التعليق على صحيح
البخاري
(الدرس الرابع)
لفضيلة الشيخ الدكتور

صالح عبد الكريم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف اغبمد ﵁ حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا
من يهده ا﵁ فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال ا﵁ وحده ال
شريك لو ،وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو ،أما بعد-:
فإف خَت الكالـ كالـ؛ ا﵁ وخَت اؽبدي ىدي؛ ٍ
ؿبمد  وشر األمور ؿبدثاهتا وكل ٍ
ؿبدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضاللة يف النار.
بدعة ضاللة ،وكل
تكلمنا يف اللقاء اؼباضي عن صبلة مسائل تتعلق بكتاب صحيح البخاري ،وتبقى شيء
يسَت نشَت إليو مث إف شاء ا﵁ نزدلف يف منت الكتاب للتعليق عليو.
فمن األمور المتعلقة بكتاب صحيح البخاري مميزات وخصائص كتاب صحيح
البخاري ،لماذا حظي الصحيح بهذه المنزلة فصار أصح الكتب بعد كتاب اهلل 
وتلقتو األمة بالقبول؟
ىناؾ عدة أسباب منها:
أوؿ ٍ
كتاب أُلِف يف الصحيح اجملرد وكانت ال ُكتب كما أسلفنا قبل اإلماـ البخاري
أوال :أنو َ
كتب؛ فبزوجة فيها الصحيح وفيها غَت الصحيح فتميز اإلماـ البخاري هبذه اؼبيزة.

ثانياً :من اػبصائص اليت جعلت الصحيح من ال ُكتب اؼبقدمة أف البخاري ربرى فيو أعلى
درجات الدقة واإلتقاف والضبط واختار لكتابو أعلى الشروط.

أيضاً من األسباب اليت ميزت صحيح البخاري:

ثالثاً :أف البخاري -رضبو ا﵁ -عرضو بعد الفراغ منو على شيوخو وعلى أعياف ا﵀دثُت

مثل :علي بن مديٍت ،وابن معُت ،واإلماـ أضبد فشهدوا لو بالصحة ،وما خالفوه إال يف
أحاديث يسَتة ،قاؿ بعض أف ترجم للبخاري" :ما خالفوه إال يف أربعة أحاديث" يعٍت
وافقوه يف أغلب ىذه األحاديث.

أيضاً ىناؾ الرؤية اليت رؤيت لإلماـ البخاري اليت تثبت مكانة الصحيح وىو ما جاء عن
أيب زيد اؼبروزي قاؿ" :رأيت النيب  يف اؼبناـ ،وقبل ذلك قاؿ كنت نائماً بُت الركن
واؼبقاـ فقاؿ يا أبا زيد إىل مىت تدرس كتاب الشافعي ،وال تدرس كتايب ،فقلت يا رسوؿ
ا﵁ وما كتابك؟ قاؿ جامع ؿبمد بن اظباعيل" وىذا يدؿ على شرؼ ىذا الكتاب.
أيضاً من خصائص ىذا الكتاب وأسباب رفعتو أنو حظي بشرؼ تدوينو يف اؼبسجد اغبراـ
يف خَت البقاع وسود الًتاجم يف مسجد النيب  كما أسلفنا ،يعٍت بداية تأليف الكتاب
كاف يف اغبرمُت.
وأيضاً فبا دييزكتاب صحيح البخاري
خامساً :الًتاجم البديعة فًتاجم البخاري زبتلف عن بقية الكتب كما سوؼ يأتينا بإذف
ا﵁  يف التعليق.

وىناك عبارات للعلماء تدل على منزلة صحيح البخاري:
 قاؿ ابن الصالح" :أوؿ من صنف الصحيح ؿبمد بن إظباعيل وتاله مسلم بن اغبجاجوكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب ا﵁ العزيز".
 وقاؿ شيخ اإلسالـ بن تيمية" :وأما كتب اغبديث اؼبعروفة مثل البخاري ومسلم فليسكتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآف".
ربت أدًن السماء ٌ

 وقاؿ الذىيب" :وأما جامعو الصحيح فأجل ُكتب اإلسالـ وأفضلها بعد كتاب ا﵁".وحىت يف اؼبقارنة بُت البخاري ومسلم
 قاؿ الدارقطٍت العبارة اؼبشهورة قاؿ" :لوال البخاري ؼبا ذىب مسلم وال جاء" ،وىذا يدؿعلى مكانة اإلماـ البخاري وتقدديو على مسلم كما ىو رأي اعبمهور من ا﵀دثُت.
أجل ُكتب اإلسالـ وأفضلها بعد كتاب ا﵁،
 وقاؿ السبكي أيضاً" :كتابو اعبامع الصحيح ُوال عربة دبن يُرجح عليو صحيح مسلم ،قاؿ فإف مقالتو ىذه شاذة ال يُعوؿ عليها" ،يشَت
إىل اػبالؼ فإف علماء اؼبغرب بعضهم يقدـ صحيح مسلم ،وأما صبهور علماء اؼبشرؽ
فهم على تقدًن صحيح البخاري.
ومن جميل ما نُِقل في مكانة صحيح البخاري ما نقلو ابن الصالح عن أيب نصر

