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ملخص

 ثـ تناكؿ بالتفصيؿ عناية البخارم بيذه،تناكؿ البحث مكضكع آثار الصحابة كعناية العمماء بيا

 كانصبت الدراسة عمى تراجـ أبكاب الطيارة،اآلثار التي جعؿ كثي انر منيا في تراجـ األبكاب في صحيحو
 ككضحت، كبينت مسمكو فييا، كقد كشفت الدراسة عف ىدؼ البخارم مف الترجمة بيذه اآلثار.في كتابو

.أسباب إيراد البخارم ليا

،كخمص البحث إلى أىمية دراسة اآلثار كأىمية العناية بيا؛ لككنيا ممجأ العمماء عند االختالؼ

كتبيف أف ىذه اآلثار ليا
ٌ . كأكثرىـ فيما لحديثو كخطابو، كلككف الصحابة أقرب الناس إلى رسكؿ اهلل
قدميا األئمة
ٌ  كاستنباط األحكاـ؛ حتى، كدفع التعارض بيف نصكصو،أىمية بالغة في حؿ مشكؿ الحديث

.المجتيدكف عمى القياس في ىذا الباب كألحقكىا بالسنف

كظيػر مػف البحػث أف اممػاـ البخػارم لػو مسػالؾ متع ٌػددة فػي تػراجـ األبػكاب؛ تػدؿ عػف عظػيـ عممػو
 منيػا أىػداؼ حديثيػة كأخػرل،  كأف البخارم لو أىداؼ متع ٌػددة مػف الترجمػة برثػار الصػحابة،كدقة فيمو
. كلكف أغمب األىداؼ كانت أىدافا فقيية،فقيية كلغكية

Abstract
The research addresses (Sahaba’) Companions’ effects and scholars' attention to
their impact. In addition, it aims to highlight the concern of Imam al-Bukhari on (Sahaba’)
Companions’ effects which have been significantly examined in his chapter headings.
This study specifically aimed to highlight the chapter of Purification (Kitab Al-Taharah).
The study has found Bukharis’ goal of addressing these effects, has showed his approach,
and has explained the reasons of mention these effects.
The research concluded the importance of studying the effects of (Sahaba’) and the
attention to them. This is because the effects are being a reference when scientists difference
and the Companions are the closest people to the Messenger of Allah (peace and
blessings of Allah be upon him), and Companions are the most understanding people of
the speech and hadith of the Prophet.
It was found that these effects are of great importance in solving the problem of the
contradiction between its texts and the extraction of provisions. So some The Imams
put forward the effects Companions before qiyās and put with Sunnah.
It is clear from the research that Imam al-Bukhari has multiple paths in his addressing
of the book; it indicates the great knowledge and accuracy of his understanding. Also, he
. الجامعة األردنية، كمية الشريعة،* أستاذ
.** باحثة
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has multiple goals of addressing the Companions effects of the Sahaba (may Allah be
pleased with them), like hadīth collections and other Juristic and linguistic, but the most
goals were Juristic objectives.

املقدمة.
إف الحمد هلل ،نحمده تعالى كنستعينو كنستغفره كنستيديو ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل
ٌ
َّ
صمى
فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،ى
اهلل كسمٌـ عميو ،كعمى آلو كصحبو كمف اتبع شرعتو كىديو ،كبعد:
فقد اعتنى العمماء برثار الصحابة  ،جمعان كدراسة كفقيان ،كامماـ البخارم -رحمو اهلل -ممف اعتنى بيذه اآلثار،

كقدـ مف خالليا خدمة جميمة لكتابو كلقضايا الفقو فيو.
ض َّمف تراجـ أبكاب كتابو الصحيح كثي انر منياٌ ،
حيث ى

كرغـ الخدمة الجميمة كالكاسعة لمجامع الصحيح ،كرغـ الجيكد التي بذليا العمماء في استخراج كنكزه ،إال أف ىذا
السفر الفريد ال زاؿ يحكم مف الفرائد كالفكائد كالمطائؼ ما يثبت المكانة الرفيعة لو كلصاحبو ،كال يزاؿ طالب العمـ كالباحثكف
يمتعكننا بأبحاث كدراسات تكشؼ عف فركع العمـ كالمعرفة التي حكاىا ،كتبرز إبداع امماـ البخارم كتفكقو في تصنيفو.
كىذا البحث جاء ليضيؼ حمقة في سمسمة خدمة الجامع الصحيح ،بإبراز عناية صاحبو باآلثار في تراجـ األبكاب،
كالكشؼ عف حجـ ىذه العناية ،كبياف اليدؼ منيا .كقد اقتصر البحث عمى تراجـ أبكاب الطيارة التي جاءت في أربعة كتب
ىي( :الكضكء ،كالغسؿ ،كالحيض ،كالتيمـ).
مشكلة البحح.

سمى امماـ البخارم صحيحو بػ "الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو" ،كىذا

يعني أف مكضكع الكتاب ىك األحاديث المرفكعة إلى رسكؿ اهلل  ،كليذا كانت األحاديث المكقكفة كالمقطكعة في الكتاب
قميمة ،كلـ تكف بمثؿ ما ىي عميو في المكطأ كالمصنفات .كلكف مف ينظر في تراجـ األبكاب ،يجد البخارم اعتنى باآلثار
بصكرة ظاىرة ،كيجد أف لو أىدافان كمقاصد مف كراء ذلؾ .كمف ىنا كاف ىذا البحث الذم يقصد منو تسميط الضكء عمى
عناية البخارم بقسـ مف اآلثار ىي آثار الصحابة ،كسكؼ تجيب الدراسة عف األسئمة اآلتية:



ما مفيكـ آثار الصحابة؟ كما أىميتيا؟ كما مدل عناية العمماء بيا؟



ما مدل عناية البخارم برثار الصحابة في تراجـ األبكاب في صحيحو كما شكميا؟



ما مسمؾ البخارم في الترجمة بيذه اآلثار؟



ما أىداؼ البخارم مف الترجمة برثار الصحابة؟

أهنية البحح.

تبرز أىمية البحث مف جية أنو يخص تراجـ األبكاب في صحيح البخارم ،كيسمط الضكء عمى ما حكتو مف آثار الصحابة

الكراـ؛ كيفتح اآلفاؽ لمباحثيف كالدارسيف لعمؿ دراسات مكسعة حكؿ ىذه اآلثار ،بامضافة إلى إبراز إبداع امماـ البخارم
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عما يقؼ كراء ترجمتو برثار الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ -في أبكاب صحيحو.
ٌ
كتميزه في تصنيؼ كتابو؛ مف خالؿ الكشؼ ٌ
أهداف البحح.

ييدؼ البحث إلى الكشؼ عما حكتو تراجـ األبكاب في صحيح البخارم مف آثار الصحابة ؛ لتككف محؿ اىتماـ

الباحثيف في الدراسات الحديثية كالفقيية ،كما ييدؼ إلى بياف الفكائد كالنكات العممية التي يستفيدىا طمبة العمـ مف دراسة
اآلثار في تراجـ األبكاب التي كاف لمبخارم ذكؽ خاص في الترجمة بيا ،كاختيار مميز في انتقائيا ،ككاف لو مقصد كىدؼ

مف كضعيا في ىذه التراجـ.
امليهجية العلنية.

اتبع الباحثاف المناىج اآلتية في دراسة المكضكع:

المنيج االستقرائي :كىذا المنيج تـ استخدامو في متابعة المادة العممية الخاصة بالبحث كجمعيا ،كمف ضمنيا قراءة تراجـ
األبكاب كما حكتو مف األحاديث في الكتب الخاصة بالطيارة.

المنيج التحميمي :استخدـ ىذا المنيج لتحميؿ ما تـ جمعو مف المادة العممية كما تـ استقراؤه مف تراجـ األبكاب كما حكتو مف
اآلثار ،كاألحاديث.

المنيج االستنباطي :قد تـ بيذا المنيج استنباط األىداؼ مف ترجمة البخارم باآلثار ،كالكشؼ عف مسمكو في إيرادىا كصكرة
عنايتو بيا.

خطة البحح.

تـ تقسيـ البحث بعد المقدمة إلى ثالثة مباحث كخاتمة ،كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :آثار الصحابة وأىميتيا وعناية العمماء بيا.
المطمب األول :التعريؼ برثار الصحابة.
المطمب الثاني :أىمية آثار الصحابة.
المطمب الثالث :عناية العمماء برثار الصحابة.
المبحث الثاني :شكل عناية البخاري بآثار الصحابة ،ومسمكو في الترجمة بيا.
المطمب األول :شكؿ عناية البخارم برثار الصحابة.
المطمب الثاني :مسمؾ البخارم في الترجمة برثار الصحابة.
المبحث الثالث :ىدف البخاري من الترجمة بآثار الصحابة.
الخاتمة :كتشتمؿ عمى النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف مف خالؿ الدراسة كالبحث.
نسأؿ اهلل تعالى أف يككف ىذا البحث قدـ خدمة لطمبة العمـ كأىمو ،كأف يككف قد أبرز شيئا مف الدرر كالمطائؼ التي

اشتمؿ عمييا صحيح امماـ البخارم ،كالحمد هلل رب العالميف.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسمامية م ( )11ع (1440 )2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٚ
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املبحح األول:

آثار الصحابة وأهنيتها وعياية العلناء بها.
املطلب األول :التعريف بآثار الصحابة.

الحديث الموقوف :ىك ما أسند إلى الصحابي مف قكلو أك فعمو(ُ) .ككاف بعضيـ  -كفقياء خراساف -قد أطمؽ عمى المكقكؼ
أف الذم ساعدىـ ًفي ىذلًؾ ىك ىالـ
كيكقى ي
ؼ عمييـ .كقد كضح الزركشي ٌ
اسـ "األثر" ،كيريدكف بذلؾ ما يضاؼ إلى الصحابة  ي
(ِ)
َّ
الش ًاف ًعي ،فإنو غالبان ما يطمؽ ٍاألىثر عمى ىك ىالـ الصحابي ،كيطمؽ اٍل ىحًديث عمى قىكؿ َّ
النبًي  . كعمؽ الزركشي عمى ذلؾ،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لصاحب َّ
الش ٍرع
يما ىيتىىرتَّب عمى اٍل ىمىراتب ،فىييقىاؿ لما نسب ى
فقاؿ :ى"ك يى ىك تى ٍف ًريؽ حسف ألىف التَّفى ياكت في اٍل ىم ىراتب ىي ٍقتىضي التَّفى ياكت ف ى
ا ٍل ىخىبر ،كلمصحابة ٍاألىثر ،كلمعمماء القى ٍكؿ ىكا ٍلمذىب"(ّ).
فسمى كؿ
كىناؾ مف أىؿ العمـ مف لـ يفرؽ في تعريؼ األثر بيف المرفكع إلى الرسكؿ  كالمكقكؼ عمى الصحابيٌ ،
ذلؾ أث انر ،كمف ىذا الفريؽ امماـ النككم الذم ذىب إلى أف األثر يطمؽ عمى المركم مطمقا ،سكاء أكاف ىذا المركم عف رسكؿ

اهلل  أك عف الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ ،-كذكر أيضا أف ىذا القكؿ ىك ما اصطمح عميو السمؼ كجماىير الخمؼ(ْ).
كفي ىذا البحث سكؼ نستخدـ األثر بمعنى الحديث المكقكؼ ،كىك المركم عف الصحابة قكال أك فعال ليـ.

