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ء2012یونیو-ینابر

املىاهج الخاصت املخعللت بأػاهيس صخيح البذاضي

1:مشاره، 7: جلد:الاظهاض

املىاهج الخاصت املخعللت بأػاهيس صخيح البذاضي
Special approaches related to references of Sahih Bukhari
ٰ
الغخمً ؾیفی
*صکخىع۔ كؼیؼ
**صکخىعة۔ قباهہ هظع
***صکخىع۔ مدمض قلیب یىؾف
Abstract:
Sahih Bukhari is the most famous hadith book, because of the great effort
sought by Imam Bukhari in his writing and collection for sixteen years, in
which he traveled thousands of miles from one country to another, and the
result of his effort to produce this book did not return to the correct talk
excluded from the weak.
Therefore, it is worth explaining the special approaches and methods related to
the references mentioned in "Sahih Bukhari", The research paper includes
introduction, three chapters and conclusion.
1-The first chapter on a brief profile of Imam Bukhari: (His name, lineage and
family, his birth, greybeard and his teachers, his disciples, his scientific status,
his praise of the scholars, his death, and
2- second chapter on a brief profile of his book Sahih Al-Bukhari (the book's
tampon, the motivation for his composition, the number of hadiths, his order,
the praise of scholars on it, His novels, the most important of his cracks.
3- the third chapter: the special approaches related to the references mentioned
by Imam Bukhari in his book (his approach to the precaution, the conditions
he set in the correct methods, his method of correct speech, his method of
correct hadiths, his method of pendosations and messages, his approach to the
suspended effects, his method of repetition)
Keywords: repetition, Sahih Bukhari, Imam Bukhari, motivation
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 حامعہ کطاحش ی، كؼم اللغت العطبیت،* الاػخاش املؼاعس
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ٌلخبر الجامم الصخُذ لإلمام البساعي اهثر هخب الخضًث قهغة،وطلً لؿبب الجهض الىبحر
الظي بظله ؤلامام مدمض بً إؾماكُل البساعي في جألُفه وحمله ػىاٌ ؾذ ككغة ؾىت،
وكؼم فيها آالف ألامُاٌ مغجدال مً بلض إلى بلض آزغ ،فياهذ زمغة حهضٍ إزغاج َظا
الىخاب لم ًغص فُه إلى الخضًث الصخُذ مؿدبلضا كً الظلُف.
لظلً ًجضع بىا أن هىضح اإلاىاهج والؼغق الخاصت اإلاخلللت باألؾاهُض التي أوعصَا ؤلامام
البساعي في "صخيح" وكض كغفىا َظٍ اإلاىاهج الخاصت مً زالٌ ؾبر صخُده وإؾخلغاء
مىاهجه فيها ،وؾىف هخلغض اإلاىاهج التي كغعَا وؾاعكليها في جألُف صخُده.وكض حللىا
َظا البدث في ملضمت و زالزت مؼالب وزاجمت خؿب الخفصُل آلاحي<
املطلب ألاول:هبظة حلغٍفُت كً خُاة ؤلامام البساعي ،واملطلب الثاوي :هبظة حلغٍفُت
هخابه "صخُذ البساعي" واملطلب الثالث :أإلاىاهج الخاصت اإلاخلللت باألؾاهُض التي أوعصَا
ؤلامام البساعي في صخُده وهي< (مىهجه في الخدىٍل ،مىهجه في الجمم بحن الكُىر،
ؤلاقاعة إلى باقي ؤلاؾىاص ،الخفغٍم والخمُحز بحن ؤلازباع والخدضًث ،الكغوغ التي وطلها في
أؾاهُض صخُده<،حلغٍف عاوي الخضًث زالٌ ؤلاؾىاص ،وبلض ؤلاهتهاء مً عواًت الخضًث،
اإلالللاث واإلاغاؾُل.
ملسمت وجمهيس:
إن لللم الخضًث الكغٍف قغف زاص بلض كلم اللغآن الىغٍم في الكغَلت ؤلاؾالمُت؛
كاٌ كلُه الصالة والؿالم< "أال إوي أوجِذ اللغآن ومشله مله" ،وهما خفف هللا – حلالى
هخابه اإلاجُض ،فلض خضص لؿىت هبُه عحاال لُدفـىَا مً الخضلِـ؛ هما كاٌ هللا حلالى في
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َّ َ َ
ُ َ
الصك َط َو ِئها ل ُه ل َخا ِفظىن ﴾ َ ،1ىا لفف "الظهغ" ٌكمل اللغآن
هخابه< ﴿ ِئها هحً هعلىا ِ
والؿىت ملا ،فؿاعوا في ول خضب كلى جألُف أكىاٌ الغؾىٌ صلى هللا كلُه وؾلم
وصىفىا هخبا حؿمى بـ< "هخب مخىن الخضًث" ،فىجض كلى عأؾها "صخيح البذاضي".
