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 إمحمد فرج الزايدي د.                        

 كميَّة العموم الشَّرعيَّة بمسالتة ـ الجامعة األسمرية
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو كما يحب ربنا ويرضى ، 

ف رًا ونذيرًا سيدنا  محمد بيـ عمى مف بثثو اهلل لمثالميف بشوالصالة والسال
 عبد اهلل النبي المصطفى وعمى آلو وصحبو .

 وبعد
فقد أجمثت األمة عمى أف أصح كتاب بثد كتاب اهلل ىو صحيح 
البخاري ،الذي أودعو صاحبو ما اختاره مف صحيح السنة،وتمقتو األمة 

 بالقبوؿ، واستدؿ الثمماء بأحاديثو عمى كثير مف األحكاـ الشرعية.
يسبؽ   ػ منيجًا فريدًا في تصنيفو لـونيج اإلماـ البخاري ػ رحمو اهلل

في ربطو بيف الحديث الذي يورده تحت كتاب  ،إليو،ونسقو تنسيقًا بديثاً 
 ،قيو،وما يرمي إليو مف ىذا الصنيعمثيف وباب مقصود ،يفيـ مف خاللو ف

 ،واستنباطًا لمنيجو يانًا لمقصده،توضيحًا وب ،وقد تنافس جيابذة الثمماء بثده
بذة الحافظ أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف عمي بف ومف أؤلئؾ الجيا

 " الذي قضى ىػ في شرحو الثظيـ "فتح الباري852حجر الثسقالني المتوفى 
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 .وكما قيؿ: ال ىجرة بثد الفتح ،وسد بو ثغرة ميمة بو دينًا عف األمة،
 والناظر في الفتح يجد أف مؤلفو قد فتح اهلل عميو أغالقًا أعيت غيره،

وعالـ  مو دره مف جيبذ نحرير،، فمنكتًا بديثة خفيت عمف سواه ستخرجوا
 .قدير

وسيؿ عميو  ثتمة،لقد أضاء لدارس صحيح البخاري دروبًا كانت م
وأحاديثو  ،منيجًا ربط بو بيف تراجـ الصحيح فأبدع ،مسالؾ كانت وعرة

 تنبطًا مثاني، ومسمستخرجًا حكمًا وفوائد جمة المتثددة، وناسب بينيا،وكتبو 
 .وأحكامًا ميمة

في توجيو فأحببت ػ بجيد المقؿ ػ أف أتممس دروب منيجو الذي سمكو 
 ،ى شيء ولو يسير مف براعتو وحنكتو، وأقؼ عممناسبات اإلماـ البخاري

إرشادًا  ،وتبيف مثالمو ف تبرز ذلؾ المنيج،فكانت ىذه الورقات تحاوؿ أ
 وذخرًا لكاتبو. لقارئو،
ي إلى منيج الحافظ ابن حجر في إرشاد القار ث: "أسميت البحو 

 ".و مناسبات أبي عبد اهلل  البخاريتوجي
 المقدمة

 :سبب اختيار البحث
 ، أعجبت بما يذكره ىذا األولية ليذا الشرح القيـ الماتععند قراءتي 
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، باب والحديث وما ينوع بو الثبارةالثالـ الجيبذ وما يتناولو مف ربط بيف ال
 ، ناىاًل مف عممو وميارتو.بأسموبو وعبارتو أف أخوض غماره، شغفاً  فأردت

 :أىمية البحث
تظير أىمية كتاب صحيح البخاري في أنو اشتمؿ عمى عدد كبير 
مف األحاديث الصحيحة الثابتة عف رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ 

المرجع لمشريثة فيي  ،والموضحة لألحكاـ المفصمة ليا ،والمفسرة لكتاب اهلل
 .بثد كتاب اهلل

الذيف شرحوا صحيح والحافظ ػ رحمو اهلل ػ يثد مف أشير الثمماء 
 واىتمامو بالصناعة الحديثة في شرحو ظاىر ومثمـو إلى ،اإلماـ البخاري

