليب عبيدة ،إضاف إىل أ سياقها ال يشبه تفسري جماهد بوجه عن
الوجوه حىت يتوهم أهنما عن تفسريه ،والذي محله ،رمحه اهلل ،على هذه الدعوى ظنه أ
البخاري ساقها عقب تفسري جماهد لقوله تةاىل :ﱣ ﱾ ﱿﱢ .دو أ يصاح
بنسبتها إليه ،مما يوهم أهنا عن تفسريه أيضاً ،بينما هي عن تفسري أيب عبيدة.
ويدل على ومهه ،رمحه اهلل ،أنه عاض لشاح هذه اآلي  ،بةد عا ظنه أنه عن تفسري
جماهد لقوله تةاىل :ﱣ ﱾ ﱿﱢ ،وقبل أ يشاح عا قبلها عن تفسري اآليات اليت
ذكاها البخاري ،علماً أ تلك اآلي إمنا هي آخا اآليات اليت ذكاها البخاري يف الباب ،وأ
مجيةها عن تفسري أيب عبيدة ،فظها بذلك أ سبب ومهه نسبته تفسري قوله تةاىل:
ﱣﱾ ﱿﱢ ،جملاهد ،عع عغاياته يف شاحه بني تاتيب عا أورده البخاري يف الباب،
وتقدمي عا حقه التأخري.

( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب التفسري ،سورة إبااهيم.
( )2الةسقالين" ،فتح الباري".376 :8 ،
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املطلب الثاني :اإليهام الواقع يف منهجية تصنيفه وترتيبه وتبويبه.
مما ينتقد على البخاري يف عنهجي تصنيفه وتاتيبه وتبويبه ،مجةه بني الاوايات عع
اختالف ألفاظها ،دو التنبيه على الفاوقات بينها ،وتةقيبه على بةض األحاديث مبا يوهم
خالف واقةها ،أو دجمه يف تاامجه بني قضايا خمتلف  ،مبا يوهم أهنا قضي واحدة ،أو عدم
الفصل بني احلديث الذي تاجم به ،وبني كالعه عقبه ،مبا يوهم أنه عنه ،وغري ذلك مما يوهم
خالف املقصود ،ويشكل على القارئ.
أوال :الجمع بين الروايات مع اختالف ألفاظها ،دون التنبيه على الفروقات بينها.
المثال األول :عا أسنده عن يةقوب بن إبااهيم قال :حدثنا ابن علي  ،عن عبد
الةزيز بن صهيب ،عن أنس ،عن النيب ( ح) .وحدثنا آدم قال :حدثنا شةب  ،عن قتادة،
عن أنس قال :قال النيب ( :ال يؤمن أحدكم ،حتى أكون أحب إليه من والده وولده
()1
والناس أجمعين).
فقد ذهب ابن حجا ،والةيين إىل أ البخاري عطف اإلسناد الثاين على األول ،قبل
أ يسوق املنت ،فأوهم أهنما سواء ،وليس كذلك؛ أل ابن خزمي رواه يف صحيحه ،عن
يةقوب بن إبااهيم شيخ البخاري فيه ،بلفظ( :من أهله وماله) )2(.بدل( :عن والده وولده)،
وكذا رواه عسلم ،عن طايق ابن عُلي ( ،)3واإلمساعيلي عن طايق عبد الوارث بن سةيد عن
عبد الةزيز()4؛ فظها بذلك أ سياق عبد الةزيز عغايا لسياق قتادة عن أنس ،وأقاب للفظ
( )1البخاري" ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب اإلميا  ،باب :حب الاسول  عن اإلميا  ،حديث.15 :
( )2مل أقف عليه يف القدر املطبوع عن صحيح ابن خزمي  ،وقد رواه البيهقي ،عن طايق أيب عبد اهلل حممد
بن يةقوب ،عنه به .أمحد بن احلسني البيهقي" ،شةب اإلميا " .حتقيق :عبد الةلي عبد احلميد،
(ط ،1عكتب الاشيد يف الاياض ،بالتةاو عع الدار السلفي ببوعباي ،اهلند1423 ،هـ2003 ،م).
حديث1312 :؛ وأيب نةيم عن طايق أيب أمحد ،حممد بن أمحد الغطايفي به عنه .أمحد بن عبد اهلل
أبو نةيم األصبهاين" ،املسند املستخاج على صحيح اإلعام عسلم" .حتقيق :حممد حسن حممد حسن
إمساعيل الشافةي( ،ط ،1دار الكتب الةلمي  ،بريوت ،لبنا 1417 ،هـ 1996م) .حديث.164 :
( )3القشريي " ،املسند الصحيح" ،حديث ،69 :عن طايق :زهري بن حاب ،عن امساعيل بن علي به.
( ) 4أمحد بن شةيب النسائي" ،السنن الصغاى" .حتقيق :عاكز البحوث بدار التأصيل( ،ط ،1دار
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()1
فج ْمع البخاري بينهما دو متييز ألفاظهما ،أوهم احتادمها يف
رواي أيب هاياة اليت قبله َ ،
املةىن )2(.واعتذروا له :بأنه يصنع عثل هذا نظااً إىل أصل احلديث ،ال إىل خصوص ألفاظه،
()3
وأنه اقتصا على سياق قتادة؛ ملوافقته لسياق حديث أيب هاياة.
وجوابه عدم التسليم؛ أل أبا علي الغساين ساقه تاعاً بإسناده عن البخاري عن
يةقوب بن إبااهيم ،عن رواي املاوزي عن الفاباي ،بلفظ( :ال يؤمن أحدكم ،حتى أكون
()4
أحب إليه من ولَ ِده ووالِ ِده والناس أجمعين).
ورواه احلسني بن علي النيسابوري ،وحممد بن يةقوب األعوي عن ابن خزمي  ،عن
يةقوب بن إبااهيم شيخ البخاري فيه ،عثله )5(.فظها بذلك أ رواي عبد الةزيز بن صهيب
بلفظ( :ولده ووالده) ،هي مبةىن رواي قتادة( ،والده وولده) ،وأ التحويل على ظاهاه ،ال
إيهام فيه.
المثال الثاني :عا أسنده عن عبد الةزيز بن عبد اهلل ،قال :حدثنا إبااهيم بن سةد،
عن أبيه ،عن حفص بن عاصم ،عن عبد اهلل بن عالك ابن حبين  ،قال " :مر النبي 
برجل" .قال( :ح) وحدثين عبد الامحن يةين ابن بِ ْشا ،قال :حدثنا بـَ ْه ُز بن أسد ،قال:
حدثنا شةب  ،قال :أخربين سةد بن إبااهيم ،قال :مسةت حفص بن عاصم ،قال :مسةت

=

التأصيل ،القاهاة1433 ،هـ 2012م) .حديث .5058 :بلفظ( :عن عاله ،وأهله).
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب اإلميا  ،باب :حب الاسول  عن اإلميا  ،حديث،14 :
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َحب إِلَْي ِه ِع ْن َوالِ ِدهِ َوَولَ ِدهِ).
َح ُد ُك ْم َحىت أَ ُكو َ أ َ
ولفظه( :فَـ َو الذي نـَ ْفسي بيَده َال يـُ ْؤع ُن أ َ
( )2الةسقالين" ،فتح الباري"59 :1 ،؛ وأمحد بن علي بن حجا الةسقالين" ،النكت على صحيح
البخاري" .حتقيق :هشام السةيدين ،ونادر عصطفى( ،ط ،1املكتب اإلسالعي للنشا والتوزيع،
القاهاة ،عصا1426 ،هـ 2005م).249 :1 .
( )3ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري"59 :1 ،؛ والةسقالين" ،النكت على صحيح البخاري"249 :1 ،؛
والةيين" ،عمدة القاري".145 :1 ،
( ) 4ينظا :عياض بن عوسى اليحصيب" ،الشفا بتةايف حقوق املصطفى عع حاشي  :أمحد بن علي
الشمين "( .دار الفكا1409 ،هـ1988 ،م).18 :2 .