املطلب ألاول:هبصة حعطيفيت عً حياة إلامام البذاضي:
ئػمه ووؼبه:
ُ
إؾمه اليامل< "َى مدمض بً إؾماكُل بً إبغاَُم بً اإلاغحرة الجلفي ،أبى كبضهللا بً أبي
2
الخؿً البساعي ،ولض في لُلت الجملت في 35قىاٌ ."ٌ3;6
فالجلفي فيؿبخه إلى ًمان الظي أؾلم كلى ًضٍ اإلاغحرة حض الامام البساعي ،وأما البساعي
3
فيؿبخه إلى كغٍت البساعي التي في صولت أػبىؿخان.
وشأجه ووالزجه:
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وكأ ؤلامام البساعي عخمه هللا في بِذ مما ؾاكضٍ كلى ؤلاكباٌ كلى الللم .ماث والضٍ وَى
وان صغحرا فيكأ في حجغ أمه الكفُلت ،ووان لها الفظل الخاصت بلض فظل هللا كؼوحل
فُما وصل إلُه مً كلم إلى مياهت مغمىكت ،فأكبل الللىم الكغكُت والضًيُت .طَب بصغٍ
وصاع كمُا في الصغغ ،فغأث أمه إبغاَُم  -كلُه الصالة والؿالم في مىامها ،فلاٌ لها< "ًا
4
َظٍ ،كض عحم هللا كلى إبىً بصغٍ بىثرة صكابً.
مكان والزجه:
ولس البذاضي ضحمه هللا بعس صالة الجمعت مً شهط شىال في ػىت أضبع وحؼعين ومأة
5
في مسًىت "بذاضي" في زولت أظبكؼخان.
طلبه وضحالجه لخصىل علم الخسًث:
كاٌ الظَبي في ؾحر أكالم الىبالء < "َى ابً ككغ ؾىحن مً كمغٍ ،ؿهغ قىكه لخصىٌ
كلم الخضًث ،فبضأ ًخللم ألاخاصًث في مضعؾت بلضٍ "بساعي" وإلاا وصل إلى ؾذ وككغًٍ
6
ؾىت مً كمغٍ خفف هخب وهُم وابً اإلاباعن عخمهما هللا.
وكض ؾئل أخض كً ؤلامام البساعي< هُف وان بضء أمغن؟ كاٌ< "الهمذ لخدفُف
ألاخاصًث ،وأها في الىخاب ،فؿئل كىه< هم وان ؾىً ؟ فأحاب< ككغ ؾىحن ،وإلاا إجصل
كمغي إلى ؾذ ككغة ؾىت ،خفـذ هخب وهُم ،وابً اإلاباعن ،وكغفذ هالم َؤالء زم
خغحذ مم أمي وأخي إلى مىت اإلاىغمت ،وقغلذ في ػلب الخضًث 7.ووان َى أوٌ عخلت
لؼلب الخضًث الكغٍف في ، ٌ432وبلضَا عخل إلى الكام ،واإلاضًىت اإلاىىعة،واإلاصغ،
والجؼٍغة ،واليىفت وغحرَا إلى ؾابغ مدضسي ألامصاع.
شيىده:
وكض كؿم ابً حجغ اللؿلالوي أؾاجظة البساعي إلى زمـ ػبلاث<
الطبلت ألاولى :وَم أجباق الخابلحن ،مشل ميي ابً إبغاعَُم ،ومدمض ابً كبض هللا
ألاهصاعي وغحرَم.
الؼبلت الشاهُت< مً وان في ػمً َؤالء ،ولم ٌؿمم مً زلاث الخابلحن مشل آصم ابً إًاؽ
وأمشالهم.
الؼبلت الشالشت<وهي الؼبلت الىؾؼى مً أؾاجظجه وَم الظًً لم ًلم الخابلحن بل أزظ مً
هباع جبم الاجباق مشل ابي بىغ ابً قِبت وؾلُمان ابً خغب وأمشالهم.
الؼبلت الغابلت< وَم عفلاءٍ في الؼلب مشل كبض ابً خمُض وابي خاجم الغاػي وغحرَم.
الؼبلت الخامؿت< وَم في كضاص ػلبه في الاؾىاص ،وكض ؾمم منهم للفابضة مشل خؿحن ابً
8
مدمض الىباوي وكبض هللا ابً أبي اللاص وأمشالهم.
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جالمصجه:
كاٌ الخافف صالح بً مدمض حؼعة< " وان ًجخمم له في "بغضاص" وخضَا أهثر مً ككغًٍ
ألفا ًدصلىن وٍىخبىن كىه 9.ومً الللماء ألاحالء ممً أزظ كىه الفُع < ؤلامام مؿلم
بً الدجاج صاخب "صخُذ اإلاؿلم" ،وؤلامام الترمظي صاخب "حامم الترمظي" ،وأبى
10
خاجم وأبى ػعكت الغاػٍان ،وابً زؼٍمت ،وصالح بً مدمض (حؼعة) ،وغحرَم هشحر.
احخياطه في حطح الطواة:
ْ
كاٌ الظَبي  -عخمه هللا – في حللُم كلى هالم البساعي َظا< "وان مسخاغ هشحر أن ًلىٌ<
"فالن هظاب ،أو وان ًظم الخضًث" ،ختى إهه كاٌ< "إطا كلذ< فالن في خضًشه هـغ ،فهى
ُ
اغخبذ ً
ٌ
أخضا" ،11وَظا َى  -وهللا  -غاًت
متهم واٍ" ،وَظا ملنى كىله< "ال ًداؾبني هللا أوي
ْ
12
الىعق".