السجزي قاؿ" :أصبع أىل العلم الفقهاء وغَتىم على أف رجالً لو حلف بالطالؽ أف صبيع
ما يف كتاب البخاري فبا ُرِوى عن النيب  قد صح عنو ،ورسوؿ ا﵁  قد قالو ال شك
فيو أنو ال حينث واؼبرأة حباؽبا يف ِحبالتو" وىذا يعٍت من التأكيد عند العلماء على شرؼ
كتاب صحيح البخاري وصحة أحاديثو.
طبعاً ىناؾ ُصبلة من األحاديث اليت انتقدت على صحيح البخاري ،فبن انتقد الدار قطٍت
وأبو علي الغساين وأبو مسعود الدمشقي ويف اؼبقابل ىناؾ دفاع للعلماء كالنووي وشيخ
اإلسالـ ابن تيمية والعراقي والعيٍت وابن حجر ىو أوسع من تكلم يف الدفاع عن
األحاديث اؼبنتقدة يف صحيح البخاري وحىت على الرجاؿ اؼبتكلم عليهم يف صحيح
البخاري.

وأغلب ما تُكلم فيو من األحاديث على صحيح البخاري يدور حوؿ أهنا مل تبلغ

الدرجة العليا من الصحة وىذا ما ذكره العالمة أضبد شاكر ؼبا تكلم عن األحاديث
اؼبنتقدة قاؿ" :وإمنا انتقد الدارقطٍت غَته من اغبفاظ بعض األحاديث على معٌت أف ما
انتقدوه مل يبلغ يف الصحة الدرجة العليا اليت إلتزمها كل و ٍ
احد منهما يف كتابو وإال فاألصل
يف الصحيحُت أف حديثهما قد ذباوز القنطرة وال خيلو كتاب من انتقاد".
من النقاط األخيرة في المقدمات حول صحيح البخاري عناية العلماء بصحيح

البخاري ،عناية العلماء عناية واسعة جداً بصحيح البخاري-:
السماعات لصحيح البخاري.
 من صور العناية كثرة َ وأيضا من صور العناية كثرة النسخ لصحيح البخاري. وكثرة الشروح لصحيح البخاري ،أكثر من مئة شرح لصحيح البخاري ىذا يدؿ علىمكانة ىذا الكتاب والطرؽ واألسانيد إىل الصحيح.
أبو حفص عمر بن ؿبمد النسفي لو شرح على الصحيح إظبو النجاح يف شرح أخبار
كتاب الصحاح ،ذكر يف اؼبقدمة لو من األسانيد أكثر من طبسُت إسناد إىل البخاري
وىذا يدؿ على عناية العلماء بصحيح البخاري.
أيضاً ا﵀دث اؼبعمر أضبد اغبجار ىذا حدث بالصحيح ،صحيح البخاري أكثر من سبعُت
مرة يف مناطق ـبتلفة يف دمشق ويف القاىرة ،وأيضاً يف باب القراءة ؿبدث اليمن سليماف
بن إبراىيم مر على صحيح البخاري قراء ًة وظباع أكثر من مئة وطبسُت مرة وىذا فيو تكرار
لصحيح البخاري.

وأيضاً ىناؾ جانب نسخ صحيح البخاري حنن أشرنا إىل أف البخاري اعتٌت بو العلماء عرب
الطبقات ففي الطبقة األولى من الذين أخذوا عن البخاري ىناك أربعة رواه:

٘.

ٔ .الفريربي.
ٕ .والنسفي.
ٖ .والبزدوي.
ٗ .والنسوي.
ىؤالء أشهر أربعة أخذوا الصحيح وأشهرىم وأعالىم الفريربي؛ ألنو ظبعوُ ظباعاً من
البخاري كامالً من أولو إىل آخره.
ثم في الطبقة الثانية ىناك:
ٔ .اؼبستملي ،أبو إسحاؽ اؼبستملي.
ٕ .وأبو ؿبمد السرخسي.
ٖ .وأبو اؽبيثم الكشميهٍت ،ىؤالء يف الطبقة الثانية ِمن األخذ.
ثم أخذ من ىؤالء الثالثة شخص من الرواة معروؼ أبو ذر اؽبروي (أبو ذر اؽبروي) وتعترب
رواية اؽبروي من أفضل الروايات لصحيح البخاري؛ ألنو أخذه عن ىؤالء الثالثة اؼبستملي
والسرخسي والكشميهٍت ،ولديو َظباعات كثَتة وامتاز بالدقة ،مث ىذه النسخة (نسخة أيب ذر
اؽبروي) نقل منها اليونٍت (اغبافظ اليونٍت) أبو اغبسُت علي اليونٍت نقل من أيب ذر مع إثبات
الفروقات.