( )5حممد بن إسحاق بن عندة" ،اإلميا " .حتقيق :علي الفقيهي( ،عؤسس الاسال  ،بريوت1406 ،هـ).
حديث .286 :وإسناده صحيح.
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رجال عن األزد يقال له :عالك ابن ُحبَينَ  :أن رسول اهلل  رأى رجال وقد أقيمت الصالة
يصلي ركعتين ،فلما انصرف رسول اهلل  الث به الناس ،وقال له رسول اهلل :
()1
الصبح أربعا".
الصبح أربعاُّ ،
ُّ
فقد ذهب ابن حجا والةيين ،إىل أ البخاري مل يسق لفظ رواي إبااهيم بن سةد،
بل حتول إىل رواي شةب  ،فأوهم أهنما عتوافقتا  ،وليس كذلك ،فقد ساق عسلم رواي
الصبح،
إبااهيم بن سةد بالسند املذكور ولفظهَ " :مر برجل يصلي ،وقد أقيمت صالة ُّ
فكلمه بشيء ال ندري ما هو ،فلما انصرفنا أحطنا نقول :ماذا قال لك رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم؟ " )2(.ففي هذا السياق خمالف لسياق شةب يف كونه  كلم الاجل وهو
()3
يصلي ،ورواي شةب تقتضي أنه كلمه بةد أ فاغ.
وجوابه عدم التسليم؛ أل رواي عسلم ال تستلزم عطابق رواي البخاري ،الختالف
شيخهما فيه ،فقد رواه البخاري عن عبد الةزيز األويسي ،بينما رواه عن عبد اهلل بن عسلم
القةنيب ،فيحتمل أ تكو رواي عبد الةزيز األويسي اليت مل يسق البخاري لفظها ،وأحاهلا
على رواي شةب عوافق هلا يف املةىن ،وعع ورود هذا االحتمال ال يصح أ ينسب للبخاري
التحويل بني الاوايات عع تغايا عةانيها ،دو أ ينبه على اختالف ألفاظها.
المثال الثالث :عا أسنده عن عبد اهلل بن عسلم  ،عن عالك ،عن ُمسَ ّي عوىل
أيب بكا بن عبد الامحن بن احلارث بن هشام بن املغرية ،أنه مسع أبا بكا بن عبد الامحن،
قال" :كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة ،وأم سلمة"( ،ح) .وحدثنا أبو اليما ،
أخربنا شةيب ،عن الزهاي ،قال :أخربين أبو بكا بن عبد الامحن بن احلارث بن هشام ،أ
أباه عبد الامحن ،أخرب عاوا  ،أ عائش  ،وأم سلم أخربتاه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ،ثم يغتسل ،ويصوم ،وقال مروان لعبد
( ) 1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب األذا  ،باب :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوب ،
حديث.663 :
( )2القشريي " ،املسند الصحيح" ،حديث .711 :عن طايق عبد اهلل بن عسلم القةنيب ،عن إبااهيم
بن سةد به.
( )3الةقسقالين" ،فتح الباري"149 :2 ،؛ والةيين" ،عمدة القاري".18 :5 ،
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الرحمن بن الحارث :أقسم باهلل لتَ ْق َرعن بها أبا هريرة ،ومروان ،يومئذ على المدينة،
فقال أبو بكر :فكره ذلك عبد الرحمن ،ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحلَيفة ،وكانت
ألبي هريرة هنالك أرض ،فقال عبد الرحمن ألبي هريرة :إني ذاكر لك أمرا ولوال مروان
أقسم علي فيه لم أذكره لك ،فذكر قول عائشة ،وأم سلمة :فقال :كذلك حدثني
الفضل بن عباس وهن أعلم" )1(.فقد ذهب ابن حجا ،والةيين ،وغريمها عن الةلماء إىل أ
البخاري أورد رواي عالك خمتصاة ،وأعقبها بطايق الزهاي عن أيب بكا بن عبد الامحن ،فأوهم
أ سياقهما واحد ،وليس كذلك ،فقد ساق لفظ عالك يف باب اغتسال الصائم( ،)2وليس
()3
فيه ذكا عاوا  ،وال قص أيب هاياة.
وجوابه عدم التسليم؛ أل استدالهلما بسياق البخاري للفظ عالك يف باب اغتسال
الصائم إمنا رواه عن شيخه إمساعيل بن عبد اهلل األصبحي ،والذي هنا إمنا هو عن شيخه
عبد اهلل بن عسلم القةنيب ،فال تالزم بينهما ،الختالف شيخهما فيه ،بل إ رواي عبد اهلل
بن عسلم عن عالك اليت أحاهلا البخاري على رواي الزهاي ومل يسق لفظها ،أخاجها
اخلطيب البغدادي ،واجلوهاي بإسناديهما إىل القةنيب شيخ البخاري فيه ،حنواً عن رواي
الزهاي ،وفيها ذكا عاوا بن احلكم ،وقص أيب هاياة ،ولفظها " :كنت أنا وأبي عند مروان
بن الحكم وهو أمير المدينة ،فذكر أن أبا هريرة يقول :من أصبح جنبا أفطر ذلك
اليوم )4(." . . .فتبني بذلك أ سياق البخاري ليس فيه إيهام ،بل هو على ظاهاه.
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب الصوم ،باب :الصائم يصبح جنباً ،حديث.1926 ،1925 :
( ) 2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم ،حديث.1931 :
( )3الةسقالين" ،فتح الباري"143 :4 ،؛ الةسقالين" ،عمدة القاري".3 :11 ،
( )4ينظا :أمحد بن علي البغدادي" ،األمساء املبهم يف األنباء احملكم " .حتقيق :عز الدين السيد( ،ط،3
عكتب اخلارجي ،القاهاة ،عصا1417 ،هـ 1997م) .حديث125 :؛ وأمحد بن احلسني البيهقي،
"السنن الكربى" .حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،ط ،3دار الكتب الةلمي  ،بريوت ،لبنا 1424 ،هـ،
2003م) .حديث .7995 :عن طايق عثما بن سةيد ،عن القةنيب ،عقاون باواي الشافةي ،كالمها
عن عالك به؛ وعبد الامحن بن عبد اهلل اجلوهاي" ،عسند املوطأ" .حتقيق :لطفي الصغري ،وطه بو سايح،
(ط ،1دار الغاب اإلسالعي ،بريوت1997 ،م) .حديث .408 :عن طايق علي بن عبد الةزيز البغوي،
عن القةنيب ،عقاون باواي سةيد بن كثري ،كالمها عن عالك ،وقال :املةىن واحد.
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المثال الرابع :عا أسنده عن أيب نـُ َةيم قال :حدثنا إساائيل ،عن ُخمَا ِرق ،عن طارق
بن شهاب ،مسةت ابن عسةود رضي اهلل عنه ،قال" :شهدت من المقداد"( ،ح) وحدثين
األشجةي ،عن سفيا  ،عن ُخمَارق ،عن طارق،
محدا بن عما ،حدثنا أبو النضا ،حدثنا
َ
عن عبد اهلل ،قال :قال املِْق َداد يوم بدر :يا رسول اهلل ،إنا ال نقول لك كما قالت بنو
إسرائيل لموسى :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ [المائدة]24 :
()1
ولكن ْام ِ
ي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".
ض ونحن معك ،فكأنه سر َ
ذهب حممد الطاها ابن عاشور إىل أ البخاري مل يسق لفظ رواي إساائيل ،وحتول
إىل رواي سفيا  ،فأوهم ظاها حتويله لإلسناد أهنما عتوافقتا  ،وليس كذلك ،فإ قوله( :يوم
بدر) عن رواي سفيا عن خمارق ،وليست عن رواي إساائيل عن خمارق؛ أل البخاري ساق
رواي إساائيل يف املغازي ،وليس فيها لفظ( :يوم بدر) ،فةلمنا أهنا هنا عن رواي سفيا
()2
خاص .