ثىاء العلماء عليه:
مىص عصطه ظال العلماء جثىىن على ألامام البذاضي وعلى جصييفه "صخيح البذاضي"
حتی أن بعضه صىف جصييف مؼلال على جطحمخه مىاكبه مثل ابً حجط العؼلالهب
والصهببي وابً كثير وغيرهم كثير مً العلماؤ ألاحالء ومً أكىل أهل العلم التي جسل
على ثىاء وجصييفه منهم :كىل اسخاق ابً ضاهىيه وهى ًلىل"" :اهخبىا كً َظا الكاب
– ٌلني البساعي  -فلى وان في ػمً الخؿً الخخاج إلُه الىاؽ؛ إلالغفخه بالخضًث
وفلهه" 13.وكاٌ ؤلامام الترمظي "لم أع في كغاق وال بسغاؾان ملنى الللل ،والخاعٍش ،وملغفت
ألاؾاهُض أكلم مً َظا الكاب".14
وفاجه:
بعس هفيه ػافط ئلى ئحسي كطيت ػمطكىس املؼمى باػم "دطجىك" واػخلط بها مع أكطباءه
وأكام عىسهم أًاما،ومطض مطضا شسًسا فؼمع ليلت وكس فطع مً صالة الخهجس ًلىل
" إهه كض طاكذ كلي ألاعض بما عخبذ ،فاكبظني إلًُ" ،فما جم الكهغ ختى ماث في لُلت
الؿبذ ،وهي لُلت كُض الفؼغ كىض صالة اللكاء ،وصفً في ًىم كُض الفؼغ بلض صالة
الـهغ في كغٍت "زغجىً" ؾىت ؾذ وزمؿحن ومئخحن.كاف ازىحن وؾخحن ؾىت صون زالزت
15
ككغ ًىما.
أهم مإلفاجه:
مً مإلفاجه ألاحالء  :الجامع الصخيح،الجامع الكبير ،الجامع الصغير ،ألازب
املفطز،الخفؼير الكبير ،كخب الخاضير  ،اللطأث دلف ألامام ،دلم أفعال العباز ،ضفع
16
اليسًً في الصالة ،املؼىس الكبير ،ألاشطبت،الضعفاء الصغير.
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املطلب الثاوي :هبصة حعطيفيت عً كخاب صخيح البذاضي
اػم الجامع:
اؾم صخُذ البساعي اليامل َى< "الجامم الصخُذ اإلاؿىض مً خضًث عؾىٌ هللا صلى هللا
كلُه وؾلم وؾيىه
17
وأًامه"
عسز ألاحازًث في صخيح البذاضي:
وكض اكخنى ؤلامام البساعي عخمه هللا في جألُفه للجامم الصخُذ كىاًت بالغت ،كاٌ ؤلامام
البساعي صىفذ الجامم مً ؾذ مئت الف خضًشا()822222في ؾذ ككغة ؾىت()38
وخؿب كىٌ ابً حجغ اللؿلالوي باإلاىغع ؾىي اإلاخابلاث واإلالللاث  95;9خضًشا،
والخالص مً طلً بال جىغاع  4824خضًشا ،وإن أطُف الى طلً اإلاخىن اإلالللت اإلاغفىكت
وهي ; 37خضًشا ،فمجمىكها  ،4983وكضص أخاصًشه بالخللُلاث واإلاخابلاث واإلاىغعاث
;2:4خضًشا.
جطجيبه العجيب:
كض عجب البساعي في "صخُده" جغجِبا زاصا مً هخب ألاخاصًث ألازغي.في هخب مسخلفت
وطم جدتها أبىاب كضًضة ،أما كضص الىخب التي كلضَا البساعي في صخُده هي ؾبم
وؾخحن هخابا( );9بضأَا بىخاب بضء الىحي،زم هخاب ؤلاًمان،هخاب الللم،زم هخب
اللباصاث مً الىطىء والغؿل...إلخ،ووضح في جلً الىخب ولها أخيام الكغق اللملُت
وؤلاكخلاصًت.
وول هخاب ًخظمً بلع آلاًاث اللغاهُت إلاىاؾبت للباب ،وٍغوي في ول باب كضصا مً
ألاخاصًث بئؾىاصٍ ،وٍىغع غالبا الخضًث الىاخض في أهثر مً باب؛ لِؿخسغج مىه ألاخيام
18
الفلهُت،وكض ًظهغ أخُاها أكىاٌ بلع الصخابت والفلهاء.
ثىاء العلماء عليه:
وطم هللا اللبىٌ لصخُذ البساعي بما ال هـحر به في ؾابغ هخب الخضًث فلض كاٌ الخافف
ابً هشحر< "أحمم الللماء كلى كبىٌ صخُذ البساعي وصخت ما فُه ، 19.وكاٌ الىىوي
أًظا في ملضمت قغخه لصخُذ ؤلامام مؿلم< "اجفم الللماء كلى أهه أصح الىخب بلض
20
اللغآن الىغٍم.