املطلب الجاىي :أهنية آثار الصحابة.
اعتنى العمماء بجمع آثار الصحابة كتمحيصيا كدراستيا كاالستفادة منيا ،كيجد الباحث الكثير مف اآلثار مبثكثة في

كتب الحديث كالتفسير كالفقو ،كفي كتب السير كالتراجـ كغيرىا ،كىذا دليؿ أىميتيا كأىمية العمـ كالمعرفة التي حكتيا .كقد
أف الصحابة ىـ الذيف أدكا إلينا سنف رسكؿ اهلل  ،كىـ الذيف شاىدكا الكحي المنزؿ عميو ،فعممكا ما
ٌبيف امماـ الشافعي ٌ
أراد رسكؿ اهلل  عامان كخاصان ،كعزمان كارشادان ،كعرفكا مف سننو ما عرفنا كجيمنا(ٓ).
كتبرز أىمية آثار الصحابة مف خالؿ اآلتي:

أوالً :ذىب الفقياء األربعة(ٔ) إلى أف المجتيد ينظر أ ىىكالن في كتاب اهلل ،ثـ في سَُّّن ًة رسكلو  كفي أقكاؿ الصحابة ،ثـ
ينقمب إلى االستنباط كالقياس إف لـ يكف ىناؾ إجماع(ٕ).
ثانياً :معرفة أقكاؿ الصحابة كأفعاليـ تعمؿ عمى حسف التأسي بيـ ،فيـ القدكة بعد رسكؿ اهلل  .قاؿ ابف مسعكد ( :مف
عمما ،كأقمٌيا تكمفنا ،كأقكميا
محمد ؛ فإنيـ كانكا َّ
أبر ىذه َّ
األمة ن
كاف منكـ متأ ن
سيا فميتأس بأصحاب ٌ
قمكبا ،كأعمقيا ن
حاال ،قكمان اختارىـ المَّو تعالى لصحبة نبيو  كاقامة دينو ،فاعرفكا ليـ فضميـ ،كاتٌبعكىـ في آثارىـ،
ىديا ،كأحسنيا ن
ن
)
ٖ
(
َّ
ىبر ىذه
حرـ الموي أ ٌ
فإنيـ كانكا عمى اليدم المستقيـ)  .كعمؽ ابف القيـ عمى قكؿ ابف مسعكد قائال" :مف المحاؿ أف يي ى
ىديا الصكاب في أحكامو كيكفؽ لو مف بعدىـ"(ٗ).
عمما ،كأقميا تكمفنا كأقكميا ن
األمة ن
قمكبا كأعمقيا ن

ثالثًا :تمثؿ األحاديث المكقكفة إحدل الكسائؿ التي تسيـ في الفيـ السميـ لمكحي؛ ألف الصحابة  ىـ الذيف تمقكا عف
رسكؿ اهلل  كفيمكا الخطاب عنو .قاؿ الشافعي" :ك يىـ فىكىقىنا ًفي يك ِّؿ ًعٍموـ ،ك ٍ ً و
استي ٍد ًر ىؾ بً ًو
اجتيىاد ،ىكىكىروع ،ىك ىع ٍق وؿ ،ىكأ ٍىم ور ٍ
ى ٍ ٍ
ى
ً ً (َُ)
ً
ىح ىم يد ىكأ ٍىكلىى بًىنا ًم ٍف ىآرائًىنا ًعٍن ىدىنا ألٍىنفيسىنا"  .كقاؿ السخاكم" :كربما يتضح بيا المعنى
استيٍنبً ى
ط بً ًو ،ىك ىآر ياؤ يى ٍـ ىلىنا أ ٍ
عٍم هـ ىك ٍ
المحتمؿ مف المرفكع"(ُُ).
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ابعا :قد تسيـ أقكاؿ الصحابة كأفعاليـ في الكشؼ عف العمؿ في األحاديث .قاؿ القاسمي" :إذا اختمفت أحاديث رسكؿ اهلل
رً
 في مسألة رجعكا إلى أقكاؿ الصحابة ،فإف قالكا بنسخ بعضيا أك بصرفو عف ظاىره أك لـ يصرحكا بذلؾ كلكف
اتفقكا عمى تركو ،كعدـ القكؿ بمكجبو فإنو كإبداء عمة فيو ،أك الحكـ بنسخو أك تأكيمو اتبعكىـ في كؿ ذلؾ"(ُِ).

املطلب الجالح :عياية العلناء بآثار الصحابة.
لقيت آثار الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ -اىتمامنا كبي انر مف العمماء ،كمف نظر في المكتبة امسالمية يجد أف ىذه اآلثار

شكمت قاسما مشتركا بيف كتب الحديث ككتب التفسير ككتب الفقو كأصكلو ،كما ذلؾ إال ألىميتيا لممفسر كالمحدث كالفقيو.

أف عناية المفسريف لـ تقتصر عمى االستشياد باآلثار في جانب إيضاح معاني اآليات الكريمة،
ففي مجاؿ التفسير نجد ٌ
بؿ تجاكزت ذلؾ إلى ما يعرؼ  -عند العمماء -بكتب "التفسير بالمأثكر"(ُّ).
كصرح بأف ال ىمعد ىؿ عف
كقد أكضح ابف القيـ -رحمو اهلل -أف تفسير الصحابة أكلى بالقبكؿ مف تفسير ىم ٍف ىبعدىـ،
ٌ
تفسيرىـ ما يكجد إليو سبيؿ(ُْ).

كمف المصنفات التي اىتمت بجمع اآلثار الكاردة في التفسير :تفسير مجاىد بف جبر المكي (ت َُْىػ) ،كتفسير

سفياف الثكرم (ت ُُٔق) ،كتفسير عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (ت ُُِق) ،كجامع البياف عف تأكيؿ القرآف البف جرير
الطبرم (ت َُّىػ) ،كبحر العمكـ ألبي الميث نصر السمرقندم (ت ّٕٓىػ).
كأما المحدثكف فقد رافؽ عنايتيـ بالحديث المرفكع عنايتيـ برثار الصحابة ،فكاف اىتماميـ بالحديث المكقكؼ مثؿ
اىتماميـ بالحديث المرفكع مف جية العناية بمتنو كنقمو باألسانيد ،كتطبيؽ قكاعد المصطمح عميو مثؿ تطبيقيا عمى الحديث
المسند إلى رسكؿ اهلل .
كيعد أفضؿ مف جمع آثار الصحابة مع األحاديث المرفكعة :امماـ مالؾ بف أنس (ت ُٕٗىػ) في مكطئو ،كعبد الرزاؽ
ابف ىماـ (ت ُُِىػ) ،كابف أبي شيبة (ت ِّٓىػ) في مصنفييما ،كالطبرم (ت َُّىػ) في تيذيب اآلثار ،كالطحاكم (ت
ُِّىػ) في شرح معاني اآلثار.
كبخصكص عناية الفقياء برثار الصحابة ،فالناظر في كتب الفقو عمى اختالفيا يجدىا مميئة برثار الصحابة -رضكاف
اهلل عمييـ ،-حيث إف السمؼ كالخمؼ ييابكف مخالفة الصحابة ،كيمتمسكف مكافقتيـ ،فنجدىـ إذا ذكركا مذاىبيـ قككىا
بذكر مف ذىب إلييا مف الصحابة ،كما ذاؾ إال لتعظيميـ في أنفسيـ ،كقكة مرخذىـ ،ككجكب متابعتيـ كتقميدىـ(ُٓ).
فالحنفية احتجت بأقكاؿ الصحابة فيما ال مجاؿ لمرأم فيو ،كىي عندىـ تندرج تحت السنة ،التي يطمقكنيا في تعريفاتيـ
عمى الطريقة المسمككة في الديف(ُٔ) ،كليذا نجدىـ يعمكف حديث الصحابي المخالؼ لفعمو .قاؿ أبك حنيفة" :إذا جاء الحديث
عف النبي  عف الثقات أخذنا بو فإذا جاء عف أصحابو لـ نخرج عف أقاكيميـ"(ُٕ) .كىذا أيضا ما عميو المالكية فقد احتجكا
بأقكاؿ الصحابة كفتاكييـ عمى اعتبار أنيا مف السنة ،فالعمؿ بيا عمؿ بالسنة ،كالخركج عنيا ابتداع(ُٖ) .كأما امماـ الشافعي
فيأخذ بأقكاؿ الصحابة  كأصؿ رابع يمي الكتاب كالسنة كامجماع ،كقدـ قكليـ عمى القياس(ُٗ) ،بينما نجد أف الحنابمة كافقكا
الحنفية كالمالكية في عدىا مف السنة ،كىي في حجيتيا عندىـ تمي حجية األحاديث الصحيحة(َِ).
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عياية البخاري بآثار الصحابة يف تراجه صحيحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحح الجاىي:

شكل عياية البخاري بآثار الصحابة ،ومسلكه يف الرتمجة بها.
املطلب األول :شكل عياية البخاري بآثار الصحابة.

ال شؾ أف عناية امماـ البخارم كانت بالدرجة األكلى مكجية إلى الحديث المرفكع ،كقد سمى كتابو "الجامع المسند

الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو"(ُِ) .كلما كانت الحاجة إلى آثار الصحابة كالتابعيف في بياف
المعنى المراد مف األحاديث المرفكعة ،أك تفسيرىا ،أك حؿ مشكميا ،أكجد البخارم طريقة لعرض اآلثار كابرازىا في
صحيحو ،بتضميف تراجـ األبكاب تمؾ اآلثار.
عد نكر الديف عتر فعؿ البخارم في تراجـ صحيحو خصيصة لكتابو لـ يشاركو فييا كتاب غيره ،كأف ذلؾ
كقد ٌ
يرجع إلى كثرة تفننو فييا كعنايتو بتنكيع أساليبيا كصيغيا ،كال عجب في ذلؾ فالبخارم يكدع فقيو في تراجـ صحيحو،

حتى اشتير عمى ألسنة جمع مف الفضالء عبارة "فقو البخارم في تراجمو"(ِِ).

كليذا يمكف لنا القكؿ بأف عناية البخارم برثار الصحابة ترجع إلى رغبتو بتحقيؽ أىداؼ عدة؛ يأتي ذكرىا مفصال في
المبحث الثالث .كمف المعمكـ أنو -رحمو اهلل -لـ يقصد في صحيحو االقتصار عمى الحديث كتكثير المتكف فحسب ،بؿ
قصد أيضا استنباط الفكائد كاألحكاـ مف األحاديث ،حيث كاف كتابو كتابا ىح ًافالن بالحديث كالفقو(ِّ).
كحتى يتضح لمناظر صكرة عناية امماـ البخارم برثار الصحابة كشكميا ،تناكلنا مجمكعة مف أبكاب الجامع الصحيح
كدرسناىا دراسة استقرائية ،تقكـ عمى جمع تمؾ التراجـ كالنظر فييا ،كقد كقع االختيار في ىذه الدراسة عمى تراجـ أبكاب
الطيارة التي حكتيا أربعة كتب في الجامع الصحيح ىي( :الكضكء ،كالغسؿ ،كالحيض ،كالتيمـ) .كبعد النظر في تراجـ ىذه
األبكاب كدراسة المشتمؿ منيا عمى آثار الصحابة ،يمكف القكؿ بأف عناية البخارم برثار الصحابة تظير باآلتي:

ُ)

بمغ عدد األبكاب التي ترجـ البخارم بيا بقكؿ صحابي أك بفعمو ستة عشر بابا مف أصؿ مئة كثالثة كأربعيف بابا ،أم

بما نسبتو (ُُ ،)%كىي نسبة جيدة إلى حد ما تعكس مدل اىتماـ امماـ البخارم برثار الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ.-
ِ)

نقؿ البخارم في تراجـ أبكاب الطيارة آثار خمسة عشر صحابيا ،كىؤالء الصحابة ىـ :أبك بكر الصديؽ ،كعمر بف
الخطاب ،كعثماف بف عفاف ،كأـ المؤمنيف عائشة ،كعبد اهلل بف عباس ،كعبد اهلل بف عمر ،كأبك ىريرة ،كأبك مكسى
األشعرم ،كأبك الدرادء ،كجابر بف عبد اهلل ،كالبراء بف عازب ،كجرير بف عبد اهلل ،كابف أبي أكفى ،كبنت زيد ابف

ثابت ،كعبد اهلل بف مسعكد  جميعا .كال شؾ أف ىذا العدد دليؿ بارز عمى اعتناء البخارم بما جاء عف الصحابة
جميعا سكاء أكاف األثر مركيا عمف اشتير منيـ كأبي بكر كعمر -ىرضي اهلل عنيما ،-أـ عمف لـ يشتير كجرير ابف
عبد اهلل كابنة زيد بف ثابت -ىرضي اهلل عنيما ،-فرثار الصحابة كانت محؿ اىتماـ امماـ البخارم -رحمو اهلل،-
ّ)

كقد احتاج إلييا في تراجـ األبكاب في صحيحو.