طبعاً أيب ذر ؼبا ظبع من ىؤالء الثالث كاف معو رواة آخرين مثل ابن عساكر وابن السكن
واغبافظ أبو الوقت ،فاليونٍت أثبت ىذه الفروقات اؼبوجودة ولذلك عُدت نسخة اليونٍت عن

أيب ذر اؽبروي من أصح النسخ وعليو العُمدة عند اؼبسلمُت يعٍت يعتمدوف على ىذه النسخة،
والشراح مثل اغبافظ بن حجر ؼبا شرح الصحيح اعتمد على رواية أيب ذر (رواية أيب ذر) ويف
العصور اؼبتأخرة جاءت الطبعة السلطانية ،السلطاف عبد اغبميد يف مصر أوكل ستة عشر من
العلماء من مشيخة األزىر أف يعتنوا بنسخة اليونٍت من طريق أيب ذر وخيرجوا ىذه النسخة،
فخرجت ىذه النسخة اليت طُبعت يف بوالؽ واشتهرت مث يف ىذا العصر اغبديث ىذه
النسخة يعٍت طُبعت يف أكثر من دار.
وىناك فروقات كثيرة وأشرنا يف اللقاء اؼباضي مصورة دار طوؽ النجاة ﵀مد زىَت الناصر.
وأيضاً ىناؾ طبعة دار الطربي أيضاً ىي مصورة من النسخة السلطانية.
وخرج أيضاً مؤخراً طبعة دار التأصيل أيضاً من الطبعة السلطانية ،كل ىذه الطبعات إعتمدت
على الطبعة السلطانية ،إال أن الميزة في طبعة دار طوق النجاة أهنم حافظوا على الصورة

اليت وضعها اليونٍت للكتاب ،اليونٍت مشى على طريقة ا﵀دثُت وحىت العالمات يعٍت يف نفس
السماعات وعدـ ثبوهتا واؼبقارنة بُت الروايات اؼبختلفة يعٍت
اؼبنت يشَت إىل التصحيح وإثبات َ
يقوؿ كاؼ عند كرديو ،مثالً ىاء رواية اؽبروي ،يشَت باغبروؼ إىل الروايات.
طبعة دار التأصيل جاءوا وأخذوا كل ىذه اغبواشي اؼبوجودة يف أصل اؼبنت ونقلوىا إىل
األسفل ،طبعاً الصورة اختلفت وتضخم الكتاب ،صار كتاب يعٍت فيو نفس ذباري ،يعٍت من
أربع ؾبلدات أصبح شباف ؾبلدات بسبب نقل اغبواشي إىل األسفل ،وكل ىذه الطبعات يف
اغبقيقة ىناؾ عليها إنتقادات ،لكن ىذه أفضل الطبعات يعٍت اؼبوجودة طبعة دار طوؽ
النجاة ،وطبعة دار التأصيل.

أيضاً ىناؾ طبعة الرسالة العاؼبية اليت طبعت يف بَتوت ربقيق شايب األرنؤط وعادؿ مرشد

من الطبعات اعبيدة يف ىذا الباب ،وطالب العلم إذا جمع بين النسختين :نسخة طوق
النجاة  ،ونسخة دار التأصيل ممكن يمشي معهما ،إال أين كما أسلفت يعٍت طبعة دار

أحب إىل نفسي ،ولكن اإلشكالية يف قضية قلة الفرصة يف اغبواشي ألهنم كلهم
طوؽ النجاة ُ
أثبتوا اغبواشي يف األطراؼ ،وكل واحد وميزانيتو اؼبالية ،إال أف ىذه الطبعات غالية طبعة دار
التأصيل قريبةٌ من ٓٓ٘ درىم وطبعة زىَت الناصر فوؽ ٖٓٓ درىم... ،طبعة دار السالـ
متواضعة موجودة اليوـ ٓ ٚدرىم ،وىو مشتمل وحنن نعلق إذا ىو ىناؾ مالحظات على
الكتاب والفروؽ.
بالنسبة لشروح صحيح البخاري ىناؾ عبارة دائماً ينقلوهنا عن ابن خلدوف يف اؼبقدمة قاؿ:
(دين على األمة) طبعاً ابن خلدوف قاؿ ىذا الكالـ
دين على األمة" ٌ
"شرح كتاب البخاري ٌ

قبل أف خيرج شرح اغبافظ بن حجر فتح الباري ألف فتح الباري يف اغبقيقة شرح عظيم يعٍت

كاف بن خلدوف يرى أف ىذا دين وأف البخاري ما ُخدـ وما ُشرح قبل أف خيرج فتح الباري
الذي أخذ فيو كما قولنا اغبافظ بن حجر ربع قرف ٕ٘ سنة يف تأليفو.
والسخاوي علق يعٍت بعد خروج فتح الباري قاؿ يعٍت" :لو وقف عليو بن خلدوف لقرت عينو
بالوفاء واالستيفاء" أف الكتاب قد شرح.
ىناؾ شروحات كثَتة لصحيح البخاري شرح اػبطايب وشرح بن بطاؿ وشرح األندلسي ،ومن
أشهر الشروحات شرح الكرماين وشرح العيٍت وشرح اغبافظ بن حجر على رأس ىذه الشروح
وشرح اؼبلقن الذي استفاد منو اغبافظ بن حجر كثَتاً وأيضاً شرح اغبافظ بن رجب ،ىناؾ
كتابُت بنفس العنواف:

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب. فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر والبن رجب.كتابُت بنفس اؼبسمى لكن اغبافظ بن رجب مل يكمل الكتاب انتهى إىل كتاب اآلذاف،
ووافتو اؼبنية قبل أف يكمل الكتاب وفيو نَفس السلف ونَفس العلل ،وقاؿ العلماء لو أكمل
ابن رجب شرحو لكاف أفضل شرح على صحيح البخاري ولكنو مل يكمل ىذا الشرح.
فالشروح يف اغبقيقة كثَتة وليس فقط يف جانب الشروح يعٍت اعتٌت العلماء برجاؿ البخاري،
وأبواب البخاري ،وثالثيات البخاري ،وخبتم البخاري ويف اغبقيقة يعٍت اؼبؤلفات حوؿ صحيح
البخاري كثَتة جداً يعٍت ما يقرب األلف كتاب دبختلف أصنافهاُ ،خ ِدـ البخاري عند
اؼبشارقة واؼبغاربة خدمة عظيمة جداً.
ندخل إن شاء اهلل في شرح صحيح البخاري والتعليق عليو بعد ىذه المقدمة التي كانت
حول مصنف الكتاب وحول الكتاب.
قاؿ :بسم ا﵁ الرضبن الرحيم ،قاؿ الشيخ اإلماـ اغبافظ أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن إظباعيل بن
إبراىيم بن اؼبغَتة البخاري -رضبو ا﵁ تعاىل -آمُت؛ كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ ا﵁ 
وقوؿ ا﵁ جل ذكره ويف ٍ
ضبط آخر وقوؿ ا﵁ يعٍت جاءت يف النسخ بالضبطُت بالرفع
ُت ِم ْن بَػ ْع ِد ِه ﴾[النساء]ٖٔٙ:
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َىل نُ ٍ
وبالكسر ﴿إِنَّا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
وح َوالنَّبِيِّ َ

حدثنا اغبميدي عبد ا﵁ بن الزبَت قاؿ حدثنا سفياف قاؿ حدثنا حييي بن ٍ
سعيد األنصاري
قاؿ أخربين ؿبمد بن إبراىيم التيمي أنو ظبع علقمة بن وقاص الليثي يقوؿ ظبعت عمر بن
اؿ بِالنِّػيَّ ِ
اتَ ،وإَِّمنَا لِ ُك ِّل
َع َم ُ
اػبطاب  على اؼبنرب قاؿ ظبعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ " :إَِّمنَا األ ْ

ام ِر ٍئ ما نَػوى  ،فَمن َكانَت ِىجرتُو إِ َىل دنْػيا ي ِ
صيبُػ َها أ َْو إِ َىل ْامَرأ ٍَة يَػْن ِك ُح َها فَ ِه ْجَرتُوُ إِ َىل َما
َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُ
ْ َ َ
اجَر إِلَْي ِو "
َى َ
ىذا أوؿ ما بدأ بو البخاري يف ىذا الكتاب ومباشرة البخاري دخل يف الكتب واألبواب
واألحاديث ،ومل يذكر البخاري –رضبو ا﵁ -مقدمة لكتابو وىذه مسألة تكلم عليها شراح
صحيح البخاري ،ؼباذا مل يذكر البخاري مقدمةً لكتابو؟ الغالب أف العلماء يذكروف مقدمات
لكتبهم فالبخاري مل يذكر مقدمة ،ىناؾ إجابات:
اإلجابة األولى :ؼباذا مل يبدأ اإلماـ البخاري دبقدمة قالوا أف البخاري صدر الكتاب بًتصبة
اؿ بِالنِّػيَّ ِ
ات " تلميحاً إىل أنو يقصد صبع وحي
بدء الوحي وحديث النية حديث "" إَِّمنَا األ َْع َم ُ
السنة مع ربري حسن النية ،والبخاري كما قاؿ اغبافظ بن حجر يف شرح ىذا اغبديث ويف
اؼبقدمة أنو صار على التلميح يف كتابو ،إعتاد على التلميح ،فهذا القوؿ األوؿ قالوا أف
البخاري مل يورد اغبمدلة والصالة وذكر اؼبنهجية يف الكتاب قاؿ ألنو اقتصر على ىذا
التبويب بدء الوحي وعلى حديث النية.
قاؿ البدء هباذين األمرين فيو إشارة إىل مقدمة ،وىذه اؼبقدمة أف قصد البخاري من ىذا
الكتاب أف جيمع األحاديث ،ؼباذا؟ ألن الوحي على نوعين :وحي القرآن ووحي السنة
كالمها وحي ،وىنا اؼبقصود من ىذا الكتاب صبع وحي السنة على الشروط اليت وضعها
البخاري ،مع اإلشارة إىل أمر مهم جداً وىو ربري النية وحسن القصد يف ىذا اعبمع ،وىذا
الكالـ ردبا يعٍت يفصل عند البعض والقصد من ىذا الكتاب صبع الصحيح وفق الشروط
ونسأؿ ا﵁ اإلعانة واإلخالص.

فقط وضع ىذه الًتصبة ،ىذا العنواف وىذا اغبديث كأف فيو إشارة إىل ىذه اؼبقدمة من غَت
ذكر كالـ طويل ،وإمنا ىي إشارة من البخاري.
وأيضاً ذكر بعض العلماء أف البخاري مل يُِرد التقدـ بُت يدي الرسوؿ  ، مل يرد أف يتقدـ
بُت يدي الرسوؿ  مل يُِرد البخاري أف يورد كالمو قبل كالـ النيب  مباشرة بعد البسملة

دخل يف حديث النيب  وكالمو ،ىذا وجو ثاني ذكره العلماء.