وعا ذهب إليه فيه نظا ،أل ظاها حتويله لإلسناد ال يستلزم اتفاقهما يف اللفظ ،بل
يكفي توافقهما باملةىن ،وهو جائز على عذهب جتويز الاواي باملةىن ( ،)3واقتصار البخاري على
قول طارق بن شهاب يف رواي إساائيل( :شهدت عن املقداد) ،وحتوله إىل رواي سفيا  ،بلفظ:
(قال املقداد يوم بدر) ،فيه إشارة إىل أ عةنامها واحد ،وأ ذلك املشهد كا يوم بدر.
ثانيا :التعقيب على الروايات بما يوهم خالف واقعها.
المثال األول :عا أسنده عن َعطَا بن الفضل قال :حدثنا يزيد ابن هارو  ،أخربنا
عبد اهلل بن عو  ،عن أنس بن سريين ،عن أنس بن عالك رضي اهلل عنه ،قال " :كان ابن
ألبي طلحة يشتكي ،فخرج أبو طلحة ،فقبض الصبي ،فلما رجع أبو طلحة ،قال :ما
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب :التفسري ،باب :سورة املائدة ،باب قوله:
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ ،حديث.4609 :
( ) 2حممد الطاها بن عاشور" ،النظا الفسيح عند عضائق األنظار يف اجلاعع الصحيح"( .ط ،1دار
سحنو للنشا والتوزيع ،دار السالم للطباع والنشا1428 ،هـ 2007م) .ص.167 :
( )3ينظا :عثما بن عبد الامحن الشهازوري" ،عةاف أنواع علوم احلديث" .حتقيق :عبد اللطيف اهليثم،
عاها ياسني الفحل( ،ط ،1دار الكتب الةلمي 1423 ،هـ 2002م) .ص.334 :
ﱡﱊ ﱋ
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َس َكن ما كان ،فقربت إليه العشاء فتعشى ،ثم أصاب
فعل ابني ،قالت أم س ْليم :هو أ ْ
منها ،فلما فرغ قالت :واروا الصبي ،فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول اهلل  فأخبره،
فقال :أ ْع َر ْستم الليلة؟ قال :نعم ،قال :اللهم بارك لهما .فولدت غالما ،قال لي أبو
طلحة :احفظه حتى تأتي به النبي  ،فأتى به النبي  وأرسلت معه بتمرات ،فأخذه
النبي  فقال :أمعه شيء؟ قالوا :نعم ،تمرات ،فأخذها النبي  فمضغها ،ثم أخذ من
فِ ْيه ،فجعلها في فِي الصبي وحنكه به ،وسماه عبد اهلل " .حدثنا حممد بن املثىن ،حدثنا
ابن أيب َع ِدي ،عن ابن عو  ،عن حممد ،عن أنس ،وساق الحديث )1(.فقد ذهب
اإلمساعيلي ،وتبةه ابن حجا إىل أ البخاري أتبع رواي أنس بن سريين ،باواي حممد ابن
سريين ،ومل يسق لفظ حديث حممد بن سريين ،بل اقتصا على قوله( :وساق احلديث) ،وهذا
يوهم أنه حييل على لفظ حديث أنس بن سريين ،وأ عتنه عساو له ،وليس كذلك فهما
حديثا عن ابن عو  ،ولفظهما خمتلف ،فقد ساق رواي حممد بن سريين يف كتاب اللباس
هبذا اإلسناد ،ولفظه " :أن أم س ْليم قالت لي :يا أنس ،انظر هذا الغالم " )2(.بينما جاء
يف رواي أنس بن سريين أ قائل ذلك هو أبو طلح  )3(.إال أ ابن حجا تااجع عن نسب
اإليهام للبخاري ،بةد أ وجد يف نسخ الصغَ ِاينِّ بةد قوله( :وساق احلديث)( ،قال أبو
عبد اهلل :اختلفا يف أنس بن سريين ،وحممد بن سريين) .فقال ابن حجا " :وهذا يتعين
أنهما عنده حديث اختلفت ألفاظه" )4(.وال نسلم أ يف عبارة البخاري إيهاعاً أصالً؛ ألنه
حتاز عنه بالفصل بني احلديثني ،ومل يةطف أحدمها على اآلخا ،فهما عنده أصالً حديثا
اثنا  ،وال يلزم عع اختالف املدار تطابق األلفاظ.
المثال الثاني :عا علقه يف باب :فضل التهليل ،حيث قال :وقال عوسى :حدثنا
وهْيب ،عن داود ،عن عاعا ،عن عبد الامحن بن أيب ليلى ،عن أيب أيوب ،عن النيب صلى
َ
( ) 1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب :الةقيق  ،باب :تسمي املولود غداة يولد ،ملن مل يةق عنه،
وحتنيكه ،حديث.5470 :
( )2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب :اللباس ،باب :اخلميص السوداء ،حديث.5824 :
( )3الةسقالين" ،فتح الباري".589 :9 ،326 :1 ،
( )4الةسقالين" ،فتح الباري".589 :9 ،
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اهلل عليه وسلم ،وقال إمساعيل :عن الشةيب ،عن الابيع ،قوله.
ذهب ابن حجا ،إىل أ اقتصار البخاري على هذا القدر عن طايق إمساعيل ابن أيب
خالد ،وتةقيبه عليه بقوله( :قوله) ،يوهم أنه رواه عوقوفاً على الابيع بن خيثم عن قوله ،وأنه
خالف داود يف رفةه ،وليس كذلك ،وإمنا أراد أنه جاء يف هذه الطايق عن الابيع عن قوله ،مث
ملا سئل عنه وصله ،فقد جاء ذلك بيناً يف زيادات الزهد البن املبارك ( ،)2فلوال الوقوف على
()3
رواي ابن املبارك ملا وضح عااده.
وذهب الةيين إىل أ عااد البخاري أنه عوقوف على الابيع عن قوله )4(.ويؤيده أ
الفسوي قد وصله يف تارخيه عن عبيد اهلل بن عوسى ،عن إمساعيل بن أيب خالد به ،ووقفه
()5
على الابيع بن خيثم.
إال أ الذي يرتجح للباحث عدم التسليم بوقوع اإليهام؛ أل ظاها عبارته تقتضي
أ إمساعيل ابن أيب خالد خالف فيه داود ابن أيب هند ،فاواه عن الشةيب ،عن الابيع ،عن
عبد الامحن بن أيب ليلى ،عن أيب أيوب عوقوفاً عليه عن قوله ،غري عافوع إىل النيب ،
فاخلالف بني داود وإمساعيل إمنا هو يف رفةه إىل النيب  ،ال أنه عن كالم الابيع عقطوعاً،
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب الدعوات ،باب :فضل التهليل ،حديث.6404 :
( )2ينظا :عبد اهلل بن املبارك" ،الزهد" .حتقيق :حبيب األعظمي( ،دار الكتب الةلمي  ،بريوت) .حديث:
"عن قال :ال إله
 ،1118عن طايق يةلى بن عبيد عن إمساعيل ،عن عاعا ،عن الابيع بن خيثم ،قالَ :
إال اهلل وحده ال شايك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل شيء قديا عشا عاات ،فهو عدل أربع
رقاب فقلت :عمن تاويه؟ فقال :عن عماو بن عيمو األودي ،فلقيت عماو بن عيمو  ،فقلت :عمن
تاويه؟ فقال :عن عبد الامحن بن أيب ليلى ،فلقيت عبد الامحن بن أيب ليلى ،فقلت :إ عماو بن عيمو ،
ياوي عنك أنه عن قال :ال إله إال اهلل وحده ال شايك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل شيء
قديا عشا عاات ،فهو عدل أربع رقاب فقال :نةم ،أنا أخربته إياه ،فقلت لةبد الامحن :عمن تاويه؟
قال :عن أيب أيوب األنصاري صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " .وإسناده صحيح.
( )3ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري".203 :11 ،
( )4الةيين" ،عمدة القاري".24 :23 ،
( )5يةقوب بن سفيا الفسوي " ،املةاف والتاريخ" .حتقيق :أكام ضياء الةماي( ،ط ،2عؤسس الاسال ،
بريوت 1401 ،هـ1981م).128 :3 .