بمغ عدد آثار الصحابة في تراجـ أبكاب الطيارة ثالثيف أث ار :منيا ثمانية عشر قكالن ،كاثني عشر فعال ،كىذا دليؿ
عمى اىتماـ البخارم باالستدالؿ بالقكؿ أكثر مف اىتمامو باالستدالؿ بالفعؿ ،كربما يرجع ذلؾ إلى أف داللة القكؿ

أقكل كأبمغ مف داللة الفعؿ.
ْ)

كاف عبد اهلل بف عمر -ىرضي اهلل عنيما -أكثر الصحابة الذيف أتى البخارم برثارىـ ،حيث ذكر لو البخارم سبعة آثار،

كجاء بعده عبد اهلل بف عباس -ىرضي اهلل عنيما -الذم ذكر لو أربعة آثار ،ثـ أـ المؤمنيف عائشة -ىرضي اهلل عنيا-
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التي ذكر ليا ثالثة آثار ،كذكر لكؿ مف عمر بف الخطاب ،كأبي مكسى األشعرم -رضي اهلل عنيما -أثريف اثنيف.
كباقي الصحابة ذكر لكؿ كاحد منيـ أث ار كاحدان.

املطلب الجاىي :مسلك البخاري يف الرتمجة بآثار الصحابة.

بعد النظر في أبكاب الطيارة ،كدراسة التراجـ المشتممة عمى أثر مف آثار الصحابة؛ يمكف القكؿ بأف مسمؾ امماـ

البخارم في الترجمة باآلثار تمثٌؿ باآلتي:
ُ)

كاف البخارم أحيانان يجمع في الترجمة الكاحدة عددان مف اآلثار عف جماعة مف الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ ،-كىذا

ِ)

ترجـ البخارم بأقكاؿ الصحابة حينان ،كبأفعاليـ حينا آخر ،كأحيانا يجمع بيف أقكاليـ كأفعاليـ ،كقد يترجـ بما جاء
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الصالىةى ىكلى ٍـ ييعد ي

كتاب الكضكء:
ال َغ ِ
ائ ِط[ النساء:

يدؿ عمى سعة عممو ،ككثرة تحريو ،كدقة تحقيقو ،كتفننو في المسائؿ التي يطرحيا .كمثاؿ ذلؾ قكلو في
َّ ً
"باب م ٍف لىـ ير الكض ً َّ ً
الم ٍخ ىرىجٍي ًفً :م ىف القييب ًؿ ك ُّ
َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن
اء أ َ
الديب ًر ،ىكقى ٍك يؿ المو تى ىعالىى : :أ َْو َج َ
ى ي ى ٍ ىى ي ي ى
كء إال م ىف ى
ى
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
يم ٍف ىي ٍخ يريج م ٍف يديب ًًره ُّ
كء) ىكقىا ىؿ َجاِبُر ْب ُن َع ْبد المَّو( :إً ىذا
(يع ي
الد ي
الك ي
كد ،أ ٍىك م ٍف ىذ ىك ًًره ىن ٍح يك القى ٍممىة– ي
ّْ] ،ىكقىا ىؿ ىعطى ه
ض ى
اء - :ف ى
يد ي
ً
ًً
ؾ ًفي َّ ً
كء ىعمىٍي ًو)
اد َّ
ىخ ىذ ًم ٍف ىش ىع ًًره ىكأى ٍ
ض ًح ى
ىع ى
الح ىس يف( :إً ٍف أ ى
ظفىا ًًره ،أ ٍىك ىخمى ىع يخفٍَّيو فىالى يك ي
كء) ىكقىا ىؿ ى
الك ي
الصالىة أ ى
ى
ض ى
ض ى
الصالىةى ىكلى ٍـ ييعد ي
و
ً
ً
ً
و
َّ
ىف َّ
كء ًإال م ٍف ىح ىدث) َوُي ْذ َكُر َع ْن َجاِب ٍر( :أ َّ
الرىقا ًع فىيرًم ىي ىريج هؿ بً ىس ٍيـ،
اف في ىغ ٍزىكًة ىذات ِّ
َوقَا َل أ َُبو ُىَرْيَرةَ( :الى يك ي
النبً َّي  ىك ى
ض ى
الدـ ،فىرىكع ،كسج ىد كمضى ًفي صالىتً ًو) كقىا ىؿ الحسف( :ما ىاز ىؿ المسمًمكف يصمُّ ً
اؿ طى ياك هس،
احاتً ًي ٍـ) ىكقى ى
كف في ًج ىر ى
فىىن ىزفىوي َّ ي ى ى ى ى ى ى ى ى
يٍ ي ى ي ى ى
ى
ى ىي ى
ى
ىى يؿ ً
ً
صَر ْاب ُن ُع َمَر ىبثٍىرةن فى ىخ ىرىج ًمٍنيىا َّ
الح ىج ًاز( :لىٍي ىس ًفي َّ
الد يـ ىكلى ٍـ ىيتىىك َّ
ق
ض ٍأَ ،وَبَز َ
اء ،ىكأ ٍ
الدًـ يك ي
ض ه
ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىعم ٍّي ،ىك ىعطى ه
كء)َ ،و َع َ
ً
ًً
ً
يم ٍف ىي ٍحتى ًج يـ :لىٍي ىس ىعمىٍي ًو إً َّال ىغ ٍس يؿ ىم ىحا ًج ًم ًو)"(ِْ).
صالىتو) َوقَا َل ْاب ُن ُع َم َر ،ىك ى
ْاب ُن أَِبي أ ٍىكفىى ىد نما فى ىم ى
ضى في ى
الح ىس يف( :ف ى
ففي النص السابؽ نجد البخارم جاء بستة آثار عف أربعة مف الصحابة .
عنيـ مف أكامر أك فتاكل ،كفيما يأتي التمثيؿ عمى ذلؾ:

امىن ً
ً
ب ىي ىدهي ًفي ً
ىف ىي ٍغ ًسمىيىا ،إً ىذا لى ٍـ ىي يك ٍف
ب .مثال عمى الترجمة بفعل الصحابي :قاؿ البخارم" ىب ه
اء قىٍب ىؿ أ ٍ
الجين ي
اب :ىى ٍؿ يي ٍدخ يؿ ي
ً
ًً
اء ٍب يف ىع ًاز وب ىي ىدهي ًفي الطَّيي ً
كر ىكىل ٍـ ىي ٍغ ًسٍم ىيا ،ثيَّـ تى ىك َّ
ضأى .)ِٕ("...
الجىن ىابة ،ىكأ ٍىد ىخ ىؿ ٍاب يف يع ىمىر ،ىك ى
ىعمىى ىيده قى ىذهر ىغٍيير ى
البىر ي

د.

ق.
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عياية البخاري بآثار الصحابة يف تراجه صحيحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ) عند الترجمة برثار الصحابة غالبا ما يأتي البخارم بصيغة الجزـ ،كناد ار ما يأتي بصيغة التمريض ،كقد كقع ذلؾ
ؽ ي ً
ضكًء" ،فقاؿ" :كيي ٍذ ىك ير ىع ٍف ٍاب ًف يع ىمر( :أَّىنوي ىغ ىس ىؿ قى ىد ىم ٍي ًو ىب ٍع ىد ىما ىج َّ
اب تى ٍف ًري ً
كءهي)"(ِّ).
ؼ ىك ي
الك ي
في " :ىب ي
ض ي
ى
الغ ٍسؿ ىك ي
ْ) غالبان ما كاف البخارم يصرح باسـ الصحابي قبؿ ذكر األثر الكارد عنو إال في حالة نادرة لـ يصرح بيا باسـ الصحابي،
(ى ىذا ىشيء ىكتىبو المَّو عمىى بىن ً
آد ىـ) كقاؿ بعضيـ(ّّ):
ات ى
مثاؿ ذلؾ ما جاء في باب كيؼ كاف بدء الحيض كقكؿ النبي  :ى
ٍ ه ىي ي ى ى
ً
يث َّ
النبً ِّي  أى ٍكثىير)(ّْ) ،كما عقب بو البخارم يدؿ
ض ىعمىى ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ» قىا ىؿ أيىبك ىعٍبًد المَّ ًو « :ىك ىحًد ي
الحٍي ي
اف أ َّىك يؿ ىما أ ٍيرس ىؿ ى
( ىك ى
عمى أنو يرجح ما جاء عف الرسكؿ  عمى ما ركم عف بعض الصحابة ،كليذا السبب لـ يصرح -رحمو اهلل -باسـ صاحب
القكؿ كذلؾ مف باب التأدب مع الصحابة الكراـ -رضكاف اهلل عمييـ.-
ٓ) قد ينسب امماـ البخارم األثر لصحابي كتابعي في كقت كاحد ،لكنو يقدـ ذكر الصحابي .مثاؿ ذلؾ قاؿ البخارم:
ً
"باب م ٍف لىـ ير الكض ً َّ ً
(فيم ٍف ىي ٍحتى ًجـ :ىلٍي ىس ىعىمٍي ًو ًإ َّال ىغ ٍس يؿ م ىح ً
اج ًم ًو)"(ّٓ).
ي ى ٍ ىى ي ي ى
ى
الم ٍخىرىجٍي ًف ... :ىكىقا ىؿ ٍاب يف يع ىمىر كالحسف ى
كء إال م ىف ى
ي
كالحسف المذككر ىك الحسف البصرم.

"م ٍف لى ٍـ ىيتىىك َّ
ض ٍأ
ٔ) قد ينسب البخارم القكؿ الكاحد أك الفعؿ إلى اثنيف أك أكثر مف الصحابة ،مثاؿ ذلؾ ما جاء في باب :ى
ًم ٍف لى ٍحًـ َّ
َّكي ً
الش ًاة كالس ً
اف ( ، ،ىفمى ٍـ ىيتىىك َّ
ضئكا)"(ّٔ) ،فقد جمع -رحمو اهلل -بيف ثالثة مف عظاـ
ؽ ىكأى ىك ىؿ أيىبك ىب ٍك ور ،ىك يع ىم ير ،ىك يعثٍ ىم ي
ى
الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ.-

ٕ)

إذا اجتمع في الترجمة الكاحدة آية قرآنية ،كأثر عف الرسكؿ  ،كأثر عف الصحابي ،كأثر عف التابعي ،فنمحظ أف امماـ