الوجو الثالث قاؿ البعض من العلماء أنو ردبا اقتصر على النطق دوف الكتابة (كيف اقتصر
على النطق؟) يعٍت ؼبا ألف الكتاب بسمل وضبد ا﵁ وصلى عليو مث شرع يف كتابة ىذه
األحاديث ،وىذا وجو ثالث ذكره البعض.
وىناك وجو رابع وفيو نوع ضعف لكن ذكره البعض أف البخاري وضع مقدمة وأهنا ُح ِذفت
من النساخ الذين نسخوا الصحيح ،وىذا يعٍت فيو نوع ضعف ،فهذه أربعة وجوه يف مسألة
ؼباذا مل يبدأ البخاري دبقدمة أوالمها وأقوامها األولُت وىي قضية التلميح واألمر الثاين أف
البخاري مل يُِرد أف يتقدـ بُت يدي الرسوؿ ا﵁  فبدأ بعد البسملة مباشرة بأحاديث النيب
.

البسملة بدأ هبا البخاري على طريقة اؼبصنفُت واستقر عمل اؼبصنفُت يف سائر اؼبؤلفات على
البدء بالبسملة اقتداءً بكتاب ا﵁  واقتداءً بالنيب  يف ُمراسالتِو.
وبدأ ىنا البخاري بوضع ترجمة عنوان كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل  ، لماذا
بدأ بهذا التبويب؟ لماذا بدأ البخاري بهذا التبويب؟
إشارًة من البخاري إىل الوحي عن طريق السنة (إشارة من البخاري إىل الوحي عن طريق
السنة) وسوؼ تأيت دالئل أف السنة وحي كما أف القرآف وحي ،وجاءت مواقف كثَتة أف

النيب  كاف ينزؿ عليو الوحي يف األحكاـ الفقهية كما جاء يف اعبعرانة ؼبا ُسئِل عن
الطيب ومواقف أخرى ينزؿ على النيب  فيتفصد عرقاً مث يبُت النيب  اغبكم.
فهذه األحاديث اليت أوردىا البخاري يف صحيحو من الوحي (من الوحي) ولذلك صدر كتابو
ببدء الوحي الذي ىو سبب ؽبداية الناس ونفع الناس.
والوحي كلمة الوحي في اللغة ىو اإلعالم (الوحي يف اللغة ىو اإلعالـ) والبعض يقيده يف
اإلعالـ يف اػبفاء (اإلعالـ يف اػبفاء) وىذا أضبط أف يقيد باػبفاء ألنو ال يظهر نفس اػبرب
ال يشاع وإمنا يكوف أخص من ذلك يف نوع خفاء.
وأما شرعاً فهو اإلعالم بالشرع (اإلعالـ بالشرع) والوحي ردبا يُطلق ويُراد بو الكتاب اؼبنزؿ

يعٍت القرآف يُطلق عليو وحي ويُطلق الوحي ويُراد بو اؼبرسل بو وىو جربيل يعٍت اؼبلك اؼبكلف
ُ
بالوحي فيُطلق على األمرين.
ىنا اإلمام البخاري وضع تحت ىذه الترجمة آية وحديث (آية وحديث) وسوؼ يظهر لنا
تنوع طريقة البخاري يف اإليراد ،يعٍت يف بعض األبواب فقط يقتصر البخاري على آيات ،ويف
بعض األبواب يُوِرد فقط أحاديث ،ويف بعض األبواب فقط يُوِرد آثار السلف ،ويف بعض
األحاديث جيمع يكوف ىناؾ آيات مع أحاديث مع آثار ،أو فقط آيات مع أحاديث.
الكتاب عند البخاري طريقتو متنوعة في التأليف وسوؼ تأيت إف شاء ا﵁ األسباب ؼباذا

يفعل اإلماـ البخاري ذلك ،ىنا صدر البخاري ىذا العنواف هبذه اآلية العظيمة قاؿ وقوؿ ا﵁
جل ذكره ،طبعاً إما أف ُربمل على القطع قوؿ ا﵁ ،وإما أف يُقدر تقدير ؿبذوؼ الباب معٌت
قوؿ ا﵁ أو باب االحتجاج بقوؿ ا﵁ فيُقدر ؿبذوؼ حىت ُحيمل على اعبر وكالمها سائغ عند