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ويؤيد ذلك أ النسائي بني اخلالف فيه فذكا رواي داود بن أيب هند املسندة ،مث قال" :وقفه
إسماعيل بن أبي خالد" )1(.مث ذكاه بالسياق الذي جاء يف زيادات الزهد البن املبارك،
وعثل هذا ال يقتضي اإليهام؛ أل البخاري إمنا خياطب أهل احلديث ،وال خيفى عليهم عثل
ذلك ،وإ كا خيفى على غري أهل هذه الصنة .
وقد نبه سبط ابن الةجمي إىل ذلك فقال " :ومعنى هذا أنه موقوف عليه من كالمه،
()2
ال مرفوعا من كالم النبوة ،وهذا ظاهر عند أهله ،إال أنه خفي على غيرهم “.
المثال الثالث :عا أسنده عن َح ْفص بن عما قال :حدثنا شةب  ،عن علقم بن
َع ْاثَد ،عن سةد بن عُبَـْيدة ،عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما ،عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال " :إذا أ ِ
قعد المؤمن في قبره أتي ،ثم شهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا
رسول اهلل ،فذلك قوله :ﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [إبااهيم ]27 :حدثنا
حممد بن بَشار ،حدثنا غُْن َدر ،حدثنا شةب بهذا ،وزاد :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ نزلت
()3
في عذاب القبر".
فقد ذهب ابن حجا إىل أ قول البخاري عقب حديث غندر( :هبذا ،وزاد) ،يوهم
أ لفظ غندر ،كلفظ حفص وزيادة ،وليس كذلك؛ ألنه حنوه باملةىن ،دو اللفظ ،فإنه قد
روي عن عدة طاق عن حممد بن بشار ،شيخ البخاري فيه ،بإسناده ،عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،قال" :يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت " قال " :نزلت في عذاب القبر،
فيقال له :من ربك؟ فيقول :ربي اهلل ،ونبيي محمد  ،فذلك قوله عز وجل :ﱡﱝ
()5( )4
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ . " .
( )1أمحد بن شةيب النسائي" ،السنن الكربى" .حتقيق :حسن عبد املنةم( ،ط ،1عؤسس الاسال ،
بريوت ،ط1421 ،1هـ 2001م) .حديث.9862 ،9861 :
( )2إبااهيم بن حممد ابن الةجمي" ،التلقيح لفهم قارئ الصحيح" .حتقيق :املكتب الةلمي بدار الكمال
املتحدة( ،ط ،1دار الكمال املتحدة ،دعشق1437 ،هـ) .حديث.6404 :
( )3البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب :اجلنائز ،باب :عا جاء يف عذاب القرب ،حديث.1369 :
( )4القشريي " ،املسند الصحيح" ،حديث2871 :؛ وأمحد بن شةيب النسائي" ،السنن الصغاى" .حتقيق:
عاكز البحوث بدار التأصيل( ،ط ،1دار التأصيل ،القاهاة1433 ،هـ 2012م) .حديث.2075 :
( )5الةسقالين" ،فتح الباري".234 :3 ،
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وجوابه التسليم ،إال أنه ال أثا له يف املةىن ،حىت يتحاز عنه ،واالحرتاز إمنا جيب
اإلتيا به عند خشي اللبس ،خبالف قوله( :نزلت يف عذاب القرب) ،فإ فيه زيادة يف املةىن،
لذا حتاز عنه بقوله( :وزاد).
المثال الرابع :عا أسنده عن قتيب عن ليث عن نافع عن ابن عما (ح) وحدثين
إسحق أخربنا عيسى وابن إدريس وابن أيب غني عن أيب حيا عن الشةيب عن ابن عما 
()1
قال :مسةت عما على عنرب النيب .
فقد ذهب ابن حجا إىل أ ذكا عالع التحويل عقب رواي نافع عن ابن عما،
توهم إرادته التحويل بينه وبني رواي الشةيب عن ابن عما عن عما ،وليس كذلك ،فإنه قد
()2
ذكاه عتابة للحديث الذي قبله يف املسابق عن جوياي  ،وقد أوقع صنيةه ذلك إشكاالً
يف فهم عااده ،حيث ظن بةض الشارحني( )3أنه ساق هذا السند للمنت الذي بةده عن ابن
عما ،عن عما  يف األشاب ( ،)4وسبب ذلك إجحاف البخاري يف اختصار حديث نافع
عن ابن عما ،وعدم فصله بينه وبني حديث ابن عما عن عما  ،ولو أنه قال :بةد قوله
يف حديث قتيب  ،بةد قوله :عن ابن عما عثال( :فذكاه) أو (هبذا) ،أو (به) ،الرتفع
اإلشكال )5(.ووجه نظا احلافظ ،رمحه اهلل ،أ ظاها التحويل يشةا بأ السابق لالحق،
()6
وهذا عا نبه إليه بةض شااح البخاري.
( ) 1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب االعتصام بالكتاب والسن  ،باب :عا ذكا النيب  وحض على
اتفاق أهل الةلم ،حديث.7337 :
( ) 2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب االعتصام بالكتاب والسن  ،باب :عا ذكا عن النيب  وحض
"سابَ َق
اتفاق أهل الةلم ،حديث .7336 :رواه جوياي بن أمساء ،عن نافع ،عن ابن عما ،ولفظهَ :
ني اخلَْي ِل ." . . .وساق احلديث.
النِ ُّ
يب  بـَ ْ َ
( )3ممن توهم ذلك الةيين ،فقد قال " :وهنا أخاجه عن طَ ِايقني :أَحدمها :عن قُتيب بن سةيد عن ليث بن
سةد َعن نافع عن عبد اهلل بن عما .واآلخا :عن إِسحاق " .الةيين" ،عمدة القاري".60 :25 ،
( ) 4البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب التفسري ،باب :سورة املائدة ،باب قوله :ﱣ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱢ  ،حديث .4619 :ولفظهَِ :
ت ُع َمَا َ علَى ِعْن َِرب
"مس ْة ُ
اس إِنهُ نـََزَل َحتْ ِاميُ اخلَ ْم ِاَ ،وْه َي ِع ْن َخَْ َس  ." . . .وساق احلديث.
يب  ،يـَ ُق ُ
النِ ِّ
ول :أَعا بـَ ْة ُد ،أَيـُّ َها الن ُ
( )5ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري".310 :13 ،
( )6ينظا :القسطالين" ،إرشاد الساري"336 :10 ،؛ وعبد اهلل بن حممد ابن يوسف زاده" ،رجاح القاري
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وجياب باحتمال أ يكو إثبات (ح) التحويل ومهاً عن بةض النساخ ،فقد سقط
قوله :ح ّدثنا قتيب إىل قوله :ح ّدثين إسحاق ،لغري كامي وثبت هلا )1(.فال جيزم بأ سبب
اإليهام عن البخاري.
ثالثا :اإليهام في صياغة تراجم األبواب.
المثال األول :عا تاجم به يف كتاب املغازي ،حيث قال :باب غزوة الاِجيع ،وِر ْعل
()2
َص َحابه.
وذَ ْكوا  ،وبِْئا َعةُونَ ،
ُ
وحديث َع َ
وخبَـْيب وأ ْ
ضل وال َقارة ،وعاصم بن ثابتُ ،
فقد ذهب ابن حجا ،والةيين إ ىل أ سياق البخاري هلذه الرتمج يوهم أ غزوة
الاجيع وبئا عةون شيء واحد؛ ألنه ذكا رعل وذكوا وبئا عةون  ،بني غزوة الاجيع وبني
عضل والقارة وعاصم بن ثابت ،وعةلوم أ بئا عةون حدثت عع رعل وذكوا  ،وهي قص
القااء السبةني ،وأ غزوة الاجيع كانت عع عضل والقارة ،وكانت هي َساي عاصم بن ثابت،
وقد فصل بينهما ابن اسحاق ،فذكا غزوة الاجيع يف أواخا سن ثالث ،وبئا عةون يف أوائل
()3
سن أربع.