البخارم لـ يمتزـ ترتيبا معينا في صياغة ذلؾ فنجده يقدـ أحيانا اآلية ،كأحيانا قكؿ الصحابي ،أك قكؿ التابعي ،مثاؿ ذلؾ ما
اس ى َّ ً َّ َّ
ً ً
الطك ى ً ً
ضي الحائًض المىن ً
جاء في باب" تى ٍق ً
اآليةى) ،كلى ٍـ ىيىر ٍاب يف ىعَّب و
اس
ٍس أ ٍ
يـ( :الى ىبأ ى
ى ي ى
اؼ باٍلىبٍيت ،ىكقىا ىؿ إٍبىراى ي
ىف تى ٍقىأىر ى ى
ؾ يكميىا إال ى
القر ً ً
ً
اف َّ
َّض ىفيي ىكب ٍِّرىف
ىحىيانً ًو" ىكقىالى ٍ
النبً ُّي  ىي ٍذ يكير المَّوى ىعمىى يك ِّؿ أ ٍ
ت أ ُّيـ ىع ًطَّيةى ( :يكَّنا ين ٍؤىمير أ ٍ
الحي ي
ىف ىي ٍخيرىج ي
ٍسا) ىك ىك ى
اءة لٍم يجين ًب ىبأ ن
(بً ى ى
ًً
ىف ًىرٍق ىؿ ىد ىعا بً ًكتى ً
ً ً ً
كف) كقىا ىؿ ٍاب يف ىعب و
اب َّ
الر ْح َم ِن
سِم المَّ ِو َّ
َّاس ،أ ٍ
النبً ِّي  ،فىقىىأىر فىًإ ىذا فيوِ :ب ْ
ىخىبىرنًي أيىبك يس ٍفىي ى
اف ،أ َّ ى
بتى ٍكب ًيرى ٍـ ىكىي ٍد يع ى ى
ت المىن ً
اب تَعالَوا إِلَى َكمِم ٍة[آؿ عمراف ]ْٔ :اآلي ىة) كىقاىؿ عطىاء :ع ٍف جابً ور( ،حاض ٍ ً
ِ
َّ ِ ِ
اس ىؾ
ى ى
ى ه ى ى
الرحيم ىكَ يا أَ ْى َل الكتَ ِ َ ْ
ت ىعائ ىشةي ىفىن ىس ىك ٍ ى
َ
ى ى
ِ
ب ،كقى ى َّ
ً
َّ ً
ً
اس ُم المَّ ِو
صمِّي) ىكقىا ىؿ ى
اؿ الموي َ  :والَ تَأْ ُكمُوا م َّما لَ ْم ُي ْذ َك ِر ْ
ىغٍيىر الط ىكاؼ بًاٍلىبٍيت ىكالى تي ى
الح ىك يـ( :إِّني ىألى ٍذىب يح ىكأىىنا يجين ه ى
َعمَ ْيو[األنعاـ ،)ّٕ(")]ُُِ :فنمحظ في المثاؿ السابؽ أف البخارم ذكر ستة آثار ،بدأ بأثر عف تابعي ثـ بأثر عف صحابي ،ثـ

بأثر عف رسكؿ اهلل  ،ثـ بأثر عف صحابية ،ثـ ذكر قصة ىرقؿ ،ثـ أتى بأثر عف صحابية ،ثـ بأثر عف تابعي ،كلعؿ ذلؾ
يرجع إلى قكة داللة األثر عمى ما يريده امماـ البخارم ،حيث يقدـ األقكل داللة عمى غيره ،كلك كاف قكال لتابعي.
الصحابي مباشرة ،كىذا
ٖ) ال يذكر امماـ البخارم غالبا السند حينما يترجـ برثار الصحابة ،أم أنو يعمؽ األثر الكارد عمى
ٌ
كيفيـ ذلؾ
يرجع إلى منيجو في االختصار مف ناحية ،كمف ناحية أخرل يشير إلى أنو ال يحتج إال بالثابت مف آثار الصحابة .ي
مف خالؿ معرفة حكـ المعمقات في صحيح البخارم ،حيث ٌإنو -رحمو اهلل -تكفؿ بصحة السند المحذكؼ إلى مف عمقو عميو
بصيغة الجزـ ،فإذا كاف التعميؽ عمى الصحابي بيذه الصيغة؛ فيذا يعني أف األثر الكارد في الترجمة أثر صحيح.
املبحح الجالح:

هدف البخاري مً الرتمجة بآثار الصحابة.
عد العمماء فعؿ البخارم بإيراد آثار الصحابة كالتابعيف في تراجمو مزية تفرد بيا عف غيره ،كقد أشاركا  -بعبارات مجممة-
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)Al-Sahib and Mustafa: Imam Bukhari interest with the effects of (Sahaba’) companions in the titles of his book (Sahih al-Bukhari

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند عيد" الصاحب وإسراء مصطفى

فصرح بعضيـ أف فعمو ذلؾ لإلشارة إلى اختياره
إلى أىدافو مف كراء ذلؾ أك ما يمكف تسميتو فكائد الترجمة برثار الصحابةٌ ،
في المسألة كترجيح ما دلت عميو(ّٖ) ،أك تعزيز ما يرمي إليو في تراجمو التي يذكرىا قبؿ تمؾ الترجمة(ّٗ).
كقد كصؼ نكر الديف عتر طريقة البخارم في تصنيؼ صحيحو فقاؿ" :فكانت طريقتو في تصنيفو أف كضعو عمى الفقو

فجعمو يمىرتَّنبا
يم ٍستىًدالِّ لىيىا
عظيما في طريقتو ،حيث أىتىى بفقو الحديث ،كجمع اآلثار كاألقكاؿ"(َْ).
ن

الحكمية ،كجعؿ ذلؾ تراجـ بأقكاؿ الصحابة كمف بعدىـ
عمى األبكاب ،كانتزع مف أحاديثو الفكائد الفقيية كالنكت ي
أىك مرجِّحا بعضيا عمى بعض ،أىك ً
عظيما في أحاديثو الصحيحة
كتابا
اسا لما اختاره ىك ٍارتىرهي ،فكاف ن
ٍ يى ن
ٍ ٍ
است ٍئىن ن
ن

كالعبارة السابقة عمى أىميتيا كدقتيا في كصؼ صنيع البخارم في ترجمتو أقكاؿ الصحابة ،إال أف األمر ما زاؿ يحتاج

إلى مزيد تكضيح كتمثيؿ ،كخصكصا أنو اتضح أف لمبخارم أىدافا عديدة مف كراء ذلؾ ،كال مبالغة إف قمنا :إف ىدفو قد
يختمؼ مف ترجمة ألخرل كىذا تبعا لممسألة المطركحة في الباب ،كفي النقاط اآلتية أبرز أىدافو ،مع الشرح كالتكضيح:
ُ) ترجيح حكم فقيي مختمف فيو :فقد يضمف البخارم ترجمتو بأثر أك أكثر مف آثار الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ -كيقصد
ضي الحائًض المىن ً
مف ذلؾ بياف الحكـ الراجح في مسألة ما ،مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو في كتاب الحيض حيث قاؿ" :باب تى ٍق ً
اس ىؾ
ى
ى ي ى
َّ ً َّ َّ
القر ً ً
ىف تى ٍق أىر اآليةى) ،كىلـ ير ٍابف عَّب و ً
ً ً
الطك ى ً ً
اف َّ
النبً ُّي 
ٍس أ ٍ ى ى ى ٍ ى ى ي ى
ٍسا) ،ىك ىك ى
اءة لٍم يجين ًب ىبأ ن
اس (بً ى ى
يـ( :الى ىبأ ى
اؼ باٍلىبٍيت ،ىكقىا ىؿ إٍبىراى ي
يكميىا إال ى
اؿ ٍاب يف ىعب و
َّض فىيي ىكب ٍِّرىف بًتى ٍكبً ً
َّاس،
كف) ،ىكقى ى
ىحىيانً ًو ،ىكقىالى ٍ
ىي ٍذ يك ير المَّوى ىعمىى يك ِّؿ أ ٍ
ت أ ُّيـ ىع ًطَّيةى ( :يكَّنا ين ٍؤ ىم ير أ ٍ
الحي ي
ىف ىي ٍخ يرىج ي
يرًى ٍـ ىكىي ٍد يع ى
َى َل ِ
ًً
ىف ًىرٍق ىؿ ىد ىعا بً ًكتى ً
الكتَ ِ
اب َّ
اب تَ َعالَ ْوا إِلَى
الر ْح َم ِن َّ
سِم المَّ ِو َّ
الر ِح ِيمَ :وَيا أ ْ
أٍ
النبً ِّي  ،فىقى ىأىر فىًإ ىذا فيوِ  :ب ْ
ىخىب ىرنًي أيىبك يس ٍفىي ى
اف( :أ َّ ى
ً
َّ ً
ت المىن ً
طاء :ع ٍف جابً ور( :حاض ٍ ً
ِ ٍ
صمِّي)،
اس ى
ى ى
اآليةى) ،ىكقىا ىؿ ىع ى ه ى ى
َكم َمة[آؿ عمراف ]ْٔ :ى
ؾ ىغ ٍي ىر الط ىكاؼ بًا ٍلىب ٍيت ىكالى تي ى
ت ىعائ ىشةي فىىن ىس ىك ٍ ى
ِ
َّ
اس ُم المَّ ِو َعمَ ْي ِو[األنعاـ.)ُْ("]ُُِ :
الح ىك يـ( :إًِّني ىألى ٍذىب يح ىكأىىنا يجين ه
ىكقىا ىؿ ى
ب ،ىكقىا ىؿ الموي َ  :والَ تَأْ ُكمُوا م َّما لَ ْم ُي ْذ َك ِر ْ
ففي الترجمة السابقة الحظنا استدالؿ البخارم بمجمكعة مف اآلثار كاف منيا أثراف عف الصحابة الكراـ :األكؿ :منيما
القرف الكريـ(ِْ) ،كىك أمر قد اختمؼ
عف ابف عباس ،كالثاني :ما نقمو جابر مف فعؿ عائشة؛ كذلؾ ليثبت جكاز قراءة الجنب آ
(ّْ)

الفقياء في حكمو

قاؿ ابف حجر" :قيؿ مقصكد البخارم بما ذكر في ىذا الباب مف األحاديث كاآلثار أف الحيض كما في

معناه مف الجنابة ال ينافي جميع العبادات بؿ صحت معو عبادات بدنية مف أذكار كغيرىا"(ْْ).

ِ) بيان حكم مسألة فقيية لم يذكر البخاري حكميا في عبارتو :مثاؿ ذلؾ :ترجمتو في كتاب الغسؿ "باب تفريؽ الغسؿ
كالكضكء كيذكر عف ابف عمر( :أَّىنوي ىغ ىس ىؿ قى ىد ىمٍي ًو ىب ٍع ىد ىما ىج َّ
كءهي)"(ْٓ) ،فالبخارم -رحمو اهلل -لـ يذكر حكمان بقكلو "باب
ؼ ىك ي
ض ي
تفريؽ الغسؿ كالكضكء" ،كعبارتو محتممة لجكاز ذلؾ كعدـ جكازه ،فجاء بأثر ابف عمر ليكضح مف خاللو جكاز التفريؽ بيف
الغسؿ كالكضكء .كىك مذىب جميكر العمماء.

قاؿ ابف رجب" :كقد اختمؼ العمماء في تفريؽ الكضكء كالغسؿ :ىؿ يصح معو الكضكء كالغسؿ أـ ال؟ عمى ثالثة أقكاؿ:
أحدىا :أنو جائز ،كىك ظاىر تبكيب البخارم ىاىنا ،كىك مذىب أبي حنيفة كالثكرم كالشافعي كاسحاؽ -في ركاية ،-كركاية
عف أحمد أيضان"(ْٔ).