العلماء ،ىذه اآلية ما مناسبتها ؽبذا العنواف ،وىنا العنواف كيف كاف بدء الوحي ،وىنا ﴿إِنَّا
ُت ِم ْن بَػ ْع ِد ِه﴾[النساء]ٖٔٙ:
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َىل نُ ٍ
أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
وح َوالنَّبِيِّ َ
اؼبناسبة طبعاً فيها وضوح وىي أف صفة الوحي للنيب  توافق صفة الوحي الذي كاف
وح﴾[النساء]ٖٔٙ:
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َىل نُ ٍ
لألنبياء من قبل ،وىنا يف ىذه اآلية ﴿إِنَّا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
بدأ بذكر من؟ نوح عليو السالم صحيح ،لماذا لم يذكر آدم؟ ولماذا لم يذكر األنبياء
قبل نوح؟ من يجيب؟
ألف ىنا الوحي فيو نوع زبصيص لنوح عليو السالـ وذلك أف الناس من لدف آدـ إىل نوح
كانوا على التوحيد ،وكاف األنبياء جيددوف العهد بالتوحيد ،ويذكروف بالتوحيد ،أما يف زمن
فخص بالذكر
نوح احنرفت فطرة التوحيد ،ووقع الشرؾ فجاء نوح عليو السالـ مذكراً بالتوحيد
ّ
يف ىذه اآلية ،وىذه اآلية آية النساء وما بعدىا يعٍت اشتملت على ثالثة عشر نبياً يف ٍ
سياؽ
واحد ،وعندنا يف سورة األنبياء سبعة عشر نبياً يف سياؽ واحد ،وأكثر شيء يف سورة األنعاـ
ك ُح َّجتُػنَا﴾[األنعاـ]ٖٛ:
شبانية عشر نيب يف سياؽ واحد يف آية ﴿ َوتِْل َ
اآلية اؼبعروفة ،واألنبياء اؼبذكوروف يف القرآف طبسة وعشروف نيب وورد ذكر ىذا اجملموع اؼبكتمل
يف سورة األنعاـ.
ثم أورد ىذا الحديث وىو حديث النية ،ما مناسبة ىذا الحديث لعنوان اإلمام البخاري
(كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ ا﵁  ، طبعاً البعض ذكر يعٍت تكلف يف ذكر بعض
وجوه الربط وأف األعماؿ اليت تكوف ُمكلف هبا عن طريق الوحي ربتاج إىل النية ،والبعض قاؿ
ألف اغبديث فيو إشارة إىل اؽبجرة اليت كانت يف بداية الوحي واإلنتقاؿ ،ولكن يف اغبقيقة يعٍت

إيراد ىذا اغبديث كما قاؿ العلماء أف فيو إشارة إىل تصحيح النية يف كل عمل (تصحيح
النية يف كل عمل) سواء يف التأليف أو يف أمور اغبياة األخرى.
والعلماء صارو على ىذه الطريقة ،يعٍت من جاء بعد البخاري يعٍت تأثر بالبخاري يف ىذه
الطريقة فاؼبقدسي صدر العُمدة حبديث النية.
البغوي صدر شرح السنة حبديث النية.
اإلماـ النووي صدر األربعُت حبديث النية.
السيوطي صدر اعبامع حبديث النية .وىكذا.
وذكر العلماء يعني مكانة حديث النية وضرورة التذكير بالنية وىذا الكتاب فيو التذكَت
بالعلم وأبواب العلم والتطبيق وىذا حيتاج اإلنساف فيو قبل كل شيء أف يتذكر حسن النية،
وال حيتاج أف يكوف ىناؾ تكلف يف الربط واؼبناسبة.
قاؿ حدثنا اغبميدي عبد ا﵁ بن الزبَت ،ىذا شيخ البخاري طبعاً البخاري سوؼ دير علينا يف
الكتاب لو ثالشبئة واثنُت وعشرين شيخ ،شيوخ البخاري متفاوتُت يعٍت منهم من أكثر
البخاري الرواية عنهم ،ومنهم من قلل البخاري عنهم ،وسوؼ دير علينا بعضهم ما روى
عنهم البخاري إال حديث واحد والبخاري يعٍت دقيق يف انتقاء الشيوخ وموضع االنتقاء
ويشَت إىل أحكاـ وإىل دالالت معينة يف اإلختيار ،وحنن سبق أف ذكرنا أف البخاري يعٍت
جلس ستة عشر سنة يف تأليف صحيح البخاري ،وانتقاء من ستمائة ألف حديث مع
اإلستخارة لكل حديث ىذا أورثو الدقة يف تأليف ىذا الكتاب ،ىناؾ دقة بليغة يف الكتاب.
فهنا بدأ اغبديث باختيار شيخو اغبميدي عبد ا﵁ بن الزبَت القرشي اؼبكي من قريش ومن
مكة ،وىذا طبعاً مقصود كما قاؿ العلماء إلرتباط بدء الوحي دبكة فاختار أوؿ شيخ يف

الكتاب من مكة؛ ألف بدء الوحي كاف يف مكة فاختار شيخاً مكيا ،وحىت سفياف بعده شيخ
وشيخ الشيخ ىنا يف ىذا السياؽ من أىل مكة ،قاؿ العلماء ىذه لفتة من اإلماـ البخاري أنو
بدأ الكتاب والًتصبة ببدء الوحي وأوؿ شيخ من مكة ألف بدء الوحي كاف يف مكة.
وقاؿ حدثنا سفياف وىو سفياف بن عيينة اؼبكي أصلو كويف ولكنو استقر يف مكة وشارؾ
اإلماـ مالك يف أشياخو وىو إماـ من األئمة وظبع عن عدد كبَت من التابعُت (جاء يف ترصبتو
ظبع من سبعُت من التابعُت يف اؼبرويات) مث قاؿ:
قاؿ حدثنا حييي بن سعيد األنصاري قاؿ أخربين ؿبمد بن إبراىيم التيمي أنو ظبع علقمة بن
وقاص الليثي ىؤالء الثالثة كلهم من طبقة التابعُت (كلهم من طبقة التابعُت) وىذا يسميو
العلماء يعٍت لطائف السند ثالثة من التابعُت يروي بعضهم عن بعض يف ىذا السند وىم
على الطبقات الثالث:
حيِت بن سعيد األنصاري ىذا من صغار التابعُت.
وؿبمد بن إبراىيم التيمي ىذا من أواسط التابعُت.
وعلقمة بن وقاص الليثي ىذا من كبار التابعُت.
ألف التابعُت على ىذه األقساـ الثالث ىذه ثالث طبقات للتابعُت يروي بعضهم عن
بعض.
وأيضاً يالحظ أن ىذا الحديث اشتمل على صيغ الرواية المختلفة ،يعٍت ىناؾ صيغة