()4
وقد سبقهم الدعياطي إىل ذلك ،فقال " :الوجه تقديم عضل وما بعده على
الرجيع ،وتأخير رعل وذكوان مع بئر معونة" )5(.فكأنه أراد أنه ملا أوهم صنيع البخاري
أهنما شيء واحد ،كا الوجه التقدمي والتأخري يف الةبارة دفةاً هلذا اإليهام )6( ،فيكو الوجه
=

لصحيح البخاري" .تنضيد وعقابل  :حممد توفيق تكله وطائف عن الباحثني( ،دار الكمال املتحدة،
خمطوط عنشور ضمن عوسوع صحيح البخاري).106 :30 .
( )1القسطالين" ،إرشاد الساري".337 :10 ،
( )2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب املغازي ،باب :غزوة الاجيع ورعل وذكوا وبئا عةون .
( )3ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري"380 :7 ،؛ والةيين" ،عمدة القاري".166 :17 ،
( ) 4هكذا جاء عند الزركشي يف التنقيح ،والصواب( :عع) أل الكالم ال يستقيم إال به ،وكذا ورد عند
سبط ابن الةجمي" ،التلقيح".152 :2 ،
( ) 5ينظا :حممد بن هبادر الزركشي" ،التنقيح أللفاظ اجلاعع الصحيح" .حتقيق :حيىي احلكمي( ،ط،1
عكتب الاشيد1424 ،هـ 2003م).846 :2 .
( )6ينظا :إ مساعيل بن حممد الةجلوين" ،الفيض اجلاري بشاح صحيح اإلعام البخاري" .حتقيق :حممد
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عنده أ تصاغ الرتمج على النحو التايل :غزوة الاجيع ،وحديث عضل والقارة ،وعاصم بن
ثابت ،وخبيب وأصحابه ،ورعل وذكوا  ،وبئا عةون .
وقد أجاب الدعاعيين بأنه ليس يف عبارة البخاري عا يقتضي الرتتيب بني الغزوات،
حىت يكو ذكاه هلا على هذا النمط ليس الوجه( .)1فكأ الدعاعيين مل يلحظ أ عااد
الدعياطي التنبيه على اإليهام احلاصل يف سياق الرتمج  ،وإ مل يكن يف عبارة البخاري عا
يقتضي الرتتيب بني الغزوات.
والذي يرتجح مما سبق عدم التسليم بوقوع اإليهام يف صياغ البخاري؛ ألنه ذكا غزوة
الاجيع مث أعقبها حبادث (رعل وذكوا يف بئا عةون ) ،ومها حادثتا عةاوفتا ال يتوهم عطلقاً
أهنما حادث واحدة ،وقد رتب البخاري أحاديث الباب تبةاً لذلك ،مث استأنف يف الرتمج فقال:
(وحديث عضل والقارة ،وعاصم بن ثابت ،وخبيب وأصحابه) ففصل بني السياق األول والثاين
بقوله( :وحديث) ،فةاد إىل ذكا حادث الاجيع للتنبيه على االرتباط بينها وبني حادث بئا عةون ؛
أل حديث بئا عةون فيه إشارة إىل غزوة الاجيع ،فقد جاء فيه أ النيب  دعا على ِر ْعل
صي وبين حليا ( .)2وبنو حليا هم الذين قتلوا املسلمني يف غزوة الاجيع ،وقد ذُكَِا أ
وذكوا وعُ َ
()3
خرب أهل بئا عةون وخرب أصحاب الاجيع جاء إىل النيب  يف ليل واحدة ،فلو أ البخاري
رتب الرتمج كما أرشد إليه الدعياطي ملا ظهات هذه الفائدة وال تـُنُبِّه إليها.
المثال الثاني :عا تاجم به يف باب :غسل اخللوق ثالث عاات من الثياب .واحتج له
=

توفيق تكله وطائف عن الباحثني( ،ط ،1دار الكمال املتحدة1439 ،هـ).884 :6 .
( )1حممد ابن أيب بكا الدعاعيين" ،عصابيح اجلاعع" .حتقيق :نور الدين طالب( ،ط ،1دار النوادر،
سوريا1430 ،هـ2009 ،م).21 :8 .
( ) 2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب املغازي ،باب :غزوة الاجيع ورعل وذكوا وبئا عةون  ،حديث:
.4091 ،4090
( )3حممد بن سةد بن عنيع" ،الطبقات الكربى" .حتقيق :إحسا عباس( ،ط ،1دار صادر ،بريوت،
1968م) .53 :2 .وقد ذكا ابن حجا والةيين أ سبب دعج البخاري بني الغزوتني يف تامج واحدة
لشدة قاهبما ،ألنه قد ورد أ خربمها أتاه يف ليل واحدة ،غري أهنما مل يدفةا اإليهام عن عبارة البخاري
بذلك .ينظا :الةسقالين" ،فتح الباري"380 :7 ،؛ والةيين" ،عمدة القاري".166 :17 ،
- 545 -

تصرف اإلمام البخاري في صحيحه بما يوهم خالف المقصود -دراسة نقدية ،د .محمد عبد الكريم الحنبرجي
دعوى ُّ

حبديث عما  أ رسول اهلل  قال" :أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل ،فقال:
اغسل الطيب الذي بك ثالث مرات ،وانزع عنك الج بَّةَ ،واصنع في عمرتك كما تصنع
()1
في حجتك .قلت لعطاء :أراد اإلنقاء حين أمره أن يغسل ثالث مرات؟ قال :نعم".
انتقد اإلمساعيلي ذكا البخاري للثياب يف الرتمج ؛ ألنه ليس يف اخلرب أ اخللوق كا على
عتضمخ
عتض ِّمخ بطيب ،وال يقال ملن طيب ثوبه أو صبغه بطيب :إنه ِّ
الثوب ،وإمنا الاجل َ
بطيب ،وقوله « :اغسل الطيب الذي بك ثالث عاات» ،يبني أ الطيب مل يكن يف ثوبه،
()2
وإمنا كا على بدنه ،ولو كا على اجلُـبّـَ لكا يف نزعها كفاي عن جه اإلحاام.
وتبةه حممد الشنقيطي فقار أ ذلك يوهم أ املااد بغسل الطيب الذي أعا به النيب
 الاجل ،هو عا كا عن الطيب يف ثيابه قبل اإلحاام ،وليس كذلك؛ أل ظاها احلديث
()3
يقتضي أ الطيب يف بدنه ،إذ لو كا يف اجلب  ،دو البد  ،لكفى نزع اجلب .
وأجاب عنه سبط ابن الةجمي بأنه قد ورد عنده يف رواي أخاى أ القميص ،أو
اجلب كا عليه أثا الطيب( ،)4وأ عن عادة البخاري التبويب ملا يف طاق احلديث ،وإ
مل خياجه( .)5إال أ هذا اجلواب ال يدفع وقوع اإليهام يف عبارة البخاري ،والذي يرتجح
للباحث عدم التسليم بوقوع اإليهام؛ ألنه مما حيتمله اللفظ وياشد إليه بطايق القياس ،فكما
هو عأعور بغسل البد  ،عأعور بغسل الثوب الذي أصابه الطِّْيب إ أراد أ يلبسه حماعاً،
السْندي أنه وإ كا ظاها قول النيب ( :اغسل الطيب الذي بك ثالث عاات،
فقد ذكا ِّ
وانزع عنك اجلُـب ـ ) ،أ املأعور بالغسل هو الذي ببدنه ،وعا كا عنه بالثوب ،فيكفي النزع
فيه ،إال أنه يقاس عليه الثوب(.)6
( )1البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب احلج ،باب :غسل اخللوق ثالث عاات عن الثياب ،حديث.1536 :
( )2الزركشي" ،التنقيح أللفاظ اجلاعع الصحيح".375 :1 ،
( ) 3حممد األعني الشنقيطي" ،أضواء البيا يف إيضاح القاآ بالقاآ " .ضبطه وصححه وخاج آياته،
حممد عبد الةزيز اخلالدي( ،دار الكتب الةلمي  ،بريوت ،لبنا 1415 ،هـ 1995م).307 :5 .