أهم املإلفاث على صخيح البذاضي :
ال ًمىً خصغ الخألُفاث التي هخبذ خىٌ صخُذ البساعي مً الكغوخاث ،والخللُلاث
وألابدار الجامعي وغحرَا،لظا هىعص بلظها كلى ؾبُل الىمىطج منها< فخذ الباعي بكغح
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صخُذ البساعي (غ .ػُبت) َ،ضاًت الؿاعي الى صعاؾت البساعي  ،اإلاخىاعي كلى ابىاب
البساعي-غ مىخبت اإلالال ،جسفت اللاعي بدل مكىالث البساعي لكُش اصعَـ واهضَلىي،
قغح صخُذ البساعي البً كشُمحن ،طُاء الؿاعي في مؿالً أبىاب البساعي وغحرَا.
املطلب الثالث :أملىاهج الخاصت املخعللت بأػاهيس صخيح البذاضي
ومً اإلاللىم أن ؤلامام البساعي ألف هخب كضًضة هما كلىا ؾابلا ،لىً البدث الظي
هلصضٍ َىا َى اإلاىاهج وألاؾالُب الخاطت اإلاخلللت باألؾاهُض التي ؾاع بها ؤلامام البساعي
في صخُده
خؿب الخفصُل آلاحي<
إلاػىاز في اللغت :إطا أػلم الؿىض في لغت اللغب ًلصض مىه ما اعجفم مً الاعض في كبل
الجبل،والجمم أؾىاص ،وما صام أن ؤلاؾىاص كغف باهه مصضع أؾىضـ ،فئهه ال ًشني وال ًجمم،
21
وول ش يء الظي أؾىضث الُه فهى مؿىض.
وإلاػىاز في الخسًث:عفله إلى كابله إطا عفلخه الُه بظهغ هاكله،وبظالً ًيىن مصضعا،
وهشحرا ما ًغاص باالؾىاص الؿىض ففي َظٍ الخالت ًشني وٍجمم فخلىٌ َظا الخضًث له
22
أؾىاصان أو أؾاهُض.
حعطيف الؼىس في ئصطالح املحسثين:الؿىض َى ؤلازباع كً ػغٍم اإلاتن إما ألهه مأزىط مً
الؿىض ،وَى ما اعجفم وكال كلى ؾفذ الجبل ألن اإلاؿىض ًغفله إلى كابله أو مً كىلهم فالن
ؾىض فؿمى ؤلازباع كً ػغٍم اإلاتن ؾىضا ألكخماص الخفاؾ في صخت الخضًث وطلفه
كلُه،ومً َىا جـهغ لللاعي اللالكت بحن اإلالنى اللغىي واإلالنى الاصؼالحي
لظا ًمىً أن هىضح حعطيفه الاصطالحيَ":ى خياًه عحاٌ الخضًث الظًً عووٍ واخضا كً
واخض الى عؾىٌ هللا 23 .أي ما ًظهغ كبل بُان اإلاتن الظي ًىصل إلى اإلالصىص َىا ،وَى
الخضًث الكغٍف فُلىلىن َظا الخضًث ال ولغفه الا مً َظا الىحه.
أهميخه:
بلض وفاة الىبي صلى هللا كلُه وؾلم وان صخابخه اللـام ًغوي بلظهم كً بلع ما
ؾملىٍ مىه -كلُه الؿالم ،-وبلضَم الخابلىن ًغوون ما ؾملىٍ كً الصخابت مً أكىاٌ
الغؾىٌ صلى هللا كلُه وؾلم  ،ومم بضاًاث ؿهىع الفغق واإلاظاَب اإلابخضكت إبان ملخل
كشمان بً كفان -عض ي هللا كىه -وان ال ّبض مً طبؽ مؿألت الىلل في الخضًث؛ فبضأ
ّ
بخدغي ما ٌؿملىٍ مً أخاصًث هبُه ،فال ًلبلىَا ختى
الللماء مً الصخابت والخابلحن
ّ
ّ
ٌلغفىا ػغٍلها وؿهغ خُنها الخشبذ باإلؾىاص ،خُث واهىا ًلىلىن< ؾمىا لىا عحالىم ،وال
ًسفى ّ
أن ؤلاؾىاص محزة مً مؼاًا ألامت ؤلاؾالمُت ،خُث اهفغصث بها كً باقي ألامم،لظلً
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ّ
ٌلض كلم ؤلاؾىاص مً أَم الللىم الظي ًمحز به الخضًث الجُض مً الغصي والىطم ،وأزظ
مياهت مغمىكت كىض اإلادضزحن؛ ختى ّ
كضوٍ ؾالح اإلاؤمً في وحه مً ًبغي ػلال في أخاصًث
ّ
ّ
وؾلم ،-وٍىكف اَخمام ّ
الؿلف الصالح بللم ؤلاؾىاص كً
عؾىٌ هللا -صلى هللا كلُه
ّ
أَمُت ّ
الدكغَم ؤلاؾالمي ،وهدُجت إلاا هاله كلم ّ
الؿىض مً إَخمام
الؿىت الىبىٍت ومياهتها في
كـُم ،فلض صوهذ هخب الاخاصًث مىظ الىصف ألاوٌ مً اللغن الشاوي الهجغي ،وأػلم
24
كليها اؾم اإلاؿاهُض.
