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  : عدد األحاديث في صحيح البخاري 

وملا دون هذه األحاديث في كتابه ، وكما نرى أنها باملكرر بلغت سبعة آالف ومائتي حديث وكسر ، وبغير 

املكرر كما يذكر الحافظ بن حجر بلغت ألفين وستمائة وحديثين فقط ، وهناك اختالف في عّد األحاديث ، 

  . لهلكن ذكر الحافظ هذا في أحد أقوا

هذه األحاديث التي سواء باملكرر أو غير املكرر انتقاها من ستمائة ألف حديث ، ولكن ليس املقصود 

بهذه الستمائة أنها ستمائة حديث مفردة ، كل حديث بإسناد وكل إسناد على متن اآلخر ، بل املقصود من 

ن الواحد ـ قد يرد عن عدة من الستمائة ألف حديث أنها أحاديث بالتكرار ، فالحديث الواحد ـ أي املت

 ، وفي الحقيقة أنهم يعتبرون بعدد أولئك الصحابة
ُ
 واحدا

ً
  . الصحابة ، نعتبره عنه حديثا

بل إن الحديث الواحد عن الصحابي الواحد قد يرد من طريق عدة من التابعين عن ذلك الصحابي ، 

 ، وهم يعتبرونه عدة أحاديث بعدد أ
ً
 واحدا

ً
لئك التابعين ، بل من بعد التابعين ومن و ونحن نعتبره حديثا

 أو أكثر من العشرين
ً
  . بعدهم . فالحديث الواحد ربما وصل إلى عشرين حديثا

 اآلثار 
ً
ثم أن هذه األحاديث ليست مرفوعة للنبي صلي هللا عليه وسلم فقط ، بل يخالطها أيضا

  . الواردة عن الصحابة ، وربما التابعين

 به متن مرفوع للنيي صلي هللا عليه فإذن هم يقصدون بالحدي
ً
ث اإلسناد، واإلسناد قد يكون مرويا

  . وسلم أو أثر عن صحابي ، أو تابعي ، فلذلك ال نستغرب هذا العدد حينما يرد ألن املقصود هو ماذكر فقط

 

وحينما خرج ـ رحمه هللا ـ هذه األحاديث من الستمائة ألف حديث لم يكن مقصودة أنه لم يصح عن 

 مختصر في صحيح سنة النبي صلي هللا عليه وسلمال
ً
  . نبي سوى هذا العدد ، ولكنه أراد أن يؤلف كتابا

ولذلك ذكر أنه ترك الصحاح أكثر من هذا ، وترك الصحاح لحال الطول حتي ال يطول الكتاب ، أي 

ه ، والدليل على ذلك أنه انتقى أصحة الصحيح عنده ، وإال فإنه رحمه هللا يصحح أحاديث لم يخرجها في كتاب



في سنن الترمذي أو في ) جامع الترمذي ( ـ نجد الترمذي ـ رحمه هللا ـ يقول : وسألت محمد بن أننا حينما نطالع 

  . ث عندي صحيح . أو حسن ، أو نحو هذه العباراتيخاري عن هذا الحديث فقال : هو حدإسماعيل الب

أحاديث غير األحاديث التي دونها في كتابه ـ الجامع فإذن البخاري ـ رحمه هللا ـ تصح عنده وتثبت 

الصحيح ـ ولكنه لم يخرج تلك األحاديث إما رغبة عن الطول ، أو لكون تلك األحاديث ليست على شرطه 

 . الشديد الذي اشترطه على نفسه في كتابه الجامع

التي يمكن أن يخالف فيها ، وملا دون هذه األحاديث كان رحمه هللا يركز كل التركيز على تجني األحاديث 

أي يخالفه العلماء فيها ، ولكنه قد يورد أحاديث معلولة فيخالفه بعض العلماء فيها ، لكن بعد أن يترجح له 

  . أن تلك العلة غير مؤثرة

ولذلك ملا صنف هذا الكتاب عرضه على بعض أئمة عصره كاإلمام احمد وعلى بن املديني ، ويحيي بن 

  . ك العقيليمعين كما يذكر ذل

وإن كنت بودي لو وجدت كلمة العقيلي هذه أين هي ، فالعقيلي تلميذ للبخاري ، ولكن الحافظ ابن 