فالبخارم ترجـ لممسألة الفقيية بعبارة مطمقة لـ يصرح فييا بحكميا ،كاكتفى بالقكؿ "جكاز تفريؽ الغسؿ كالكضكء"؛

اعتمادان عمى أثر ابف عمر الذم أكرده بعد ذلؾ.
ّ)

بيان ضعف قول اشتير عن بعض الصحابة :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو في كتاب الحيض حيث قاؿ" :باب كيؼ كاف
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ً
(ى ىذا ىشيء ىكتىبو المَّو عمىى بىن ً
ض ىعمىى ىبنًي
ات ى
بدء الحي ػ ػض ،كقكؿ النبي  :ى
الحٍي ػ ػ ي
اف أَّىك يؿ ىما أ ٍيرس ىؿ ى
ٍ ه ىي ي ى ى
آد ىـ) كقاؿ بعضيػ ػـ ( :ىك ى
إً ٍسىرائًي ىؿ)"(ْٕ).
كالمقصكد بكممة بعضيـ المبيمة :صحابياف ىما(ْٖ):



ً
النساء ًفي بنًي إًسرائًي ىؿ ي ُّ
يعا ،فى ىك ىان ًت اٍل ىم ٍأرىةي لىيىا اٍل ىخًمي يؿ تىٍمىب يس
اف ِّ
الرىجا يؿ ىك ِّ ى ي ى
صم ى
عبد اهلل بف مسعكد  ،الذم قاؿ ( :ىك ى
كف ىجم ن
ٍى ي ى
(َٓ)
(ْٗ)
ً
ً ًً
ض)  ،كقد جزـ ابف حجر بأف ابف مسعكد ىك مف قصده البخارم
اٍلقىالىىبٍي ًف تى ى
طَّك يؿ بً ًي ىما ل ىخميم ىيا ،فىأيٍلق ىي ىعمىٍي ًي َّف اٍل ىحٍي ي



كأـ المؤمنيف عائشة -رضي اهلل عنيا ،-حيث قالت ( :ىك ً
يؿ ىيتَّ ًخ ٍذ ىف أىريج نال ًم ٍف ىخ ىش وب ،ىيتى ىشَّرٍف ىف لً ِّمرىج ً
اؿ
اء ىبنًي إً ٍسىرائً ى
ى
اف ن ىس ي
ٍ
(ِٓ)
ضةي) .
ًفي ا ٍل ىم ىسا ًج ًد فى ىحَّرىـ المَّوي ىعمىٍي ًي َّف ا ٍل ىم ىسا ًج ىد ،ىك يسمِّطى ٍ
ت ىعمىٍي ًي َّف ا ٍل ىح ٍي ى

بكممة بعضيـ المبيمة(ُٓ).

كقد عقب البخارم بعد ىذه الترجمة بقكلو" :كحديث النبي  أكثر" ،كمعنى "أكثر" :أم أكثر شكاىد أك أكثر قكة أك

أشمؿ ،فيك يعـ جميع بنات آدـ منذ خمقيف اهلل  ،)ّٓ(كما جاء بو البخارم في الترجمة يدؿ عمى أنو ذكر قكؿ بعض
الصحابة؛ ليبيف معارضتو حديث الرسكؿ  ،كيظير شذكذه .قاؿ ابف رجب" كأما ما رجحو البخارم ًمف أف الحيض لىـ
ىك المركم ىعف جميكر السمؼ"(ْٓ).
يزؿ في النساء منذ خمقيف اهلل ،ى

ٗ) اإلتيان بقول الصحابة تتمة لما بدأه البخاري من كالم في الترجمة :مثاؿ ذلؾ قكلو في كتاب الحيض" :باب إذا
ً
ً
ىعظى يـ)"(ٓٓ)،
تَّ ،
صمَّ ٍ
الصالىةي أ ٍ
صمِّي ىكلى ٍك ىس ى
اعةن ،ىكىيأٍتييىا ىزٍك يجيىا إً ىذا ى
رأت المستحاضة الطير ،قاؿ ابف عباس( :تى ٍغتىس يؿ ىكتي ى
فيمحظ الناظر أف البخارم -رحمو اهلل -ترجـ في بداية األمر بجممة شرطية محذكفة الجكاب ،ثـ نقؿ قكؿ ابف عباس ،ككأف

مضمكف قكؿ ابف عباس جكاب الجممة الشرطية السابقة ،كقد صرح العيني بأف مضمكف قكلو ىك المعنى الذم قصده البخارم،
فاألثر الكارد عنو طبؽ لمترجمة ،كمراد البخارم مف الترجمة مضمكنو(ٔٓ).

ٓ)

اإلتيان بقول الصحابي تفسي ار لكممة ستأتي في حديث الباب :مثاؿ ذلؾ قكلو في كتاب الكضكء" ،باب إسباغ

(ٕٓ)
ضكًء ً
ً
يكضح معنى كممة "امسباغ"
اء)"  ،فقد جاء البخارم بقكؿ ابف عمر حتى ٌ
الك ي
امٍنقى ي
الكضكء ىكقىا ىؿ ٍاب يف يع ىم ىر( :إ ٍسىباغي ي
كنصو:
في الحديث الذم أخرجو تحت ىذه الترجمةٌ ،

ً
َّ ً
ً
و
اف بً ِّ
ىع ٍف يكىرٍي وب ،ىم ٍكلىى ٍاب ًف ىعب و
الش ٍع ًب
امةى ٍب ًف ىزٍيد ،أَّىنوي ىسم ىعوي ىيقيك يؿ :ى"دفى ىع ىر يسك يؿ المو  م ٍف ىعىرىفةى ىحتَّى إً ىذا ىك ى
َّاس ىع ٍف أ ى
يس ى
الةي أىمام ى ً
ً
ىنىزىؿ ىفىبا ىؿ ،ثيَّـ تىىك َّ
الم ٍزىدًلفىةى ىن ىز ىؿ
الصالىةى ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ،فىقىا ىؿ:
َّ
ت َّ
كء ىف يقٍم ي
ؾ) فىىرك ى
الك ي
ب ،ىفمى َّما ىج ى
ض ى
اء ي
(الص ى ى ى
ضأى ىكلى ٍـ يي ٍسب ًغ ي
اف ب ًعيره ًفي م ٍن ًزلً ًو ،ثيَّـ أ ًيق ً ً
الصالىةي ،فى َّ
ً
ب ثيَّـ أىىن ى ُّ
فىتىىك َّ
صمَّى،
يم ًت َّ
الم ٍغ ًر ى
الك ي
ضأى ،فىأ ٍ
اخ يكؿ إً ٍن ىس و ى ى ي
اء فى ى
يمت الع ىش ي
ى
ض ى
ى
ى
ص مى ى
كء ،ثيَّـ أيق ى
ىسىب ىغ ي
ص ِّؿ ىب ٍيىنيي ىما"(ٖٓ).
ىكلى ٍـ يي ى
كحتى تتضح الصكرة أكثر فال بد مف بياف معنى امسباغ كامنقاء في المغة.




امسباغ :مصدر مشتؽ مف فعؿ (سبغ) ،كسبغ كما قاؿ ابف فارس" :السِّيف كاٍلباء كاٍل ىغٍيف أىص هؿ ك ً
اح هد ىي يد ُّؿ ىعمىى تى ىم ًاـ
ي ىىي ى ي ٍ ى
ًً
َّ ً
ىسىبغى المَّوي ىعمىٍي ًو نً ىع ىموي"(ٗٓ).
ىسىبغى في ىال هف يك ي
كءهي ،كأ ٍ
الش ٍيء ىك ىك ىمالو .ييقىا يؿ :أ ٍ
ض ى

(نًقي) كنقي كما قاؿ ابف فارس ُّ
ىص هؿ ىي يد ُّؿ ىعمىى ىنظىافى وة
اؼ ىكاٍل ىح ٍر ي
كف ىكاٍلقى ي
ؼ اٍل يم ٍعتى ُّؿ أ ٍ
"الن ي
امنقاء :مصدر مشتؽ مف فعؿ ى ى
ً (َٔ)
ً
َّ
ت َّ
ك يخمي و
كبوي تىٍنقىيةن" .
كصً ،م ٍنوي ىنقٍَّي ي
صتيوي م َّما ىي يش ي
الش ٍي ىء :ىخم ٍ
ى

أف إسباغ الكضكء معناه إبالغو مكاضعو ،كايفاء كؿ عضك حقو ،كأكضح أف التركيب يدؿ عمى تم ػاـ
كقد بيف العيني ٌ
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)Al-Sahib and Mustafa: Imam Bukhari interest with the effects of (Sahaba’) companions in the titles of his book (Sahih al-Bukhari

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند عيد" الصاحب وإسراء مصطفى

الشيء ككمالو ،ثـ ذكر بأف تفسير امسباغ بامنقاء ىك مف باب تفسير الشيء بالزمو؛ إذ امتماـ يستمزـ امنقاء عادة،
كدلٌؿ عمى ذلؾ بما ركاه ابف المنذر بإسناد صحيح ىع ٍف ىن ًاف وع ،قىا ىؿ ( :ىكا ىف ٍاب يف يع ىمىر ىي ٍغ ًس يؿ قى ىد ىمٍي ًو ىسٍب نعا ىسٍب نعا)(ُٔ) ،فإنو كاف
يقصد بذلؾ امنقاء ،كقد اقتصر في ذلؾ عمى الرجميف؛ ألنيما محؿ األكساخ غالبا ،كذلؾ العتيادىـ المشي حفاة بخػ ػ ػالؼ
بقية األعضاء(ِٔ).

 )ٙزيادة التوضيح والبيان لممسألة في الباب :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب الكضكء بقكلو" :باب استعماؿ
ض ًؿ ًسك ً
اك ًو(ّٔ))"(ْٔ).
ىف ىيتى ىكضي
فضؿ كضكء الناس كأمر جرير بف عبد اهلل( :أ ٍ
َّئكا بً ىف ٍ
ىىمىوي أ ٍ
ى
مفيكـ الترجمة أف مجرد االستعماؿ ال يغير الماء فال يمنع التطير بو ،كأتى البخارم بعد ذلؾ بأثر جرير ،الذم يأمر
فيو أىمو بالكضكء بفضؿ سكاكو؛ ليبيف أف السكاؾ الذم ىك مطير لمفـ إذا خالط الماء ،كالذم ال يغيره عادة ،ثـ حصؿ
الكضكء بو ،أف فيو استعماؿ لممستعمؿ في الطيارة .فظير بذلؾ أف إيراد البخارم لألثر ،ىك زيادة إيضاح في جكاز التطير
بالماء المستعمؿ إذا استعمؿ في غير الكضكء كلـ يتغير كبقي عمى طيكريتو.

م أىف ىى ىذا الصَّنًيع –أم غمس السكاؾ في الماء -ىال ييغير
كعمؽ بعضيـ عمى صنيع البخارم لألثر ،فقاؿ" :أ ىىر ىاد ي
الب ىخ ًار ٌ
يمىنع التطير بً ًو"(ٓٔ).
الماء فى ىال ٍ
ى

 )ٚرفع المبس عن الحكم الشرعي عند تطبيقو :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب الحيض ،حيث قاؿ" :باب إقباؿ
ً (ٔٔ)
ؼ(ٕٔ) ًف ً
ً
اء ىي ٍب ىعثٍ ىف إًلىى ىعائً ىشةى بً ُّ
الص ٍف ىرةي ،فتقكؿ( :الى تى ٍع ىج ٍم ىف ىحتَّى تىىرٍي ىف
الد ىر ىجة
يو ُّ
ًفييىا ال يك ٍر يس ي
المحيض كادباره ،ىك يك َّف ن ىس ه
اء(ٖٔ)) ،تريد بذلؾ الطير مف الحيضة"(ٗٔ).
القى َّ
الب ٍي ى
صةى ى
ض ى
فالبخارم جاء بقكؿ أـ المؤمنيف عائشة -رضي اهلل عنيا( -ال تعجمف حتى تريف القصة البيضاء) لرفع المبس عند

تطبيؽ الحكـ الشرعي ،كلمتفصيؿ في حكـ التطير حيث ال تنقطع الحيضة بانقطاع الدـ كانما برؤية القصة البيضاء.