ووان لإلمام البساعي خف زاص مً َظا الاَخمام خُث أولى عخمه هللا لإلؾىاص مؼٍض
كىاًت ختى ازخص هخابه بالخفىق في فً ؤلاؾىاص ،وػغٍلت ؾُاكه .للض اؾخؼاق ؤلامام
البساعي مً
إلتزامه أن ًجمم اإلاىاهج الفىُت والؼغق الخاصت في صخُده منها<
املىهج ألاول :الشطوط التي وضعها في أػاهيس صخيحه:
ا-الصخت:الصخت مً أبغػ الكغوغ التي وطلها ؤلامام البساعي في صخُده ،وهي زلت
الغواة ،والاجصاٌ فُما بُنهم ،وزلى الخضًث الكغٍف مً الللل والكظوط.
ب-الطحال (الغواة)< أن ًجمم الغاوي بحن الخفف وؤلاجلان ،وبحن ػىٌ اإلاالػمت للغاوي
الـمىثر ،ختى ًسغج له في ألاصىٌ ،وأما إطا لم ًالػم الغاوي اإلاىثر إال مضة ٌؿحرة فئهه ًسغج
له في اإلاخابلاث والكىاَض.
ج-اجصال الؼىس املعىعً :أن ًشبذ اجصاٌ الغاوي بمً عوي كىه باللىلىت بالىص ،صون
الاهخفاء باإلالاصغة وإمياهُت الللاء فلؽ.
املىهج الثاوي:الجمع بين الشيىخ
الجمم بحن الكبىر أًظا مىهج مً مىاهجه الخاصت ،وطلً أن ٌؿمم الخضًث كً
الكُسحن أو أهثر فُلؼف الشاوي كلى الاوٌ والشالث كليهما وال ًسفى أن الهضف مً طلً
الازخصاع ومشاله مً صخُده ما كاٌ<" خضزىا أخمض بً ًىوـ ،ومىس ى بً
إؾماكُل......كً أبي َغٍغة ،أن عؾىٌ هللا صلى هللا كلُه وؾلم ؾئل< أي اللمل أفظل؟
25
فلاٌ< «إًمان باهلل وعؾىله"
املىهج الثالث :إلاشاضة الى باقي إلاػىاز
البساعي عخمه هللا ًغوي الخضًث بخمامه ؾىضا،ومخىا زم ًدبله عواًت أزغي اإلاخللم
بغواًت ألاولى فيان البساعي ٌؿىق َظٍ الغواًت ألازغي إلى هلؼت الالخلاء،زم ٌكبر الى بلُت
الؿىض باالخخصاع،وَؿغ بظلً الىهج إطا لم ًىً فابضة حضًضة وازخالف صُغ ألاصاء
وهدىَا،ومشاله مً صخُده ما كاٌ<" خضزىا مدمض بً ملاجل ،أزبرها كبض هللا ،أزبرها
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ًىوـ ،كً الؼَغي ،كاٌ< خضزني كبُض هللا بً كبض هللا ،كً ابً كباؽ عض ي هللا كنهما،
كاٌ< وان عؾىٌ هللا صلى هللا كلُه وؾلم «أحىص الىاؽ ،ووان أحىص ما ًيىن في عمظان
خحن ًللاٍ حبرًل..إلخ" ،
زم ٌكحر عخمه هللا الى بلُت الؿىض كىله< "وكً كبض هللا ،خضزىا ملمغ بهظا ؤلاؾىاص
26
هدىٍ"
املىهج الطابع:الخفطيم والخمييز بين إلادباض والخحسًث:
هجض البساعي عخمه هللا حلالى ًؼلم ولمت "خضزني" بمفغصٍ مً لفف قُسه ،وٍؼلم ولمت
"أزبروي" فُما كغأٍ كلى قُسه ومً َىا ًـهغ الخمُحز كىضٍ 27.لظلً كاٌ الىِؿابىعي<
َ َ َّ َ ْ َ
َّ
َ ََْ َ
" َو َّال ِظي َأ ْز َخ ُاع ٍُ في ّ
ص ِغي أ ْن ًَ ُلى ٌَ ِفي ال ِظي
الغ َو َاً ِتَ ،و َك ِه ْض ُث َكل ُْ ِه أهث َر َمك ِاً ِخي وأ ِبم ِت ك
ِ
ِ
ًَ ْأ ُز ُظ ٍُ م ًَ ْاإلاُ َد ّضر َل ْف ًـاَ ،و َلِْ
ـ َم َل ُه َأ َخ ٌض< َخ َّض َزني ُف َال ٌنَ ،و َما ًَ ْأ ُز ُظ ٍُ َكً ا ْإلاُ َد ّض ِر َل ْف ًـا َممَ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ ْ ِ َ ْ َ َ ُ َ
28
ٌ
غح ِر ٍِ< خضزىا فالن ،وما ك ِغا كلى اإلاد ِض ِر ِبىف ِؿ ِه< أزبرِوي فالن"........