وقد اعتني الثمماء قديما وحديثًا بدراسة  ،جانب اىتمامو باالستنباط الفقيي
بخاري في قائميـ: فقو ال ا في صحيحو حتى قاؿتراجـ البخاري التي أودعي

 تراجمو. 
 قد استطاع ابف حجر أف يستنبط تناسبًا عجيبًا بيف الترجمة والحديث،

وىو عمؿ متميز ليذا الثالـ  وبيف الباب السابؽ والالحؽ، ،والترجمة والباب
 .وأباف عف عمؽ فيمو وذكائو دلؿ بو عمى عبقرية البخاري، الجيبذ،

في ىذا الثمؿ  وقد رأيت أف أتتبع صنيع ابف حجر مبينًا منيجو
 .وفائدة عظيمة لما فيو مف عمـ غزير، لفيـ مراد البخاري، الرائع،
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 حدود البحث :
تقوـ الدراسة عمى استقراء المواضع التي ذكر فييا ابف حجر المناسبة 
أو المطابقة بيف الترجمة والحديث، ومف ثـ تصنيؼ تمؾ المواضع لبياف 

الدراسة شاممة لشرح ابف حجر مف ، وقد اخترت أف تكوف منيج المتبع فيياال
 .وؿ صحيح البخاري إلى كتاب الزكاةأ

دوف غيره ممف كتب  واالقتصار عمى ما كتبو ابف حجر ػ رحمو اهلل ػ
 .في ىذا المجاؿ

 .ء بثينات مف الشرح تركًا لإلطالةاالكتفا -
وبيف الترجمة والترجمة، وبيف  ،ةأذكر المناسبة بيف الحديث والترجم -

، بياف مناسبة ترجمة لحديث أو كتاب. والبحث ليس بصدد لترجمةالكتاب وا
، لكف المقصود ىو كيؼ تكفؿ بيا جيابذة الثمماء والحفاظفيذه ميمة 

وكيؼ تمكف مف عرضيا أماـ  ،اع ابف حجر أف يظير تمؾ المناسبةاستط
 . القارئ

 :خطة البحث
 ،البحث خطة قصيرة بنيت عمى تمييد، وأربثة مباحثانتيجت في 

 وخاتمة .
 .: وتشمؿ: سبب اختيار الموضوع وأىميتوالمقدمة

 .ـ معنى الترجمة والمناسبة )لغة ـ اصطالحًا(1المبحث األول: 
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 .أىمية المناسبة - 2                 
 : مواضع المناسبات المبحث الثاني   
 .مناسبة البدء باسـ الكتاب: أوالً 

 .ثانيًا: مناسبة الحديث لمكتاب
 .مناسبة بيف كتاب وبابثالثًا: ال

 .رابثًا: مناسبة بيف حديثيف في باب واحد
 .خامسًا: مناسبة بيف ختـ باب وحديث

 .سادسًا: مناسبة تقديـ ترجمة عمى ترجمة
 .سابثًا: مناسبة ختـ الترجمة بحديث

 .ة بيف تراجـ متثددة في كتاب واحد: مناسبثامناً 
 .سبة ترتيب أحاديث باب فيما بينيا: مناتاسثاً 

 :المبحث الثالث:  ألفاظ المناسبة   
 .يأتي بمفظ  المناسبة صريحاً   -1
 يذكرىا بمفظ غير صريح.  -2

 : توظيف المناسباتالمبحث الرابع
 .بياف حكـ شرعي -1
 .بياف مثنى لفظ -2
 .ط بيف حديثيف، براعة االستيالؿ، واالختتاـ: ربإظيار حسف التصنيؼ -3
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 : معنى الترجمة والمناسبةالمبحث األول
 :المعنى المغوي واالصطالحيواًل: أ
 : ػ الترجمة لغة1 