( )4عا جاء عنده عن وجه آخا بلفظ( :عليه جب فيه أثا صفاة) .البخاري" ،اجلاعع الصحيح" ،حديث:
1847؛ وعند عسلم( :عليه جب هبا أثا عن خلوق) .القشريي" ،املسند الصحيح" ،حديث.1180 :
( )5سبط ابن الةجمي" ،التلقيح لفهم قارئ الصحيح".412 :1 ،
( )6حممد بن عبد اهلادي السندي" ،حاشي على صحيح البخاري" .قابله :حممد توفيق تكه ،وطائف عن
الباحثني( ،دار الكمال املتحدة ،عنشور ضمن خمطوطات عوسوع صحيح اإلعام البخاري) .ص.166 :
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املبحث الثاني :املنطلقات املنهجية اليت ارتكزت عليها دعاوى اإليهام ،وأثر ها يف
صحيح البخاري.
يالحظ مما سبق أ أهم املنطلقات اليت ارتكزت عليها عةظم هذه الدعاوى ،تاجع
إىل ثالث قاائن أساسي :
القرينة األولى :الوقوف على رواية عن شيخ البخاري ،تخالف سياقه.
استُنِد إليها يف نسب اإليهام إىل البخاري ،فإنه إذا احتد
وهذه القاين عن أهم املاتكزات اليت ْ
السند عن شيخ البخاري فصاعداً ،فساقه أحد الاواة الثقات عن شيخ البخاري بتماعه ،وساقه
البخاري خمتصااً ،كا الظاها أ النقص جاء عن رواي البخاري ،وأ سبب اإليهام راجع إليه.
وحمل إعمال هذه القاين عند عدم وجود رواي أخاى عن شيخ البخاري توافق سياقه،
تاجح جانب التةدد ،وأ شيخه رواه عاة تاعاً ،وعاة ناقصاً.
القرينة الثانية :عادة البخاري في التوسع باالختصار والرواية بالمعنى.
وهذه القاين عن القاائن اليت اعتُ ِمد عليها يف تاجيح نسب كثري عن املواضع اليت وقع
فيها اإليهام إىل البخاري ،وتضةيف احتمال أ يكو شيخه قد رواه عاة تاعاً ،وعاة ناقصاً؛
ملا عاف عن عادته بإجازة اختصار احلديث وروايته باملةىن ،ال سيما عع عدم وجود عا يقوي
احتمال التةدد لةدم وجود رواي توافق سياق رواي البخاري عن شيخه.
وقد يتوسع بةض الةلماء بنسب اختصار األحاديث اليت وقع فيها اإليهام ،مبجاد
الوقوف على رواي ختالف سياق البخاري ،حىت وإ اختلف شيخهما فيها ،إ كا املدار
واحدا ،وهو توسع غري عاضي؛ لقوة احتمال التةدد عند اختالف الشيوخ.
القرينة الثالثة :عادة البخاري بإرادة أصل الحديث ومعناه ،دون النظر إلى اختالف
ألفاظ الرواة عند الجمع بين الروايات ،والتجوز في مثل هذا.
وهذه القاين تةد عن املربرات األساسي ملخالف البخاري لظاها حتويل اإلسناد،
واجلمع بني الاوايات ،دو التنبيه على اختالف ألفاظ الاواة ،وعن خالهلا توسع البةض يف
تاجيح نسب اإليهام إىل البخاري يف حتويله بني األسانيد مبجاد الوقوف على رواي ختالف
سياق البخاري ،حىت وإ اختلف شيخهما فيها ،إ كا املدار واحدا.
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واملالحظ على هذه القاائن أ عبناها إعا على عدم الوقوف على رواي توافق سياق
البخاري عن شيخه ،تاجح احتمال التةدد ،وتنفي نسب اإليهام إىل البخاري ،أو على
افرتاض عنهجي خاص للبخاري يف كتابه ،والرتجيح عن خالهلا ،وعلى كال احلالني ،فإنه ال
يلزم عن اجتماع هذه القاائن القطع بنسب اإليهام للبخاري ،لذا فقد كا األوىل تاك اجلزم
هبذه النسب  ،واالقتصار على التنبيه على عوضع اإليهام ،ال سيما وأنه قد ظها أ بةض هذه
الدعاوى بنيت على استقااء ناقص ،فإ كثرياً عن تلك املواضع ،ظها أهنا روايات أخاى عن
شيوخ البخاري ،مل يقف عليها املةرتض.
وال بد عن اإلشارة إىل أ الةلماء عندعا انتقدوا تلك املواضع ،مل يقصدوا أ البخاري
تةمد فيها اإليهام ،بل أكدوا على أنه مل ياد ذلك )1(،وإمنا وقع عنه عا وقع تساحماً يف
الةبارة ،أو اتكاالً على عةاف أصل احلديث وعةناه ،إذ ليس عطلق إيهام غري املقصود عادوداً
دائماً ،بل يتساعح فيما ليس فيه تفاوت وتغيري للمةىن( ،)2وعاع عا وقع يف البخاري عن
هذا النوع ،إذ ليس هو يف حمل ربط قانو  ،وال تقييد حكم ،حىت يةد عن اإليهام املمنوع،
ولذا رجد أ الةلماء اعتذروا له عما وقع فيه عن اإليهام عند مجةه بني الاوايات دو التنبيه
إىل اختالف ألفاظها ،بأ ذلك جائز على عذهب جتويز الاواي باملةىن ،والبخاري أستاذ عن
يةاف عةاين األلفاظ ،ويتقن عا حييل املةىن عن غريه )3(،وأنه إمنا يايد بالرتاجم واملتابةات،
أصل احلديث ،ال خصوص السياق الذي يورده(.)4
وال خيفى لدى أهل اإلنصاف ،أ عثل هذه الدعوى ،ال تقدح يف عكان البخاري
وصحيحه إال إذا كثات جداً ،حبيث تكو هي السم الغالب على تصافات البخاري،
فكيف إذا كانت قليل ونادرة؟!
( )1الةسقالين" ،فتح الباري".380 :7 ،
( )2إبااهيم بن حممد ابن عاب شاه" ،األطول شاح تلخيص عفتاح الةلوم" .حتقيق :عبد احلميد هنداوي،
(دار الكتب الةلمي  ،بريوت ،لبنا ).24 :2 .
( )3ينظا :الشهازوري" ،عةاف أنواع علوم احلديث" ،ص334 :؛ طاها بن صاحل اجلزائاي" ،توجيه النظا
إىل أصول األثا" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،1حلب :عكتب املطبوعات اإلسالعي ،
1995-1416م)710 :2 .؛ وإبااهيم بن عما البقاعي" ،النكت الوفي مبا يف شاح األلفي "،
حتقيق :عاها ياسني الفحل( ،ط ،1عكتب الاشيد ناشاو 2007-1428 ،م).242 :2 .
( )4الةسقالين" ،فتح الباري".201 :2 .550 :1 ،
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فلو سلمنا جدالً ثبوت نسب اإليهام يف تلك املواضع للبخاري ،فال أثا هلا يف احلط
عن عكانته؛ ألهنا نادرة جداً إذا عا قيست بالكتاب كله ،جبميع عاوياته باملكارات ،والتةاليق
واملتابةات واختالف الاوايات وتااجم األبواب ،والبالغ اثنا عشا ألفاً وتسع عائ وأربة
وستو  ،سوى عا فيه عن املوقوفات على الصحاب والتابةني وعن بةدهم( ،)1حيث ال رجدها
تشكل عا نسبته واحد يف األلف عن جمموع كتابه.