ً
صةى ا ٍلب ٍيضاء ع ىالمةه ًال ٍنتًي ً
قاؿ ابف حجر" :كًف ً
اء ا ٍل ىح ٍي ً
يو أ َّ
اء الطُّ ٍي ًر" ،كذكر االعتراض عمى
ض ،ىكىيتىىبي ي
َّف بًيىا ٍابت ىد ي
ى
ىف ا ٍلقى َّ ى ى ى ى ى
ى
مف ذىب إلى أف الطير يعرؼ بًا ٍلجفي ً
كؼ ،أم بأف تخرج القطنة جافة أثناء تطبيؽ األمر؛ ألف ذلؾ ال يدؿ عمى انقطاع
ي
ٌ
الحيض(َٕ).
ٖ)


بيان بعض ما يخص الحكم الشرعي ،كمف أمثمة ذلؾ:

المثال األول :ما ترجـ بو البخارم في كتاب الحيض ،قاؿ" :باب إقباؿ المحيض كادباره ،ككف نساء يبعثف إلى
عائشة بالدرجة فييا الكرسؼ فيو الصفرة ،فتقكؿ( :ال تعجمف حتى تريف القصة البيضاء) ،تريد بذلؾ الطير مف

الحيضة كبمغ بنت زيد بف ثابت :أف نساء يدعكف بالمصابيح مف جكؼ الميؿ ينظرف إلى الطير ،فقالت( :ما كاف

النساء يصنعف ىذا كعابت عمييف)"(ُٕ).

فأتى البخارم بقكؿ بنت زيد بف ثابت لبياف أف معرفة الطير ال تقتضي الحرج كالتنطع ،فجكؼ الميؿ كقت لالستراحة(ِٕ)،
كطمب المصابيح في جكؼ الميؿ أمر يتعمؽ بحكـ الطيارة مف الحيض ،فجاء البخارم بيذا النص الذم يفيد كراىة
التنطع في معرفتو ،كيذـ مف تفعؿ ذلؾ.



ً ً
ت ىعائً ىشةي:
ضكًء إً ىذا ىح ىان ًت َّ
الصالىةي ىكقىالى ٍ
الك ي
المثال الثاني :ما ترجـ بو البخارم في كتاب الكضكء قاؿ" :باب الت ىماس ى
ً
كج ٍد ،فىىن ىز ىؿ التَّىي ُّم يـ)"(ّٕ) ،فقكؿ عائشة -رضي اهلل عنيا( -فالتمس الماء) بعػ ػد
ض ىر ًت الص ٍ
اء ىفمى ٍـ يي ى
(ح ى
ى
الم ي
ُّب يح ،فىا ٍلتيم ىس ى
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تصريحيا بأف الصبح حضر ،فيو دليؿ عمى أنو ال يجب طمب الماء قبؿ دخكؿ الكقت ،قاؿ ابف حجر" :أراد –أم
البخارم -االستدالؿ عمى أنو ال يجب طمب الماء لمتطيير قبؿ دخكؿ الكقت؛ ألف النبي  لـ ينكر عمييـ التأخير فدؿ
عمى الجكاز"(ْٕ).

ٗ)

تأييد الحكم الذي ارتآه لمسألة فقيية بأثر من آثار الصحابة :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب التيمـ

قاؿ" :باب الصعيد الطيب كضكء المسمـ ،يكفيو مف الماء .كقاؿ الحسف( :يجزئو التيمـ ما لـ يحدث) ك َّأـ ابف عباس كىك

متيمـ  )ٕٓ("...فجاء البخارم بأثر يكضح أف ابف عباس ٌأـ الناس كىك متيمـ؛ ليؤكد عمى أف التيمـ يقكـ مقاـ الكضكء ،كأف
المتيمـ كالمتكضئ سكاء بسكاء ما لـ يجد الماء.
َُ) بيان سبب تشريع الحكم أو بيان الحادثة التي شرع الحكم بعدىا :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب الكضكء
ً
الصالىةي كقىالى ٍ ً
ً
اس الك ي ً ً
قاؿ" :باب التً ىم ً
كج ٍد ،فىىنىزىؿ التَّىي ُّم يـ)"(ٕٔ)،
ض ىر ًت الصٍ
اء ىفمى ٍـ يي ى
(ح ى
ت ىعائ ىشةي :ى
الم ي
ُّب يح ،فىاٍلتيم ىس ى
ضكء إ ىذا ىح ىانت َّ ى
ى
شرع التيمـ مف أجمو ،كىك فقد الماء.
فقكؿ عائشة -رضي اهلل عنيا -فيو بياف السبب الذم ٌ

ً
ُُ) التنبيو عمى العبارة المذكورة قبل األثر :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب الكضكء قاؿ :ى"ب ي
اب ىم ٍف يحم ىؿ ىم ىعوي
َّ
ً
ً
كرًه كقىا ىؿ أىبك َّ ً
الم ً
كر ك ً
ب َّ
الك ىس ًاد).
صاح ي
ي
الد ٍرىداء( :أىلىٍي ىس في يك ٍـ ى
ى ي
الن ٍعمىٍي ًف ىكالطيي ً ى
اء لطييي ً ى
كقد نص العيني عمى أف البخارم أراد بإخراج طرؼ أثر أبي الدرداء في الترجمة مع حديث أنس  المذككر في

الباب(ٕٕ)؛ لمتنبيو عمى ما ترجـ عميو مف حمؿ الماء إلى الكنيؼ –أم بيت النظافة -ألجؿ التطير(ٖٕ) ،ككأف البخارم أراد
بالترجمة المذككرة امشارة إلى جكاز فعؿ ذلؾ.

كقكؿ أبي الدرداء السابؽ خطاب لعمقمة بف قيس .أما صاحب النعميف كما ذكر معيما فيك عبد اهلل بف مسعكد؛ ألنو

كاف يتكلى خدمة النبي  في ذلؾ ،كصاحب النعميف في الحقيقة ىك النبي  كقيؿ البف مسعكد صاحب النعميف مجا از؛
لككنو كاف يحمميما(ٕٗ).

ُِ) بيان اإلجماع المنعقد في مسألة ما :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو البخارم في كتاب الكضكء قاؿ" :باب ىم ٍف لى ٍـ ىيتىىك َّ
ضأٍ
(َٖ)
ًم ٍف ىل ٍحًـ َّ
َّكي ً
الش ًاة كالس ً
َّئكا)"(ُٖ) فالبخارم ذكر فعؿ أبي بكر كعمر كعثماف
اف ( ، ،ىفمى ٍـ ىيتىىكضي
ؽ ىكأى ىك ىؿ أيىبك ىب ٍك ور ،ىك يع ىمير ،ىك يعثٍ ىم ي
ى
 ليبيف أف امجماع قد انعقد عمى ترؾ الكضكء مما مستو النار(ِٖ) .قاؿ العيني" :قكلو( :فمـ يتكضأكا) غرضو منو بياف
امجماع السككتي"(ّٖ).

ٖٔ) اإلجابة عمى استفيام طرحو البخاري ذاتو ،فقد يأتي بالترجمة بصيغة استفيامية ثـ يتبعيا بأثر عف الصحابة فيو
إجابة عف االستفياـ السابؽ لو :مثاؿ ذلؾ ما ترجـ بو في كتاب الغسؿ ،قاؿ" :باب ىؿ يدخؿ الجنب يده في امناء قبؿ أف

يغسميا ،إذا لـ يكف عمى يده قذر غير الجنابة كأدخؿ ابف عمر كالبراء بف عازب يده في الطيكر كلـ يغسميا ،ثـ تكضأ ،كلـ

ير ابف عمر ،كابف عباس بأسا بما ينتضح مف غسؿ الجنابة"(ٗ .)ٛفكاضح لمناظر أف اآلثار جاءت إجابة عف التساؤؿ

المطركح في الترجمة.

اخلامتة.

بعد عرض المادة العممية التي تناكلت جكانب البحث يمكف عرض االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الباحثاف ،كتتمثؿ

باآلتي:
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)Al-Sahib and Mustafa: Imam Bukhari interest with the effects of (Sahaba’) companions in the titles of his book (Sahih al-Bukhari

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند عيد" الصاحب وإسراء مصطفى

ُ -أىمية اآلثار كأىمية جمعيا كالعناية بيا؛ كذلؾ لضركرتيا كالحاجة إلييا في تفسير بعض األحاديث النبكية ،كالكشؼ
عف معانييا ،كفيميا فيما صحيحا متقنا.
ِ -تبرز أىمية اآلثار في ككنيا ممجأ العمماء عند اختالؼ األحاديث؛ لككف الصحابة أقرب الناس إلى رسكؿ اهلل ،
كأكثرىـ فيما لحديثو كخطابو ،كىـ الذيف عايشكا السنة الفعمية لو .

ّ -آلثار الصحابة أىمية بالغة في حؿ مشكؿ الحديث كتجاكز االختالؼ فيو كحؿ التعارض بيف نصكصو.
ْ -ال يستغنى عف آثار الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ-؛ كذلؾ ألسباب منيا :أنيا تعيف في فيـ السنة ،كفييا اجتيادات
الصحابة كفتاكييـ ،كىي إحدل الكسائؿ التي تقكم العمؿ بالحديث الضعيؼ ككذلؾ يمكف مف خالليا الكشؼ عف
األحاديث المعتمة ،كما أنيا تسيـ في فيـ الكحي فيما سميما.
ٓ -قدـ العمماء كاألئمة المجتيدكف اآلثار عمى القياس في استنباط األحكاـ كألحقكىا بالسنف.

ٔ -لمبخارم في تراجـ األبكاب مسالؾ َّ
متعددة تكشؼ عف عظيـ عممو كدقة فيمو كاحاطتو بفنكف الشريعة كميا .كتدؿ
عمى تفننو في المسائؿ التي يطرحيا.
ٕ -كمما نظر الباحثكف في صحيح البخارم كتعمقت دراساتيـ لو ،كجدكا صاحبو –رحمو اهلل -بح ار زاخ ار بالعمـ كنبعا
متدفقا بأنكاع المعرفة التي تخدـ الحديث كعمكمو ،كالتي تعيف في فقيو كابراز معانيو.

ٖ -اشتممت بعض تراجـ األبػكاب فػي صػحيح البخػارم عمػى أىػداؼ متع َّػددة كمقاصػد متنكعػة ،تيظ ًيػر أف البخػارم إمػاـ
الصنعة بحؽ.
ٗ -عناية البخارم بأقكاؿ الصحابة ترجع إلى رغبتو بتحقيؽ أىداؼ عدة ،منيا أىداؼ حديثية كأخرل فقيية كلغكية
كغيرىا .كلكف أغمب أىدافو ىي أىداؼ فقيية.
َُ -قد يختمؼ ىدؼ امماـ البخارم مف ترجمة ألخرل ،كىذا يخضع تبعا لممسألة المطركحة في الباب ،كقد يظير لمناظر
أكثر مف ىدؼ في الترجمة الكاحدة.

اهلوامش.
(ُ) ابػػف دقيػػؽ العيػػد ،أبػػك الفػػتح محمػػد بػػف عمػػي (ت َِٕق) ،االقت رراح فرري بيرران االصررطالح ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،د .ت،

صُٕ .كالذىبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثمػاف (ت ِْٕق) ،الموقظرة فري عمرم مصرطمح الحرديث ،عنايػة :عبػد الفتػاح أبػي

غدة ،مكتبة المطبكعات امسالمية ،حمبُُِْ ،ق( ،طِ) ،صُْ.
ٌ

مقدمررة ابررن الصررالح ،تحقيػػؽ :زيػػف العابػػديف بػػال ف ػريج،
(ِ) الزركشػػي ،أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل (ت ْٕٗى ػػ) ،النكررت عمررى ّ
أضكاء السمؼ ،الرياضُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ ،جُ ،صُْٕ .بتصرؼ.
(ّ) المرجع السابق.
(ْ) النػػككم ،أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ (ت ٕٔٔىػػ) ،المنيرراج شرررح صررحيح مسررمم بررن الحجرراج ،دار إحيػػاء التػراث
العربي ،بيركتُِّٗ ،ىػ( ،طِ) ،جُ ،صّٔ.