  . حجر ذكر هذه املقولة عن العقيلي ، والعهدة عليه

يقول إن البخارى ـ رحمه هللا ـ عرض كتابه على هؤالء األمة الثالثة وغيرهم ـ فوافقوه على تلك 

  . األحاديث سوى أربعة أحاديث خالفوه فيها

 لم ينتقد هؤالء األئمة املذكورين 
ً
يقول العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة . فهل فعال

بمعني أنهم وافقوا البخاري على تلك األحاديث كلها ؟ هذا ما يقتضيه كالم سوى هذه األحاديث األربعة فقط ، 

 . العقيلي ، والعلم عند هللا ـ جل وعالـ

عرفنا في هذا إن موضوع كتاب البخاري إفراد الصحيح الثابت من سنة النبي صلي هللا عليه وسلم 

تسمية كتابه البخاري ، فإنه سماه )  وفرزه عما سواه من األحاديث التي ال تثبت ، وهذا يمكن يستفاد من

الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وسنته وأيامه ( هذا اسمه الكامل . وإن 

  . كان اختصر إلى ) صحيح البخاري ( ، فهذه تسمية مختصرة فقط

رد األحاديث الصحيحة فقط ملا ألف رحمه هللا هذا الكتاب لم يكن تركيزه علي الرواية ـ بمعنى أن يو 

ال ، وإنما كان له هم غير هذا وهو التفقه ، فرأى أن يجعل هذه األحاديث … مجردة عن أي ش يء آخر 

الصحيحة مبوبة على األبواب الفقهية بطريقة فيها استنباطات دقيقة ، بحيث إنها بمجموعها يمكن أن تشكل 

 للبخاري ـ رحمه هللا ـ
ً
  . مذهبا

 دث ، فنجد بعض العلماء حينما يناقش مسألة علمية من املسائل يقول : وهذا ماوهذا هو الذي ح

ذهب اليه البخاري . من أين عرف أن البخاري ـ رحمه هللا ـ ذهب هذا املذهب ؟ عرف ذلك من خالل تلك 

  . التراجم التي يترجم بها على تلك األحاديث التي يوردها في صحيحه



 فإنه لم يقتصر ع
ً
لى هذه األحاديث فقط ، ولكنه بما أنه يريد التفقه فإنه جمع لهذه ومع ذلك أيضا

األحاديث غيرها ، فنجد أنه يورد اآليات ) آيات األحكام ( ويوزعها بحسب تناسبها مع تلك األبواب التي يبوب بها 

 ، ثم بعد ذلك يورد 
ً
ما صح من ، وبال شك أن ثبوت القرآن ال نزاع فيه ، فإذا كأنه يجعل اآليات هذه أصال

األحاديث التي على شرطه ثم األحاديث التي يوردها في املتابعات أو األحاديث التي يوردها معلقة ، أو غير ذلك 

  . كاآلثار الواردة عن الصحابة ـ رض ي هللا عنهم

فإذن هوـ رحمه هللا ـ كان يعنى بالناحية الفقهية عناية شديدة حتى إننا لنجده في بعض األحيان يورد 

 
ً
 من األحاديث ، وربما وجدنا في الباب الواحد أحاديث كثيرية ، وربما وجدنا  بابا

ً
من األبواب واليورد تحته شيئا

 ، 
ُ
 إطالقا

ً
أحاديث قليله ، بل لربما ما وجدنا في الباب الواحد سوى حديث واحد ، وربما ال نجد في الباب حديثا

 آية من وهذا الباب الذي النجد فيه آية من كتاب هللا ، وقد ال
ً
 نجد فيه آية من كتاب هللا ، وقد ال نجد أيضا

 من املعلقات
ً
  . كتاب هللا وإنما يبوب مجرد التبويب ، وربما أورد شيئا

واملقصود باملعلق األحاديث أو اآلثار التي يحذف أول سندها وربما كامل اإلسناد ، أي لو أن البخاري 

ده عن شيخه وشيخ شيخه وهلم جرا ـ حتي يصل الى النبي رحمه هللا عنده حديث من األحاديث يرويه بسن

صلي هللا عليه وسلم ـ ، ولكنه اليرى أن هذا الحديث على شرطه أى ليس بالدرجة التي يريدها من الصحة ، 