واإلاشاٌ ما ًىضح َظا اإلاىهج الجلي ما حاء في صخُده في باب "كالمت ؤلاًمان خب
ألاهصاع"
خُث كاٌ< " خضزىا أبى الىلُض ،كاٌ< خضزىا قلبت ،كاٌ< أزبروي كبض هللا بً كبض هللا بً
حبر ،كاٌ< ؾملذ أوؿا كً الىبي صلى هللا كلُه وؾلم كاٌ< «آًت ؤلاًمان خب ألاهصاع،
29
وآًت الىفاق بغع ألاهصاع"
املىهج الخامؽ :مىهجه في الخحىيل:
وهي في صىعة وطم خغف(ح) وطلً كىض الخدىٌ مً ؾىض إلى ؾىض أزغ ،والهضف مً
طلً ؤلاخخصاع ،وكض أهثر مً َظٍ الؼغٍلت بدُث ال ًسلى هخاب مً هخب صخُده مً
وحىص أخاصًث فيها(ح) ومشاله ما كاٌ البساعي < "خضزىا كبضان ،كاٌ< أزبرها كبض هللا كاٌ<
أزبرها ًىوـ ،كً الؼَغي ،ح وخضزىا بكغ بً مدمض.......كاٌ< «وان عؾىٌ هللا صلى هللا
30
كلُه وؾلم أحىص الىاؽ.......إلخ"
املىهج الؼازغ:حعطيف ضاوي الخسًث في إلاػىاز ،وبعس إلاهتهاء مً ضواًت الخسًث:
ومً مىاهجه ؤلاؾىاصًت حلغٍفه بغاوي الخضًث في ؤلاؾىاص حلغٍفا وامال،والغغض مً طلً
إػالت اللبـ والغمىض الظي ًدضر بؿبب حكابه ألاؾماء ،وطلً إما ًيىن مً زالٌ
ؤلاؾىاص أو بلض ؤلاهتهاء مً عواًت الخضًث وؾُاكخه ،ومشاٌ ألاوٌ كلى ؾبُل الىمىطج ما
كاٌ في صخُده < " وكاٌ ولُم< كً ابً اإلاباعن ،أزبرها ملمغ ،كً الؼَغي ،أزبروي مىلى
ألؾامت بً ػٍض " ،أن الدجاج بً أًمً بً أم أًمً ،ووان أًمً بً أم أًمً ،أزا أؾامت
31
ألمه وَى عحل مً ألاهصاع ،فغآٍ ابً كمغ لم ًخم عوىكه وال سجىصٍ فلاٌ< أكض "
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ومشاٌ الشاوي ما كاٌ< "خضزىا آصم بً أبي إًاؽ ،خضزىا ابً أبي طبب ،خضزىا ؾلُض
اإلالبري ،كً أبي َغٍغة عض ي هللا كىه ،كاٌ< كاٌ عؾىٌ هللا صلى هللا كلُه وؾلم< «مً
واهذ له مـلمت ألزُه مً كغطه أو ش يء...إلخ
و إهما ؾمي اإلالبري ألهه وان هؼٌ هاخُت اإلالابغ " ،كاٌ أبى كبض هللا< " وؾلُض اإلالبري< َى
32
مىلى بني لُث ،وَى ؾلُض بً أبي ؾلُض واؾم أبي ؾلُض هِؿان""
املىهج الؼابع :في املعللاث واملطاػيل:
في ألاصل ؤلامام البساعي لم ًسغج في صدخُه إال الخضًث الظي اجصل ؾىضٍ ،ولىىه أوعص
بلع ألاؾاهُض غحر اإلاخصلت ألغغاض كلمُت زاهىٍت.
-1حعطيف املعلاث :اإلاللم <وَى الخضًث الظي ؾلؽ ؾىضٍ في ؤلاًخضاء عاو أو أهثر كلى
الخىالي ،وألاخاًث اإلاغفىكت التي طهغَا الامام البساعي ملللت لها خالخان<
أولها<
أولها :بلع اإلالللاث أوعصَا مىصىلت في مىطم آزغ مً صخُده ،وؾبب حللُله أهه ال
ًىغع قِئا إال لفابضة ،فئطا وان اإلاتن ٌكخمل كلى أخيام مخلضصة فئهه ًىغعٍ بدؿبها ،أو
ًلؼله في ألابىاب إطا واهذ الجملت ًمىً اهفصالها مً الجملت ألازغي ،ومم طلً فال
ًىغع ؤلاؾىاص ،بل ٌغاًغ بحن عحاله ،فئطا طاق مسغج الخضًث ولم ًىً له إال إؾىاص
واخض،فئهه كض ًسخصغ اإلاتن أو ؤلاؾىاص ،وَظا أخض أؾباب الخللُم.
ثاهيها :ما ال ًىحض إال ملللا ،وَى إما أن ًيىن بصُغت الجؼم أو الخمغٍع ،فأما ما وان
بصُغت الجؼم فمنها ما َى صخُذ لىنها لِؿذ كلى قغػه ،ومنها ما َى طلُف بؿبب
الاهلؼاق ،وأما ما وان بصُغت الخمغٍع فمنها الصخُذ والخؿً والظلُف ،ليىنها
حمُلا لِؿذ كلى قغػه في الاجصاٌ ،ولىىه متى أوعصٍ في ملغض الاخخجاج والاؾدكهاص
فهى صخُذ أو خؿً أو طلُف مىجبر ،وإن أوعصٍ في ملغض الغص فهى طلُف كىضٍ.