وهذا يدل على شدة حتايه يف عباراته ،وتاتيبه لألبواب ،وسالع عنهجه يف نقل
الاوايات وتاتيبها يف الرتاجم واألبواب ،وأ عا وقع عنه ال خيلو أ يكو عن قبيل السهو
والغفل اليت ال ينفك عنها البشا ،على فاض ثبوت نسب اإليهام فيها إليه ،فكيف إذا عافت
أ عاع عا انتقد عليه ال يسلم ملدعيه.
وقد بني شااح البخاري يف بةض املواضع اليت وقفوا عليها ،حتازه يف الةبارة عن
اإليهام ،مما يدل على حتايه الشديد يف جاعةه ،فمثال ذلك :عا تاجم به يف باب قول النيب
( :يةذب امليت ببةض بكاء أهله عليه) ،إذا كان النوح من سنته )2(.فقد نبه ابن حجا
وغريه إىل أ قوله( :إذا كا النوح عن سنته) ،يوهم أنه بقي احلديث املافوع ،وليس كذلك؛
ألنه عن كالم املصنف ،قاله استنباطاً وتفقهاً ،تقييداً للحديث ،وأ بقي سياق الباب ياشد
إىل ذلك )3(.فال أثا هلذا اإليهام لتحازه عنه ،بإتيانه بالم التةليل دالل على أنه أراد
االستدالل لتقييده للحديث مبا جاء يف اآلي  ،فمن أمت قااءة سياق الباب مل يقع له عثل هذا
اإليهام ،وعثل هذا يشهد له بالتقدم يف استنباط املسائل الدقيق  ،وإزاح اإلشكاالت
()4
بالكلمات اليسرية.
( )1قال ابن حجا :مجيع عا يف الكتاب باملكار )9082( :حديثاً .الةسقالين" ،فتح الباري".469 :1 ،
قلت :وقد عددت األبواب فكا عددها ،)3882( :وبناء على ذلك فجميع عا يف البخاري باملكار
وتااجم األبواب بلغ ،)12964( :سوى عا فيه عن املوقوفات.
( )2البخاري " ،اجلاعع الصحيح" ،كتاب :اجلنائز ،باب :قول النيب  يةذب امليت ببةض بكاء أهله
عليه ،إذا كا النوح عن سنته.
( )3الةسقالين" ،فتح الباري"152 :3 ،؛ والةيين" ،عمدة القاري"70 :8 ،؛ والقسطالين" ،إرشاد
الساري"400 :2 ،؛ وحممد اخلضا بن سيد الشنقيطي" ،كوثا املةاين الدراري يف كشف خبايا
صحيح البخاري"( ،ط ،1بريوت :عؤسس الاسال .380 :11 .)1995-1415 ،
( )4ينظا :حممد بن عبد الامحن السخاوي" ،عمدة القاري والساعع يف ختم الصحيح اجلاعع" .قابله :حممد
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اخلامتة
احلمد هلل محد الشاكاين ،والصالة والسالم على سيد املاسلني ،إعام املهتدين ،وخامت
النبيني ،وبةد:
ففي اخلتام ،أسجل للقارئ أباز النتائج والتوصيات وهي كالتايل:
نتائج البحث:
 -1أ األعثل املنتقدة على البخاري قليل ونادرة بالقياس عع عدد رواياته ،وتااجم
أبوابه.
 -2أ هذه األعثل على فاض ثبوت نسبتها للبخاري ،ال تقدح يف عكانته ،ألهنا جماد
إيهاعات ناجت عن قصور يف الةبارة ،ال تغري حكماً ،وال تقلب عةىن.
 -3أ عاع هذه األعثل ال يسلم ملدعيها أ اإليهام ناتج عن تصاف البخاري ،فمنها
عا ياجع إىل تةدد الاواي  ،أو اختالف الشيوخ ،أو اختالف النسخ ،كما ال يسلم
يف بةضها اآلخا وجود اإليهام يف سياقها ،وإمنا وقع التوهم فيها عن الناقد نفسه ،أو
حتاز البخاري عنه.
 -4أ غاي الةلماء عن هذه االنتقادات الوصول بالقارئ إلدراك املةىن واملقصد الذي
أراده البخاري ،أو أرشد إليه احلديث ،بةيداً عما تومهه ظاها عباراته ،دو إرادة
الطةن يف البخاري ،أو االنتقاص عن عكان صحيحه.
 -5أ هذا االنتقادات ارتكزت على عقدعات نظاي عبني على قاائن أغلبي  ،ال تقتضي
اجلزم بنسب اإليهام إىل تصاف البخاري.
 -6أ البخاري قد حتاى يف صحيحه غاي التحاي ،فاحرتس يف عباراته ،وسياقاته لدفع
إيهام خالف املقصود ،لدرج أ الةلماء مل يستطيةوا أ يةلقوا عليه إال هذه
املواضع اليسرية اليت ال ختلو عن جواب يدفع عنها دعوى اإليهام ،ويافع نسبتها إىل
البخاري.
=

عبيد عنصور( ،دار الكمال املتحدة ،عنشور ضمن خمطوطات عوسوع صحيح البخاري) .ص.7 :
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أهم التوصيات:
 -1دراس املواضع اليت ادعى احلافظ ابن حجا وغريه عن الةلماء بأ البخاري
اختصاها ،وأجحف يف اختصارها.
 -2دراس الاوايات اليت انتقدها اإلمساعيلي وعاب على البخاري عطفها على روايات
أخاى ،دو التنبيه ملا وقع بينها عن التفاوت يف اللفظ.
 -3دراس أدوات االحرتاز اليت استةملها البخاري يف صحيحه لدفع اإليهام يف عباراته.

والحمد هلل رب العالمين
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املصادر واملراجع
إبااهيم بن عما البقاعي" ،النكت الوفية" ،حتقيق :عاها ياسني الفحل( ،ط ،1عكتب
الاشيد.)2007-1428 ،
ابن الةجمي ،إبااهيم بن حممد" .التلقيح لفهم قارئ الصحيح" .حتقيق :املكتب الةلمي
بدار الكمال( ،ط ،1دعشق :الكمال املتحدة.)1437 ،
ابن املبارك ،عبد اهلل بن واضح" .الزهد" .حتقيق :األعظمي( ،بريوت :الكتب الةلمي ).
ابن سةد ،حممد بن سةد بن عنيع" .الطبقات الكبرى" .حتقيق :إحسا عباس( ،ط،1
بريوت :دار صادر.)1968 ،
ابن عاشور ،حممد الطاها" .النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح".
(ط ،1دار سحنو .)2007-1428 ،
ابن عاب شاه ،إبااهيم بن حممد" .األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم" .حتقيق :هنداوي،
(بريوت :دار الكتب الةلمي ).
ابن عندة ،حممد بن إسحاق" .اإليمان" .حتقيق :الفقيهي( ،بريوت :عؤسس الاسال .)1406 ،
ابن عنظور ،حممد بن عكام" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر.)1414 ،
األصبهاين ،أمحد بن عبد اهلل" .المستخرج على صحيح مسلم" .حتقيق :حممد الشافةي،
(ط ،1بريوت :الكتب الةلمي .)1996-1417 ،
األنصاري ،زكايا بن حممد" .منحة الباري بشرح صحيح البخاري" ،حتقيق :الةازعي،
(ط ،1الاياض :عكتب الاشيد.)2005-1426 ،
باحو ،عصطفى" .العلة وأجناسها"( ،ط ،1طنطا :دار الضياء.)2005-1436 ،
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ الكبير" .حتقيق :الدباس (ط ،1الاياض :التميز
للطباع والنشا.)2019-1440 ،
البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،الجامع المسند الصحيح" .حتقيق :حممد زهري( ،ط ،1دار
طوق النجاة1422 ،هـ).
البغدادي ،أمحد بن علي" .األسماء المبهمة" .حتقيق :عز الدين السيد( ،ط ،3عصا:
عكتب اخلارجي .)1997-1417
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البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكبرى" .حتقيق :حممد عطا( ،ط ،3بريوت :دار
الكتب الةلمي .)2003-1424 ،
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .شعب اإليمان" .حتقيق :عبد الةلي( ،ط ،1الاياض :عكتب
الاشيد.)2003-1423 ،
"
الرتعذي ،حممد بن عيسى الرتعذي" .السنن  .حتقيق :بشار عةاوف( ،بريوت :دار الغاب
اإلسالعي1998 ،م).