  . فنجد البخاري رحمه هللا ربما حذف شيخه وعلق الحديث بشيخ شيخه

 : قال سفيان بن عيينة ثم يذكر باقي اإل 
ً
سناد والحديث ـ وهو لم يسمع من سفيان بن فيقول مثال

  . عيينة ـ ، فسفيان بن عيينة بينه واسطة ، وربما كانت الواسطة على بن املديني أو الحميدي أو غيرهم

وربما حذف من هو فوق شيخ شيخه حتى لربما لم يذكر إال الصحابي ، بل لربما حذف الصحابي 

 فيقول : قال رسول هللا صلي هللا ع
ً
 ـ، أو يؤثر عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أو يؤثر أيضا

ً
ليه وسلم ـ كذا

  . عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم . هذا هو املقصود بالتعاليق . وسنأتي إن شاء هللا للحديث عنها بعد قليل

ث ، ملاذا فالشاهد أنه في بعض األبواب يورد هذه األحاديث أو اآلثار املعلقة ويخلي الباب من األحادي

 لسبب آخر… يصنع البخاري هذا الصنيع ؟ 
ً
  . هناك من رأى أنه يصنع ذلك عمدا

 بالسند املتصل إنما يصنع 
ً
فبعضهم يرى أن البخاري ـ رحمه هللا ـ حينما ال يورد في ذلك الباب حديثا

اد هذا ، ألن تلك األبواب ذلك لإل شارة إلي أن هذا الباب ال يثبت فيه ش يء ـ هناك ـ من ذهب إلى هذا املذهب ـ أر 

قد يكون فيها ش يء ثابت وصحيح ، بل إن البخاري ربما صححه في خارج الصحيح ، فالجزم بأن هذا هو مراد 

 
ً
  . البخاري فيه ش يء من التعسف ، ولكن قد يصنع هذا أحيانا

سمعها مما  وقد يكون أخلى الباب من األحاديث لكونه فقد األحاديث التي على شرطه أو األحاديث التي

  . يمكن أن يستدل به في ذلك الباب ، ولذلك ربما اكتفى عن ذلك بآيه أو بأشياء معلقة



وحينما نجد البخاري ـ رحمه هللا ـ يأتي ببعض األبواب هكذا مجردة عن أي حديث وعن أي آية وعن 

 فقط فيقول : بابا كذا وكذا. ويذك
ً
 مجردا

ً
 ، وإنما يبوب بابا

ً
 ر املسألة ثم ينتقل الى باب آخرأي آثار معلقة أيضا

.  

 غير مستحسن ، فبعض األبواب 
ً
ذكروا أن بعض النساخ حينما وجد هذه األبواب هكذا صنع صنيعا

التي بهذه الصورة يعقبها البخاري : باب حدثنا فالن ، قال : حدثنا فالن ، وهكذا يورد الحديث أي أنه عكس 

، وهنا ال يذكر ترجمة ، وإنما يذكر الحديث ، فيأتي بعض الصنيع السابق ، فهناك يذكر ترجمة الباب 

النساخ فيجعل هذا الحديث تحت ذلك الباب ، وهنا يقع اإلشكال على كثير ممن يريد أن يذكر مناسبة 

  . الحديث للباب

فهناك طائفة من العلماء اعتنوا ـ وبخاصة الشراح ـ حينما يأتون على الباب الذي يبوب له البخاري ـ 

ون مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب ، أي ألي ش يء أورد البخاري هذا الحديث ، ويذكرون تعلق يذكر 

الحديث بتلك املسألة ، ولكن في بعض األحيان يعييهم ذلك الحديث ، فال يجدون له وجها من املناسبة لتلك 

يل ما تجد في محاولة ذكر الترجمة ، فبعضهم يكون ممن برع في علم الكالم ، فتجد عنده من التكليف في التأو 

  . مناسبة ذلك الحديث بتلك الترجمة

ولكن إذا عرفت هذه املسألة ـ كما يقول الحافظ بن حجر ـ : يمكن أن يفزع إليها عند الحاجة ، إذا 

أعيانا ذكر مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب يمكن أن نقول : لعل هذا من تصرف النساخ . فلعلهم دمجوا 