 -2املطاػيل:الخضًث اإلاغؾل مً أهىاق اإلاىلؼم ،وَى الظي عفله الخابعي إلى الىبي صلى اله
كلُه وؾلم ؾلؽ مىه الصخابي أو صخابي وجابعي أوهثر مىه ،وإلاا وان اجصاٌ الؿىض مً
قغوػه الخاصت في صخُده ،فئن الاخاصًث اإلاغؾلت لم ًسغحها لإلخخجاج بها ،ولظا فهي
مغوٍت في الكىاَض واإلاخابلاث،والغغض مً إًغاص اإلاغاؾُل ؤلاقاعة إلى الخالف في الخضًث،
وأهه صخُذ ال ًظغٍ الخالف خُث ًسغج الخضًث كلى الىحهحن ؤلاعؾاٌ والىصل ،أو
الىكف والغفم<أوال<مً ػغٍم صخُذ مخصل زم بلضَا ًظهغ اإلاغؾل في الكىاَض واإلاخابلاث
واإلاللاث  ،وبظلً جيىن اإلاغاؾُل ملىٍت للمخصل بلض أن زبدذ صخت الىصل والغفم.
داجمت البحث:
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وزخاما بهظا الؿفغ الىبحر ،وأحاللىا لصاخبه ،فبلض َظٍ الجىلت الؿغَلت الظي
اؾخغغطىا زاللها مىهجه في هخابه ًىضح لىا ممحزاث صخُذ البساعي بصىاكت ألاؾاهُض
وفم مىهج مبخىغ  ،فلضم لىا َظٍ الخدفت الغاةلت الللمُت خُث حلل ليل خضًث مىطلا
واخضا ٌؿغص فُه حمُم الؼغق التي ًغٍض طهغَا وألاؾاهُض اإلاسخفت ،وألالفاؾ اإلاخلضصة مما
ؾهل كلى الباخشحن الىـغ في وحىٍ َظا الخضًث مً خُث الؼغق ،وحلضص الغواًاث ،ومً
خُث اإلاتن وحلضص ألالفاؾ إطافت إلى جغجِب الغواًاث بدؿب ألالفاؾ وإزخُاع الكُىر،
وجغجِب عواًاتهم بدؿب صعحاتهم .ول طلً في وؿُج صكُم ًضعهه مً حلغف إلى مىهجُخه
عخمه هللا ،وأؾأٌ هللا أن ًىفلىا به ،وأن يهضًىا إلى الخمؿً بؿىت عؾىله صلى هللا كلُه
وؾلم ،وَى اللاصع كلُه وآزغ صكىاها أن الخمض هلل عب اللاإلاحن.
املصازض واملطاحع
اللطآن الكطيم:هخاب الصىاكخحن -ابى َالٌ اللؿىغي -آلاؾخاهت  -ؾىت ;َ353ـ.صالبل ؤلاعجاػ -كبض اللاَغ الجغحاوي ،الىاقغ مؼبم اإلاضوي باللاَغة-صاع اإلاضوي بجضة. الخِؿحر في أخاصًث الخفؿحر,مدمض اإلايي الىاصغي ,صاع الغغب ؤلاؾالمي ،بحروث فخذ الباعي ,أخمض بً كلي بً حجغ أبى الفظل اللؿلالوي ,صاع اإلالغفت  -بحروث، ؤلاعقاص في ملغفت كلماء الخضًث ،زلُل بً كبض هللا بً أخمض بً إبغاَُم بً الخلُلاللؼوٍني (اإلاخىفى< َ668ـ) مىخبت الغقض – الغٍاض الؼبلت ألاولى362; ،
معجم البلضان  ،قهاب الضًً أبى كبض هللا ًاكىث بً كبض هللا الغومي الخمىي (اإلاخىفى<َ848ـ) صاع صاصع ،بحروث ،الؼبلت الشاهُت 3;;7 ،م
 ػبلاث الكفلُت الىبري  ،جاج الضًً كبض الىَاب بً جلي الضًً الؿبيي ،هجغللؼباكت واليكغ والخىػَم الؼبلت الشاهُتَ3635 ،ـ
ؾحر أكالم الىبالء < ، 5;6<34قمـ الضًً أبى كبض هللا  ،صاع الخضًث -اللاَغة ،الؼبلتَ3649ـ
َ
 قغح كلل الترمظي  ،ػًٍ الضًً كبض الغخمً بً أخمض بً عحب بً الخؿً ،الؿالمي،البغضاصي ،زم الضمكلي ،الخىبلي (اإلاخىفى< َ9;7ـ)مىخبت اإلاىاع  -الؼعكاء – ألاعصن،الؼبلت<
ألاولىٌ3629 ،
 ملضمت ابً الصالح في كلىم الخضًث  ، 48<3كشمان بً كبض الغخمً ،أبىكمغو ،جليالضًً اإلالغوف بابً الصالح (اإلاخىفى< َ865ـ) صاع الفىغ -ؾىعٍا ،صاع الفىغ اإلالاصغ –
بحروث،ؾىت اليكغ< َ3628ـ
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 أبى كبض هللا الخاهم مدمض بً كبض هللا الىِؿابىعي اإلالغوف، ملغفت كلىم الخضًث482<بابً البُم