(ٓ) ينظر :ابف الجزرم ،شمس الديف أبك الخير ،محمد بف محمػد بػف يكسػؼ (ت ّّٖىػػ) ،النشرر فري القرراءات العشرر ،تحقيػؽ :عمػي
محمد الضباع ،المطبعة التجارية الكبرل ،تصكير دار الكتب العممية ،جُ ،صُِ.
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(ٔ) ينظػػر :الشػػافعي محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس بػػف عثمػػاف بػػف شػػافع المطمبػػي القرشػػي (ت َِْى ػػ) ،األمٖ ،ـ ،دار المعرفػػة،

الص ػ ٍػي ىمرم ،الحس ػػيف ب ػػف عم ػػي الحنف ػػي (ت
بي ػػركتَُُْ ،ىػ ػػَُٗٗ/ـ ،جٕ ،صَِٖ .كاب ػػف الج ػػكزم ،المناقرررب ،صَِّ .ك َّ
ّْٔىػ) ،أخبار أبي حنيفة وأصحابو ،عػالـ الكتػب ،بيػركتَُْٓ ،ى ػُٖٗٓ/ـ( ،طِ) ،صِْ .كالعالئػي ،خميػؿ بػف كيكمػدم
ابف عبد اهلل الدمشقي (ت ُٕٔىػ) ،إجمال اإلصابة في أقوال الصرحابة ،تحقيػؽ :محمػد سػميماف األشػقر ،جمعيػة إحيػاء التػراث

امسالمي ،الككيتَُْٕ ،ىػ( ،طُ) ،صَْ.

(ٕ) السباعي ،مصطفى بف حسني (ت ُّْٖىػ) ،السنة ومكانتيا فري التشرريع اإلسرالمي ،المكتػب امسػالمي ،دمشػؽ ،لبنػافَُِْ ،ىػػ/
ُِٖٗـ( ،طّ) ،صِٗٓ.

(ٖ) ركل ىػػذا األثػػر ابػػف عبػػد البػػر بسػػنده قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يسػ ىػنٍي هد ثنػػا يم ٍعتى ًمػ هػر ،ىعػ ٍػف ىسػ َّػالًـ ٍبػ ًػف ًم ٍسػ ًػك و
ػادةى قىػػا ىؿ :قىػػا ىؿ ٍابػ يػف ىم ٍسػ يػعكود .
يف ،ىعػ ٍػف قىتىػ ى

كامسناد ضعيؼ فيو قتادة بف دعامة السدكسي لـ يسمع مف عبد اهلل بف مسعكد  .قاؿ أحمػد" :مػا أعمػـ قتػادة سػمع مػف أحػد مػف

أف كفاة ابف مسعكد كانت قبؿ كالدة قتادة بمدة طكيمة.
أصحاب النبي  إال مف أنس بف مالؾ" .كيتأكد كالـ امماـ أحمد في ٌ
ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل (ت ّْٔق) ،جامع بيران العمرم ،تحقيػؽ :أبػي األشػباؿ الزىيػرم ،دار ابػف الجػكزم،
السػػعكديةُُْْ ،قُْٗٗ/ـ( ،طُ) ،حَُُٖ .جِ ،صْٕٗ .كالعالئػػي ،أبػػك سػػعيد خميػػؿ بػػف كيكمػدم (ت ُٕٔق) ،جررامع
التحصيل في أحكام المراسيل ،تحقيؽ :حمدم السمفي ،بيركت ،عالـ الكتبَُْٕ ،قُٖٗٔ/ـ( ،طِ) ،صِٓٓ.

(ٗ) ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سػعد (ت ُٕٓىػػ) ،إعرالم المروقعين عرن رب العرالمين ،تحقيػؽ :محمػد عبػد السػالـ إبػراىيـ،
دار الكتب العممية ،بيركتُُُْ ،ىػُُٗٗ/ـ( ،طُ) ،جٓ ،صٕٗٓ.

(َُ) ابف الصالح ،أبك عمرك عثمػاف بػف عبػد الػرحمف (ت ّْٔىػػ) ،معرفرة أنرواع عمروم الحرديث المعرروف بمقدمرة ابرن الصرالح
تحقيؽ :نكر الديف عتر ،دار الفكر ،سكريأَُْ ،قُٖٗٔ/ـ ،صِٕٗ.

(ُُ) المرجع السابق.

(ُِ) القاسمي ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحػالؽ (ت ُِّّى ػ) ،قواعرد التحرديث مرن فنرون مصرطمح الحرديث،
دار الكتب العممية ،بيركت ،صُّّ.

(ُّ) التفسير بالمأثكر :ىك البياف الكاضح لمعاني آيات القرآف بما كرد عف النبي  أك الصحابة أك التابعيف .ينظر :عميػكة ،عزيػزة
صػػالح طػػو ،التفسررير بالمررأثور :دراسررة تأصرريمية تطبيقيررة فرري الصررحيحين ،أطركحػػة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ،إش ػراؼ :أمػػيف

القضاة ،الجامعة األردنيةَُِِ-َُُِ ،ـ ،صِٖ.

ً
األمػة ،كقػد شػاىدكا تفسػيره مػف
(ُْ) قاؿ ابف القيـ" :ىـ أعمـ األمػة بمػراد اهلل مػف كتابػو ،فعمػييـ نػزؿ ،كىػـ أك يؿ مػف يخكط ى
ػب بػو مػف ٌ
عمما كعمالن ،كىـ العرب الفيصحاء عمى الحقيقة ،فال ىمعد ىؿ عف تفسيرىـ ما يكجد إليػو سػبيؿ" .ابػف القػيـ ،أبػك عبػد
الرسكؿ  ن
اهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب (ت ُٕٓى ػػ) ،إغاثررة الميفرران فرري مصررايد الشرريطان ،تحقيػػؽ :محمػػد عزيػػر شػػمس ،مكػػة

المكرمة ،دار عالـ الفكائدُِّْ ،ىػ( ،طِ) ،جُ ،صِْٓ.

(ُٓ) ينظػػر :الشػػاطبي ،إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الغرنػػاطي (ت َٕٗىػػ) ،الموافقررات ،تحقيػػؽ :أبػػك عبيػػدة مشػػيكر ابػػف
حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفافُُْٕ ،ىػُٕٗٗ/ـ( ،طُ) ،جْ ،صْٕٓ ،بتمخيص كتصرؼ.

(ُٔ) ينظػر :العينػػى ،محمػكد بػػف أحمػد مكسػػى الغيتػابى الحنفػػى بػدر الػػديف (ت ٖٓٓىػػ) ،البنايررة شرررح اليدايرةُّ ،ـ ،دار الكتػػب العمميػػة،
بيػػركت ،لبنػػاف( ،طُ)َُِْ ،ى ػ َََِ/ـ ،جِ ،صٖٖ ك جِ ،صِٓٓ .كابػػف عابػػديف ،محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر الدمشػػقي الحنفػػي

(ت ُِِٓىػ) ،رد المحتار عمى الدر المختار ،طِٔ ،ـ ،دار الفكر ،بيركتُُِْ ،ىػُِٗٗ/ـ ،جُ ،صَُِ.

(ُٕ) الصٍَّي ىمرم ،الحسيف بف عمي الحنفي (ت ّْٔىػ) ،أخبار أبي حنيفة وأصحابو ،عػالـ الكتػب ،بيػركت( ،طِ)َُْٓ ،ى ػُٖٗٓ/ـ،
صِْ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند عيد" الصاحب وإسراء مصطفى
(ُٖ) ينظػر :العالئػي ،خميػؿ بػف كيكمػػدم بػف عبػد اهلل الدمشػقي (ت ُٕٔىػػ) ،إجمررال اإلصرابة فري أقروال الصرحابة ،تحقيػؽ :محمػػد
سميماف األشقر ،جمعية إحياء التراث امسالمي ،الككيتَُْٕ ،ىػ( ،طُ) ،صَْ.

(ُٗ) الشافعي محمد بف إدريس بف العباس القرشي (ت َِْىػ) ،األم ،دار المعرفة ،بيركتَُُْ ،ىػَُٗٗ/ـ ،جٕ ،صَِٖ.

(َِ) أم أنيـ يقدمكف االستدالؿ بيا عمى االستدالؿ بالضعيؼ أك بمرسؿ التابعي ،كال يجتيد الحنابمػة فػي المسػألة إذا مػا كجػد فييػا
أثر عف الصحابة .يقكؿ امماـ أحمد" :أصكؿ السنة عندنا التمسؾ بما كاف عميو أصحاب رسكؿ اهلل  ،كاالقتداء بيـ" .ابف

الجكزم ،المناقب ،صَِّ.

(ُِ) ابف الصالح ،المقدمة ،صِٔ.

(ِِ) ابف حجر العسػقالني ،أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر (ت ِٖٓىػػ) ،فرتح البراري شررح صرحيح البخراري ،دار المعرفػة،
بيركتُّٕٗ ،ىػ ،جُ ،صُّ .كعتر ،نكر الديف محمد الحمبي ،اإلمام البخاري وفقرو الترراجم فري جامعرو الصرحيح ،مجمػة
الشريعة كالدراسات امسالمية ،الككيت ،عدد َُْْٔ ،ىػُٖٗٓ/ـ ،صَٕ.

(ِّ) ينظر :عتر ،اإلمام البخاري وفقو التراجم في جامعو الصحيح ،صٗٔ.
(ِْ) صحيح البخاري ،كتاب الكضكء ،جُ ،صْٔ.
(ِٓ) المرجع السابق ،كتاب الكضكء ،جُ ،صَْ.

(ِٔ) العيني ،محمكد بف أحمد مكسى الغيتابى الحنفي (ت ٖٓٓىػ) ،عمدة القاري شرح صرحيح البخراريُِ ،ـ ،دار إحيػاء التػراث
العربي ،بيركت ،جِ ،صِٖٓ.

(ِٕ) صحيح البخاري ،كتاب :الغسؿ ،جُ ،صُٔ.

(ِٖ) المرجع السابق ،كتاب :الكضكء ،جُ ،صٔٓ.
(ِٗ) المرجع السابق ،في الحيض ،جُ ،صُٕ.

(َّ) المرجع السابق ،كتاب :الكضكء ،جُ ،صْٗ.
(ُّ) المرجع السابق ،كتاب :الكضكء ،جُ ،صْٔ.
(ِّ) المرجع السابق ،كتاب :الغسؿ ،جُ ،صُٔ.

(ّّ) قاؿ ابف حجر" :قائؿ ذلؾ ىك ابف مسػعكد .ركاه بػف أبػي شػيبة" .ينظػر :ابػف حجػر ،فرتح البراري ،جُ ،صِٔٓ .كقػاؿ مصػطفى

البغػػا(" :بعضػػيـ) ىػػك قػػكؿ عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد كعائشػػة -رضػػي اهلل عنيمػػا .-البغػػا ،مصػػطفى ،شرررح وتعميررق عمررى صررحيح

البخاري ،في الحيض ،باب :كيؼ بدأ الحيض ،جُ ،صٔٔ

(ّْ) صحيح البخاري ،في الحيض ،باب :كيؼ بدأ الحيض ،جُ ،صٔٔ.
(ّٓ) المرجع السابق ،كتاب :الكضكء ،جُ ،صْٔ.
(ّٔ) المرجع السابق ،كتاب :الكضكء ،جُ ،صِٓ.
(ّٕ) المرجع السابق ،كتاب :الحيض ،جُ ،صٖٔ.
(ّٖ) عتر ،امماـ البخاري وفقو التراجم ،صٕٗ.

(ّٗ) خميفة ،محمد رشاد ،مدرسة الحديث في مصر ،القاىرة ،الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ،جُ ،صُٗٗ.
(َْ) عتر ،اإلمام البخاري وفقو التراجم ،صٗٔ.

(ُْ) صحيح البخاري ،في الحيض ،جُ ،صٖٔ.