احلموي ،أبو بكا بن علي" .خزانة األدب وغاية األرب" .حتقيق :عصام شقيو( ،باوت:
دار اهلالل2004 ،م).
اجلاجاين ،علي بن حممد" .التعريفات" .حتقيق :مجاع عن الةلماء( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب الةلمي 1983-1403 ،م).
اجلزائاي ،طاها بن صاحل" .توجيه النظر إلى أصول األثر" ،حتقيق :أبو غدة( ،ط،1
حلب :عكتب املطبوعات اإلسالعي 1995-1416 ،م).
اجلوهاي ،امساعيل بن محاد" .الصحاح" .حتقيق :أمحد عطار( ،ط ،4بريوت :دار الةلم
للماليني1987-1407 ،م).
اجلوهاي ،عبد الامحن بن عبد اهلل" .مسند الموطأ" .حتقيق :لطفي الصغري( ،ط ،1بريوت:
دار الغاب اإلسالعي1997 ،م).
اجلياين ،احلسني بن حممد" .التنبيه على األوهام الواقعة" .حتقيق :حممد أبو الفضل( ،ط،1
الدار البيضاء :عطبة النجاح اجلديدة1998-1419 ،م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .المستدرك على الصحيحين" .حتقيق :عصطفى عبد القادر،
(ط ،1بريوت :الكتب الةلمي 1990-1411 ،م).
احلفناوي ،حممد بن إبااهيم" .تعريف الخلف برجال السلف"( .اجلزائا :عطبة بيري فونتان
الشاقي 1906-1324 ،م).
احلميدي ،حممد بن فتوح احلميدي" .الجمع بين الصحيحين"( ،دار الكمال ،خمطوطات
عوسوع صحيح اإلعام البخاري).
الدعاعيين ،حممد بن أيب بكا" .مصابيح الجامع" .حتقيق :نور الدين طالب( ،ط ،1سوريا:
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دار النوادر2009-1430 ،م).
الدعشقي ،حممد بن أيب بكا" .تحفة األخباري بترجمة البخاري" .اعتىن به :عبد الاحم
يوسفا ( ،دار الكمال ،خمطوطات عوسوع صحيح البخاي).
الاازي ،حممد بن عبد الامحن بن أيب حامت" .تفسير القرآن العظيم" ،حتقيق :أسةد الطيب،
(ط ،3السةودي  :عكتب نزار عصطفى الباز1419 ،هـ).
الزبيدي ،حممد بن حممد" .تاج العروس" .حتقيق :جمموع عن احملققني( ،دار اهلداي ).
الزرقي ،عادل بن عبد الشكور" .دراسة ألجوبة ابن حجر على انتقادات الدراقطني على
البخاري" ،عؤمتا السن النبوي وحتدياهتا املةاصاة ،أكادميي الدراسات اإلسالعي  ،جاعة
عليزيا ،يف الفرتة  4-3يوليو/متوز 2013م.
الزركشي ،حممد بن هبادر" .التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح" .حتقيق :حيىي احلكمي،
(ط ،1عكتب الاشيد2003-1424 ،م).
الزهاي ،عبيد اهلل بن عبد الامحن" ،حديث أبي الفضل الزهري" .حتقيق :حسن البلوط،
(ط ،1الاياض :أضواء السلف.)1998-1418 ،
السجستاين ،سليما بن األشةث" .سنن أبي داود" .حتقيق :شةيب األرنؤوط( ،ط ،1دار
الاسال الةاملي .)2009-1430 ،
السخاوي ،حممد بن عبد الامحن" .عمدة القاري والسامع" .قالبه :حممد عنصور( ،دار
الكمال ،عنشور ضمن خمطوطات عوسوع صحيح البخاري).
السندي ،حممد بن عبد اهلادي" .حاشية على البخاري" .قابله :حممد تكه( ،الكمال
املتحدة ،عنشور ضمن خمطوطات عوسوع صحيح البخاري).
السيوطي ،عبد الامحن بن أيب بكا" .الدر المنثور في التفسير بالمأثور"( .بريوت :دار الفكا).
الشنقيطي ،محد األعني" .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" .ضبطه :حممد
اخلالدي( ،بريوت :دار الكتب الةلمي .)1995-1415 ،
الشهازوري ،عثما " .معرفة أنواع علوم الحديث" .حتقيق :عبد اللطيف اهليثم ،وعاها
الفحل( ،ط ،1دار الكتب الةلمي 1423 ،ـ.)2002
الشيباين ،أمحد بن حممد" .المسند" .حتقيق :شةيب األرنؤوط ،وآخاو ( ،ط ،1عؤسس
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الاسال .)2001-1421 ،
السنة" .حتقيق :حممد القحطاين( ،ط ،1الدعام :دار ابن
الشيباين ،عبد اهلل بن أمحدُّ " .
القيم.)1986-1406 ،
الصنةاين ،عبد الازاق بن مهام" .المصنف" .حتقيق :حبيب األعظمي( ،ط ،2اهلند :اجمللس
الةلمي1403 ،هـ).
الطربي ،حممد بن جايا" .جامع البيان في تأويل القرآن" .حتقيق :أمحد شاكا( ،ط،1
عؤسس الاسال .)2000-1420 ،
الةبادي ،أمحد بن قاسم" .اْليات البينات على شرح جمع الجوامع"( .ط ،2بريوت :دار
الكتب الةلمي 2012 ،م).
زاده ،عبد اهلل بن حممد" .نجاح القاري لصحيح البخاري" .عقابل  :حممد تكله وآخاو ،
(الكمال املتحدة ،خمطوط عنشور ضمن عوسوع البخاري).
الةجلوين ،امساعيل بن حممد" .الفيض الجاري بشرح صحيح اإلمام البخاري" .حتقيق:
حممد تكله وآخاو ( ،ط ،1دار الكمال املتحدة1439 ،هـ).
الةسقالين ،أمحد بن علي" .النكت على البخاري" .حتقيق :هشام السةيدين ،ونادر
عصطفى( ،ط ،1القاهاة :املكتب اإلسالعي.)2005-1426 ،
الةيين ،حممود بن أمحد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .بريوت :دار إحياء
الرتاث الةايب).
الفسوي ،يةقوب بن سفيا  " .المعرفة والتاريخ" .حتقيق :أكام ضياء الةماي( ،ط،2
بريوت :عؤسس الاسال .)1981-1401 ،
القسطالين ،أمحد بن حممد" .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"( .ط ،7عصا:
املطبة الكربى األعريي 1323 ،هـ).
القشريي ،عسلم بن احلجاج" .المسند الصحيح" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث الةايب).
الكاندهلوي ،حممد زكايا" .األبواب والتراجم لصحيح البخاري" .حتقيق :ويل الدين
الندوي( ،ط ،1دار البشائا اإلسالعي .)2012-1433 ،
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الكشمريي ،حممد أنور شاه" .فيض الباري على صحيح البخاري" .حتقيق :حممد املريهتي،
(ط ،1بريوت :الكتب الةلمي .)2005-1426 ،
الكفوي ،أيوب بن عوسى" .الكليات" .حتقيق :عدنا دويش ،وحممد املصاي( ،بريوت:
عؤسس الاسال ).
الكوراين ،أمحد بن إمساعيل" .الكوثر الجاري إلى رياض البخاري" .حتقيق :أمحد عناي ،
(ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث الةايب.)2008-1429 ،
الكونَ َدلِوي ،حممد أعظم بن فضل الدين" .إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري"( .دو
طبة  ،باكستا  :إدارة التحقيقات السلفي ).
الاللكائي ،هب اهلل بن احلسن" .شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة" .اعتىن به :نشأت
املصاي( ،االسكندري  :دار البصرية).
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