مىهج الؿىت الىبىي في هلع هالم الكُلت واللضعٍت البً جُمُتوهسبت مً أؾاجظة الخفؿحر, الخفؿحر اإلاِؿغ+ الىاقغ < صاع الجُل بحروث, الؼبلت ألاولى,  مؿلم بً الدجاج- الجامم الصخُذ صاع البكابغ،أبى الفغج كبض الغخمً بً كلي الجىػي-فىىن ألافىان في كُىن كلىم اللغآن–  بحروث حالٌ الضًً الؿُىػي،كبض الغخمً بً أبي بىغ- ؤلاجلان في كلىم اللغآنَـ3644 ،الؼبلت< ألاولى، مدمض بً إؾماكُل صاع ػىق الىجاة- صخُذ البساعي صاع، ً أبى الخؿ،كلي بً فظاٌ بً كلي بً غالب اللحرواوي-  الىىذ في اللغآن الىغٍمالىخب الللمُت – بحروث
 ابً ماحت أبى كبض هللا مدمض بً ًؼٍض اللؼوٍني,ؾجن ابً ماحت1

-Surat -ul-Hijar:9

2

- Al-Irshad fi Marifat Ulama al-Ḥadīth 3:958, Khalil bin Abdullah bin Ahmad bin al-Khalil al-Qazwini(446AH)
Makatab al-Rushd- al-Riad al-Taba al-owla, 1409.
3
- Mujam al-Buldan, 1:419, Shahabuddin Abu Abdullah Yaqoot bin Abdullah al-romi al-Hamwi,(626AH), Dar
Sadir, Bayrut, al-Taba al-Thania, 1995 AC.
4
-Tabqat al-Shafia al-Kubra, 2:216, Tajuddin Abdulwahab bin Taqiuddin al-Sabki, Hujar littaba'ati wannashar
wattawzie, al-Taba al-Thania, 1413AH,
5
- Hady al-Sari, Sharh Sahih ul Bukhari, 477.
6
- Siyar Alam al-Nubala, 12:394, Shamsuddin Abu Abdullah, Dar al-Ḥadīth, al-Qahira, al-Taba 1427AH.
7
-Tabqat al-Shafia al-Kubra, 2:212.
8
-Hady al-Sari, 479.
9
-Siyar Alam al-Nubala, 13, 433.
10
-Tarikh Baghdad, al-Khateeb al-Baghdadi, 2:13
11
-Ibid.
12
-Ibid, 2: 24.
13
-Siyar Alam al-Nubala, 12: 421.
14
- Sharh Elal al-Tarmizi, 1:32, Zain al-ddin Abdurahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan, al-Salami, alBaghdadi, al-Damashqi, al-Hanbali(795AH) Maktaba al-Manar, al-zarqa – Jordan, al-Taba al-Owla, 1407Ah.
15
-Tabqat u Shafia, 2:232.
16
Hady u Sari, 490.
17
- Muqddima ibn al-Salah, fi Uloom al-Ḥadīth, 1:26, Uthman bin Abdurrahman, Abu Amr, Taqyuddin al-Maroof
bibn al-Salah(643AH), Darulfikr, Suriya, Darulfikr al-Muasir- Bayrut, 1406AH.
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Tarikh Baghdad, 2:327.
-Al-Bidaya, wa al-Nihaya, Ibn Katheer, 11:24.
20
-Sharh al-Nawawi, Ala Muslim, 1:14.
21
-Lisan ul-Arab, Ibn Manzoor, 3:2114.
22
-Tawjih ul-Nazar Ela Usullunazar, Tahir al-Jazayari, 89, 90.
23
-Manhaj ul-Naqd fi Uloom al-Hadit, Nooruddin Etar, 33.
24
-Manhaj ul-Sunnah al-Nabawi, fi Naqdi Kalam al-Shia wal Qadari, ibn Timiya, 4:11.
25
-Kitabuliman, Bab Man Qala Inna al-Imana Huwa al-Amal, H#26.
26
-Kitabu Badalwahyi, bab Zikr al-Malaika, H#3220.
27
-Uloom al-Ḥadīth, ibn Salah, 167.
28
- Marifat Uloom al-Ḥadīth, Abu Abdullah, al-Hakim Muhammad bin Abdullah al-Nisaburi, al-Maroof bibn alBay:260.
29
-Sahih ul-Bukhari, Bab Alamatuliman Hub al-Ansar, H#17.
30
-Sahih ul-Bukhari, Bab Bada al-Wahyi, H#6.
31
-Sahih al-Bukhari, Bab Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, H#3736.
32
- Sahih ul-Bukhari, Bab man kanat lahu Mazlimat End al-Rajul Fahallala Lahu, Hal Yubain Mazlamatahu,
H#2449.
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