حدثنا وأخربين وأنو ظبع وظبعت ىذه صيغ متنوعة يف الرواية وسوؼ يأتينا إف شاء ا﵁ يف
كتاب العلم أف البخاري ال يفرؽ بُت حدثنا وأخربنا.

قاؿ ظبعت عمر بن اػبطاب  واسم عمر كاف كثَت يف الصحابة أكثر من عشرين نفس
من الصحابة إظبهم عمر وقد خيتلط ب عمرو أيضاً من الصحابة وىم كثَت ،قاؿ ظبعت عمر
بن اػبطاب  على اؼبنرب ،وىذا فيو فائدة وىي حرص الصحابة على نشر حديث النيب 
وبثو سواء بالطريقة اػباصة أو بالطريقة العامة.
الطريقة الخاصة أف ُحيدث غَته يعٍت الصحايب حيدث الصحايب أو الصحايب حيدث التابعي
وىكذا سلسلة السند.

أو يكون التحديث عام كفعل عمر بن اػبطاب أنو حدث هبذا اغبديث على اؼبنرب وىذا من
حرص الصحابة على تبليغ ىذا الدين وإذاعة ونشر أحاديث النيب  وىذا واجب على
اؼبسلم.
(حديث غريب) فرد واغبديث الغريب ىو ما
حديث غريب
وىذا الحديث عند العلماء
ٌ
ٌ
تفرد بروايتو را ٍو واحد ،يعٍت مل يرويو من الصحابة غَت عمر بن اػبطاب ىو الوحيد الذي رواه
من الصحابة ولذلك يسمى حديث غريب تفرد بروايتو واحد ،حىت يف الطبقة الثانية مل يرويو
غَت علقمة ،ويف الطبقة الثالثة التيمي ،ويف الطبقة الثالثة حيِت بن سعيد األنصاري مث انتشر
ىذا اغبديث ،وال شك أف الفرد إذا كاف راويو ثقةً فهو حديث صحيح.
اؿ بِالنِّػيَّ ِ
ات " طبعاً على اؼبنرب ىنا يعٍت األلف
َع َم ُ
قاؿ ظبعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ " :إَِّمنَا األ ْ

والالـ للعهد ،منرب معروؼ خاص ،أي منرب؟ أي مسجد؟ اؼبسجد النبوي (اؼبسجد النبوي)
عمر بن اػبطاب باؼبدينة ،وإذا أطلق اؼبنرب فَتاد بو مسجد النيب  فهذا األلف والالـ ىنا
للعهد ،ىذا اؼبنرب اؼبخصوص ،منرب اؼبسجد النبوي.

اؿ بِالنِّػيَّ ِ
ات " إمنا األعماؿ بالنيات وىنا ىذا اإلسلوب إسلوب حصر،
َع َم ُ
قاؿ " :إَِّمنَا األ ْ
اؿ بِالنِّػيَّ ِ
ات " إمنا األعماؿ بالنيات ،وىناؾ تقدير ؽبذا
َع َم ُ
إسلوب حصر عند العرب " إَِّمنَا األ ْ
الكالـ إمنا اعتبار وصحة األعماؿ بالنيات ،يعٍت األعماؿ معتربه بالنية ،األعماؿ صحيحة
بالنية ،كيف تصح األعماؿ من غَت نية؟ كيف تعترب األعماؿ من غَت نية؟ فهنا قوؿ إمنا
األعماؿ بالنيات أي األعماؿ معتربة بالنيات ،صحة األعماؿ يتوقف على النية ،وىل ىنا
األعمال يُقصد بها القربات؟ أم سائر األعمال؟
بعض العلماء قاؿ ىذا خاص يف القربات يعٍت الصلوات والزكوات واغبج يعٍت الطاعات فقط.
والبعض قاؿ أنو يشمل عموـ األعماؿ ألف ىناؾ مباحات إذا دخلت عليها النية تصبح
طاعات مثل النوـ تناـ لتتقوى على الطاعة ،وغَتىا من اؼبباحات ،وىذا ىو األصح.
أف األعماؿ ىنا تفيد العموـ سائر األعماؿ القربات وغَت القربات ،ولذلك يعٍت يف كتب
القواعد ؼبا يتكلموف عن النية يذكروف أف النية سبيز بُت العبادة والعبادة وسبيز بُت العبادة
والعادة ،فالصحيح ىنا أف األعماؿ يراد هبا األعماؿ على وجو العموـ
اؿ بِالنِّػيَّ ِ
ات " وال تعارض ألف النيات ىنا صبع يوافق
َع َم ُ
قاؿ بالنيات وجاء يف رواية " إَِّمنَا األ ْ
اعبمع يف البداية (األعماؿ صبع ،النيات صبع) ،وىناؾ إمنا األعماؿ بالنية (النية جنس)
واعبنس عند العرب يفيد أيضاً العموـ فال تعارض بُت الروايتُت.
والنية اؼبراد هبا القصد (والنية اؼبراد هبا القصد) قاؿ" :و إِنَّمَا ِلكُلِّ امْرِئٍ مَا َنوَى " مث قاؿ " :و
إِنَّمَا ِلكُلِّ امْرِئٍ مَا َنوَى ".
ىذه اعبملة قاؿ بعض العلماء أهنا تأكيد إلمنا األعماؿ بالنيات.