(ِْ) قاؿ العيني" :كاعمـ أف البخارم ذكر في ىذا الباب ستة مف اآلثار إلى ىنا ،كاستدؿ بيا عمى جكاز قػراءة الجنػب القػرآف ،كفػي
كؿ ذلؾ مناقشة ،كرد عميو الجميكر بأحاديث كردت بمنع الجنب عف قراءة القرآف" ،العيني ،عمدة القاري ،جّ ،صِٕٓ.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسمامية م ( )11ع (1440 )2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ
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عياية البخاري بآثار الصحابة يف تراجه صحيحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ّْ) قاؿ ابف تيمية" :كأما قراءة الجنب كالحائض لمقػرآف فممعممػاء فيػو ثالثػة أقػكاؿ :قيػؿ :يجػكز ليػذا كليػذا ،كىػك مػذىب أبػي حنيفػة
كالمشيكر مف مذىب الشافعي كأحمد ،كقيؿ :ال يجكز لمجنب كيجكز لمحائض ،إما مطمقا أك إذا خافػت النسػياف .كىػك مػذىب

مالؾ .كقكؿ في مذىب أحمد كغيره" ،ابف تيمية ،تقي الديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ الح ارنػي (ت ِٖٕىػػ) ،مجمروع
الفترررراوى ،تحقي ػػؽ :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف محم ػػد ب ػػف قاس ػػـ ،المدين ػػة المن ػػكرة ،مجم ػػع المم ػػؾ في ػػد لطباع ػػة المص ػػحؼ الشػ ػريؼ،

ُُْٔىػُٗٗٓ/ـ ،جُِ ،صْٓٗ.َْٔ-

(ْْ) ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صَْٕ.

(ْٓ) صحيح البخاري ،كتاب الغسؿ ،جُ ،صُٔ.
(ْٔ) ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صِٖٖ.

(ْٕ) صحيح البخاري ،كتاب الحيض ،جُ ،صٔٔ.

(ْٖ) يحتمؿ أف يككف المقصكد ثالثة مف الصحابة ،حيػث إف ىنػاؾ ركايػة أيضػا عػف أسػماء بنػت أبػي بكػر -رضػي اهلل عنيمػا -حيػث
قالػػت( :إنمػػا سػػمطت الحيضػػة عمػػى نسػػاء بنػػي إس ػرائيؿ .ألنيػػف كػػف اتخػػذف أرج ػالن ًمػػف خشػػب يتطػػاكلف بيػػا فػػي المسػػاجد) ،كىػػذه
الركاية لـ نجدىا في الكتػب المسػندة ،كقػد أكردىػا ابػف حجػر فػي فرتح البراري( ،جِ ،صُُ) كبػيف أنيػا مركيػة مػف طريػؽ حمػاد اب ًػف

سممة ،ىعف ىشاـ ً
بف عركة ،ىعف فاطمة بنت المنذر ،ىعف أسماء بنت أبي بكر.
ً
المو كتي ٍفتىح ،ينظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث ،جْ ،صُُٓ.
(ْٗ) مفرده قالب ،كىك ىن ٍع هؿ مف ىخشب كالقىٍبقاب كتي ٍك ىسر ي

(َٓ) عبد الزراؽ ،أبك بكر بػف ىمػاـ بػف نػافع الحميػرم اليمػاني الصػنعاني (ت ُُِىػػ) ،المصرنف ،تحقيػؽ :حبيػب الػرحمف األعظمػي،

الينػػد ،المكت ػػب امس ػػالميَُّْ ،ى ػ ػ( ،طِ) ،أخرج ػػو ف ػػي كت ػػاب :الص ػػالة ،ب ػػاب :ش ػػيكد النس ػػاء الجماع ػػة ،حُُٓٓ ،جّ،

صُْٗ .قاؿ ابف حجر :إسناده صحيح .ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صََْ.

(ُٓ) قاؿ ابف حجر" :كقاؿ بعضيـ كػاف أكؿ مػا أرسػؿ الحػيض عمػى بنػي إسػرائيؿ قائػؿ ذلػؾ ىػك ابػف مسػعكد ركاه ابػف أبػي شػيبة".
ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صِٔٓ.

(ِٓ) عبد الزراؽ ،المصنف ،كتاب :الصالة ،باب :شيكد النساء الجماعة ،حُُْٓ ،جّ ،صُْٗ .قاؿ ابػف حجػر :إسػناده صػحيح.
ابف حجر ،فتح الباري ،جِ ،صَّٓ.

(ّٓ) ينظر :ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صََْ.
(ْٓ) ابف حجر ،فتح الباري ،جِ ،صُُ.

(ٓٓ) صحيح البخاري ،في الحيض ،جُ ،صّٕ.
(ٔٓ) ينظر :العيني ،عمدة القاري ،جِػ صُّْ.

(ٕٓ) صحيح البخاري ،في الكضكء ،جُ ،صَْ.
(ٖٓ) صحيح البخاري ،في الكضكء ،حُّٗ ،جُ ،صَْ.

(ٗٓ) ابػػف فػػارس ،أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا ،معجررم مقرراييس المغررةٔ ،ـ ،تحقيػػؽ :عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاركف ،دار الفكػػر ،األردف،
ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـ ،جّ ،صُِٗ.

(َٔ) ابف فارس ،مقاييس المغة ،جٓ ،صْْٔ.ْٔٓ-
ً
و
و
(ُٔ) قاؿ ابف المنذر :ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىعٍبًد اٍل ىع ًز ً
ػاف ٍاب يػف يع ىم ىػر ىي ٍغ ًسػ يؿ
اف ،ىع ٍف يع ىمىر ٍب ًف يم ىح َّمد ،ىع ٍف ىنػاف وع ،قىػا ىؿ ( :ىك ى
يز ،ثنا أيىبك ين ىعٍيـ ،ثنا يس ٍفىي ي
قى ىد ىم ٍي ًو ىس ٍب نعا ىس ٍب نعا) ،ابف المنذر ،األوسط ،كتاب صفة الكضكء ،حَُْ ،جُ ،صَْٓ.
(ِٔ) قاؿ العيني " :فإف قمت ما كجو ذلؾ –أم غسؿ القدميف سبع مرات -كقد مر أف الزيادة عمى الثالث ظمـ كتعػد قمػت قػد ذكرنػا

أف كجو ذلؾ فيمف لـ ير الثالث سنة كأما إذا رآىا كزاد عمى أنو مف باب الكضكء عمى الكضكء يككف نك ار عمى نكر" .ينظر:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند عيد" الصاحب وإسراء مصطفى
العيني ،عمدة القاري ،جِ ،صِٓٗ.

ً
ثـ يقيكؿ ألىىمو تكضؤكا بًفى ٍ ً ً
ؾ كي ٍغ ًمس أر ً ً ً ً
ض طيير ً
(ّٔ) كرد في ىب ٍع ً
ٍسػا.
ؽ األثر ٌ
الماء َّ ى
ضمو ىال ىي ىرل بًو ىبأ ن
أف ىج ًري انر كاف ىي ٍستىا ي ى ى ي ى ى
ٍس س ىكاكو في ى
ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صِٓٗ.
(ْٔ) البخارم ،الصحيح ،في الكضكء ،جُ ،صْٗ.

(ٓٔ) العيني ،عمدة القاري ،جّ ،صّٕ.
اؿ كفىػتٍ ًح الػر ً
َّ ً
ً
الصػغير تضػع ًفي ًػو المػرأةي ًخ َّ
ػؼ ىمتاعيػا كط ىيبيػا" ،ابػف األثيػر ،مجػد
َّاء .ىج ٍمػعي يد ٍروج ،ىك يى ىػك ىكالسَّػفى ًط َّ
ي
(ٔٔ) الدرجة :ب ىك ٍس ًر الػد ى
الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم (ت َٔٔىػ) ،النياية في غريرب
الحررديث واألثررر ،تحقيػػؽ :طػػاىر أحمػػد الػزاكل ،محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ،بيػػركت ،المكتبػػة العمميػػةُّٗٗ ،ى ػُٕٗٗ/ـٓ( ،ـ)،

جِ ،صُُُ.

(ٕٔ) الكرسؼ :القطف .ابف األثير ،النياية في غريب الحديث ،جْ ،صُّٔ.

(ٖٔ) القصػة البيضػاء :قيػؿ القصػة شػيء كػػالخيط األبػيض يخػرج بعػد انقطػاع الػدـ كمػػو ،كالمقصػكد ىػك أف تخػرج القطنػة أك الخرقػػة
التي تحتشي بيا الحائض كأنيا قصة بيضاء ال يخالطيا صفرة .ابف األثير ،النياية في غريب الحديث ،جْ ،صُٕ.
(ٗٔ) صحيح البخاري ،في الحيض ،جُ ،صُٕ.
(َٕ) ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صَِْ.

(ُٕ) صحيح البخاري ،في الحيض ،جُ ،صُٕ.

(ِٕ) ينظر :ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صُِْ .كالعيني ،عمدة القاري ،جّ ،صِٖٗ.
(ّٕ) صحيح البخاري ،في الكضكء ،جُ ،صْٓ.
(ْٕ) ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صُِٕ.

(ٕٓ) صحيح البخاري ،في التيمـ ،جُ ،صٕٓ.
(ٕٔ) المرجع السابق ،في الكضكء ،جُ ،صْٓ.

و
كن ػةى ،قىػػا ىؿ:
ػاء ٍبػ يػف أىبًػػي ىم ٍي يم ى
(ٕٕ) كحػػديث أنػػس المقصػػكد ىػػك :ىحػ َّػدثىىنا يس ػمىٍي ىم ي
اف ٍبػ يػف ىحػ ٍػر وب ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىىنا يشػ ٍػعىبةي ،ىعػ ٍػف أىبًػػي يم ىعػػاذ يىػ ىػك ىعطىػ ي
ت أىىنسا ،يقيك يؿ ىكػاف رسػك يؿ المَّ ًػو ( إً ىذا ىخػرج لًحاجتًػ ًو ،تىبًعتيػو أىىنػا ك يغػالىـ ًمَّنػا ،معىنػا إً ىداكةه ًمػف م و
ً
ػاء) ،صرحيح البخراري ،فػي
ىى ى ى
ىسم ٍع ي ن ى
ىى
ى ىي
ٍ ي ى ه
ى ٍ ى
الكضكء ،حُُٓ ،جُ ،صِْ.
(ٖٕ) العيني ،عمدة القاري ،جِ ،صُِٗ.
(ٕٗ) ابف حجر ،فتح الباري ،جُ ،صُِٓ.ِٓ-

(َٖ) السػػكيؽ :طعػػاـ يتخػػذ مػػف مػػدقكؽ الحنطػػة كالشػػعير سػػمي بػػذلؾ النسػػياقو فػػي الحمػػؽ ،كالجمػػع أسػػكقة .إب ػراىيـ مصػػطفى ،كرفاقػػو،
المعجم الوسيط ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية ،دار الدعكة ،جُ ،صْٓٔ.
(ُٖ) صحيح البخاري ،في الكضكء جُ ،صِٓ.

(ِٖ) قاؿ بذلؾ جميكر العممػاء ،كىػك محكػي عػف أبػي بكػر الصػديؽ ،كعمػر ،كعثمػاف ،كعمػي ،كابػف مسػعكد ،كأبػي بػف كعػب ،كأبػي
طمحة ،كأبي الدرداء ،كابػف عبػاس ،كعػامر بػف ربيعػة ،كأبػي أمامػة  كبػو قػاؿ جميػكر التػابعيف كالحنفيػة كالمالكيػة كالشػافعية

كالحنابمة ،الموسوعة الفقيية الكويتية ،جّْ ،صّٓٗ.

(ّٖ) العيني ،عمدة القاري ،جّ ،صَُْ.

(ْٖ) صحيح البخاري ،في الغسل ،جُ ،صُٔ.
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