بينو ووضحو، وترجـ كالـ  :قاؿ في المثجـ الوسيط: )ترجـ الكالـ
 .(1)(وعنو: نقمو مف لغة إلى أخرى ،غيره

 .(2))وترجـ فالف كالمو:إذا بينو وأوضحو( قاؿ في المصباح المنير:
 وفي حديث ىرقؿ: المفسر لمساف، :والُترجماف ف منظور: "الَترجماف،قاؿ اب

كالـ أي ينقمو مف : الترجماف ػ بالضـ والفتح ػ ىو الذي يترجـ القاؿ لترجمانو
 وقد ترجمو وترجـ عنو: وقاؿ الزبيدي:)المفسر لمساف، .(3).لغة إلى أخرى (

  .(4)إذا فسر كالمو بمساف آخر(
 رى،الترجمة ػ بفتح التاء والجيـ ػ وىي التثبير عف لغة بأخ) :وقاؿ النووي   
 -ماف بضـ التاءػػػػػوىو الترج ،ـػػػة فيو مترجػػػػػػترجم ،ـػػػـ يترجػػػػػػاؿ منو: ترجػػػػيق

                                                 
ية لمطباعة والنشر المكتبة اإلسالم إبراىيـ مصطفى وآخروف، قاـ بإخراجو: ،المثجـ الوسيط (1 (

 ] ترجـ [.. 1/83والتوزيع 
 .] ترجـ [ 74المصباح المنير، مصدر سابؽ ص (2 (
محمد بف مكـر بف منظور، تحقيؽ: عبد اهلل الكبير، ومحمد حسب اهلل، وىاشـ  اف الثرب،لس (3 (

 . 426/ 1ذلي، دار المثارؼ، القاىرة،  ] ترجـ [ الشا
، عبد الرزاؽ الحسيني، الزبيدي ، لمحمد بف محمد بفتاج الثروس مف جواىر القاموس (4 (

 .] ت.ر.ج .ـ [ 3/327ار اليداية، : دقيؽ: مجموعة مف المحققيف الناشرتح
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 .(1)(والجيـ مضمومة فييما وفتحيا ػ لغتاف ػ، 
عمى أربثة  ،الضـ والفتح وقد اختمؼ في ضبط حركة التاء والجيـ بيف

الزيف  ػ  لخصيا الباحث عميوجوه ػ مع اتفاقيـ عمى سكوف حرؼ الراء 
والثانية: أنيما مفتوحاف  ،) األولى: أنيما مضموماف فنقوؿ: "ُترُجمة" :بقولو

 ،وؿ مفتوح والثاني مضموـ فنقوؿ "َترُجمة": أف األوالثالثة "،فنقوؿ: "َترَجمة
والثاني مفتوح فنقوؿ "ُترَجمة". وقد رجح النووي : أف األوؿ مضموـ والرابع

الزبيدي، وأحمد بف محمد  مرتضي محمد ، وكذلؾ الثالمةالثالثة منيا
 .(2)(الفيومي

 ،اب أف تكسر الجيـ في جمع الترجمةأما في حالة الجمع فالصو 
ذا ضمت الميـ فيقصد بيا القذؼ بالحجارة وغيرىا. (،فتقوؿ:)التراِجـ  وا 

أما التراجـ ،فإف لبجيرمي في حاشيتو عمى الخطيب: "قاؿ الشيخ سميماف ا
ف كاف في الرم سر فيو الجيـ،كاف في تراجـ المصنفيف فتك ي بالحجارة وا 

 . (3)"مثاًل فتضـ فيو الجيـ

                                                 
بده عمى كوشؾ، دار و: ع، حققتيذيب األسماء والمغات، ليحيى بف شرؼ الديف النووي (1 (

 .70/ 1ـ 2006الفيحاء، دمشؽ، دار المنيؿ، ناشروف، دمشؽ، ط األولى 
ح المحدثيف مف دراسة استقرائية في المغة واصطال تراجـ أحاديث األبواب، بحث بثنواف: (2 (