وقاؿ بعض العلماء ىي لبياف األثر ،أثر اعبملة األوىل يعٍت من نوى اػبَت وجد أثر ىذا اػبَت
ومن نوى غَته من أمور الدنيا وجده مث
ت ِى ْجَرتُوُ " ىنا استخدـ النيب  ضرب اؼبثل وىي من وسائل النيب  يف
قاؿ " :فَ َم ْن َكانَ ْ
التعليم ،واختار النيب  ذكر اؽبجرة وىذا يدؿ على فضل اؽبجرة ،فقد جاء يف اغبديث (أف
اؽبجرة ذبب ما قبلها) ،واؽبجرة معروؼ أهنا انقطعت يف ذاؾ الزماف بعد فتح مكة.
والهجرة في اللغة ىي الترك وفي الشرع ىو ترك ما نهى اهلل عنو ،ويُطلق عند العلماء
على إطالقين وقعا في زمن النبي : 

اؽبجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالـ.
واؽبجرة من بالد اػبوؼ إىل بالد األمن.
ىذا الذي وقع يف زمن النيب  فكانوا يهاجروف من مكة إىل اؼبدينة قبل فتح مكة ،وىاجر
الصحابة من مكة إىل اغببشة (اؽبجرة من مكاف اػبوؼ إىل مكاف األمن) فيُطلق على
األمرين.
قاؿ " :فَمن َكانَت ِىجرتُو إِ َىل دنْػيا ي ِ
صيبُػ َها " الدنيا مأخوذة ىنا من الدنو (مأخوذة ىنا من
َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُ
الدنو) وقاؿ العلماء يف التسمية قالوا ألهنا أقرب وأدىن من اآلخرة ،اآلخرة أبعد والدنيا أقرب،
وقاؿ بعض العلماء أُطلق عليها الدنيا من الدنو لدنو زواؽبا ألهنا فًتة مؤقتة مث تزوؿ ىذه
الدنيا.
قاؿ " :إِ َىل دنْػيا ي ِ
صيبُػ َها أ َْو إِ َىل ْامَرأ ٍَة يَػْن ِك ُح َها " وىنا كما قاؿ العلماء يسمى عطف خاص
َُ ُ
على عاـ؛ ألف اؼبرأة من الدنيا ولكن خصها بالذكر ألهنا من أعظم صور اإلفتتاف يف الدنيا،

اإلنساف قد يُفنت بالدنيا وأخص ما يُفنت بو اإلنساف يف الدنيا اؼبرأة ولذلك ُخص بالذكر يف
ىذا السياؽ.
ِ
صيبػ َها أ َْو إِ َىل ْامرأ ٍَة يػْن ِكح َها فَ ِه ْجرتُوُ إِ
ِ
اجَر إِلَْي ِو " وىنا أطلق إىل ما
ى
ا
م
ىل
َ
َ
َ َ
َ َ ُ
قاؿ " :إ َىل ُدنْػيَا يُ ُ
َ
ىاجر إليو ليشمل كل شيء الدنيا ،نكاح ،أمور أخرى فلو ذلك.
وسوؼ يأتينا يعٍت يف الرواية "فمن كانت ىجرتو إىل ا﵁ ورسولو فهجرتو إىل ا﵁ ورسوؿ" ىذه
الرواية سوؼ تأيت معنا وسوؼ يأيت معناىا لكن يف ىذا السياؽ اقتصر البخاري على ىذا
القدر ،والبعض يربط ىذا اغبديث حديث النية بقصة مهاجر أـ قيس اليت يذكرىا الشراح
يعٍت أهنا وقعت ،وقع ذكر ىذا اغبديث بسبب خاص ،ولكن مل يذكر أحد فبن روى ىذا
اغبديث ربط حديث النية هبذه القصة ،القصة جاءت يف سند سعيد منصور ويف معجم
الطرباين وأورد اغبافظ بن حجر لكن مل يرد عن أحد من العلماء الربط بُت ىذه القصة وبُت
ىذا اغبديث.
لعلنا نقف عند ىذا اغبديث ونكمل إف شاء ا﵁ يف اللقاء القادـ ،نسأؿ ا﵁ أف يرزقنا وإياكم
العلم النافع والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو ،وصلى ا﵁ وسلم على نبينا ؿبمد.