 س تحتها . ترجمة بحديث لي

ثم إننا حينما نجد تلك األحاديث التي يوردها البخاري ـ رحمه هللا ـ تحت تلك األبواب نجد أنه تنقسم 

 في الطهارة ويورد الى قسمين : فمنها أحاديث مناسبتها ظاهرة كل واحد يدركها ، فحين
ً
 بابا

ً
ما يبوب البخاري مثال

 في الطهارة ، فاملناسبة ظاهرة وال تحتاج الى تكلف ، ولكن في بعض األحيان تكون املناسبة خفيفة ، ال 
ً
حديثا

 آخر
ً
  . يدركها إال الحداق ، وربما كان مقصود البخاري أمرا

حديث :" إنما األعمال بالنيات " ولعلكم تلحظون أن أول حديث أودعه البخاري في صحيحه هو 

وأورده في كتاب بدء الوحي . فأول كتاب استفتح به البخاري كتابه هو بدء الوحي وأورد فيه هذا الحديث " إنما 

  .إلى آخر الحديث…" األعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى 

 بهذا الباب ، فهل البخاري حينما أ
ً
ورد هذا الحديث لم يكن فنجد أن الحديث ال تعلق به ظاهرا

 ؟
ً
 ألمر آخر أورد هكذا جزافا

ً
  مستحضرا

هناك من تطاول على البخاري وكما يقول بعض الشراح : صوب إليه سهام اللوم ـ إليراده هذا 

                                                   الحديث في هذا الكتاب ولكنه غفل عن أمر أراده البخاري ـ رحمه هللا تعالى ـ



 ، أو أي عبادة من العبادات التي يمكن بها   
ً
وهو أنه جعل هذا الكتاب بمثابة مجلس العلم مثال

 وهي ضرورة تجريد 
ً
اإلنسان ربه جل وعال ، والعلم عبادة . فيريد أن ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا

  . النية وإخالص النية في طلب العلم

الب العلم ، فأنت حينما تقرأ في كتابي هذا إنما تقرأ في حديث النبي صلي ط فكأنه يقول لك : أنتبه يا

هللا عليه وسلم ، وتتعبد هللا جل وعال بهذه األحاديث ، وتريد العمل بها أو إفتاء الناس بها أو تحصيل العلم 

  . الذي هو في حد ذاته عبادة ، فهذه العبادات يشترط فيها أمران : اإلخالص واملتابعة

  : أراد أن يشير إلى الطرفاألول وهو اإلخالص فيقول لك فهو

قبل أن تبدأ في الطلب أخلص النية ، وجردها عن أي تعلق آخر . هذا هو الذي أراده البخاري ـ رحمه 

  . هللا ـ حينما أورد هذا الحديث

هللا ـ حينما ولذلك كثر عند أهل العلم افتتاح كتبهم بهذا الحديث ، ومن املتأخرين السيوطي ـ رحمه 

أفتتح كتابه الجامع الصغير بحديث " إنما األعمال بالنيات " ، برغم أنه حينما يفتتح بهذا الحديث سيدخل 

  . نه صنع ذلك لنفس املقصد الذي أراده البخاري رحمه هللاألبجدي الذي أخذه على نفسه ، ولكبالترتيب ا

 نجد البخاري ـ رحمه هللا ـ في ترجمته يشي
ً
ر إلى أشياء يريدها ، فربما أراد بتلك الترجمة وأحيانا

تخصيص عموم حديث ، أو تقييد إطالقه ، أو اإلشارة إلى خالف في تلك املسألة ، وبخاصة حينما يورد 

  . الترجمة بصيغة اإلستفهام

 " هو ال يريد أن يجزم ، ولذلك ال تأخذ على الب
ً
خاري فحينما يقول : باب ، هل يقال : كذا وكذا ؟ " مثال

أنه جزم بش يء في هذه ، ولكنه كأنه يقول لك : إن هذه املسألة خالفية ، وهو لم يجزم بأحد القولين ، بقوله : " 

  . بابا : هل يقال كذا وكذا " ؟

فإذن يمكن أن تفهم أن هناك طائفة من العلماء رأت أن ذلك يمكن أن يقال ، وطائفة أخرى رأت غير 

 ذلك ، لذلك قال العلماء : إن فقه البخاري ـ رحمه هللا ـ في تراجمه .