 ود اإلسالمية،مجمة جامثة اإلماـ بف سث ، عمي بف عبد اهلل الزيف،خالؿ صحيح البخاري
  .ـ1991يوليو  ىػ،1412المحـر  ،5ػ 4ص الثدد الخامس

 ماف بف ػػػػػػػػػسمي :ب، تأليؼػػػػيرمي عمى الخطية البجػػب أو حاشيػػػػػػتحفة الحبيب عمى شرح الخطي (3 (
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الراء والجيـ والميـ أصؿ ف فارس في مثجـ مقاييس المغة: "وقاؿ اب
 .(1)"وىي الرمي بالحجارة حد،واحد يرجع إلى وجو وا

مما سبؽ يظير أف مثنى الترجمة تنحصر في: النقؿ مف لغة إلى 
 .وبيانو وتوضيحو، أو التثبيرآخر أخرى أو تفسير لساف ب

 :المعنى االصطالحي -2
يراد بيا في كتب  والذي ييمنا ىو اصطالح المحدثيف فنقوؿ:

مفتاح  باب: مثؿ: ،اعنواف عمى األحاديث يدؿ عمى موضوعي الحديث:
 . (2)سيرتيـ يراد بيا في كتب الرجاؿ:و   الصالة الطيور.

ف الكتاب ، وىي عنوامة"والتراجـ: جمع ترج اؿ في توضيح األفكار:ق
كوف مناسبة لما يساؽ مف والبد أف ت ،الذي تساؽ فيو األحاديث

 .(3)"األحاديث
 ويراد بتراجـ البخاري " البخاري:قاؿ في مقدمة مناسبات تراجـ أبواب 

                                                                                                              

 ىػ(، الناشر: دار الفكر،1221وفى: محمد بف عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافثي )المت= 
 .4/346ـ 1995 -ىػ 1415

فارس بف زكريا الرازي وضع حواشيو: إبراىيـ شمس : أحمد بف يس المغة، تأليؼمثجـ مقاي (1 (
 .] ـ [ 1/514، منشورات محمد عمي بيضوف الديف

دار  ،مثجـ مصطمحات الحديث وعمومو وأشير المصنفيف فيو،محمد أبو الميث الخير آبادي  (2 (
 .36ص  ،ـ 2009النفائس ط . األولى 

محمد بف إسماعيؿ األمير الصنثاني، حققو وعمؽ عميو: يح األنظار توضيح األفكار شرح تنق (3 (
 .1/218ـ، 20011شد، ناشروف ط. األولى ، مكتبة الر محمد محب الديف أبو زيد
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تمؾ الثناويف التي جثميا صاحب الصحيح لمحديث الواحد أو مجموعة 
الباب، لتقدـ لمقارئ فكرة مسبقة  أو ،اديث التي تندرج تحت ذلؾ الثنوافاألح

مقاصدىا التي يشمميا ترجمة عف مضموف الحديث أو األحاديث ومثانييا و 
 .(1)"الباب

 .فكرة عف مثنى الحديث والمقصد منوفالغرض منيا أف يكوف لمقارئ 
 : أف الترجمة اصطالحًا تتمحور حوؿ مما سبؽ يمكف القوؿ

 .  ػ عنواف لمحديث الذي يذكر تحتيا أ
 . ػ ذكر سير الرواة ب

 : بين المعنى المغوي واالصطالحي
بثد أف عرفنا المثنييف المغوي واالصطالحي البد مف البحث عف 

كتبو اإلماـ أف الثنواف الذي يطيما، وىذه الثالقة تظير في )عالقة ترب
أنو  : األولى:ويسوؽ تحتو األحاديث، ال يخرج عف إحدى ثالث حاالت

فظ بالحديث ػ صمى اهلل رجمة يفسر لساف المتمصاحب الت لساف المؤلؼ،
 .عميو وسمـ

و الصالة : أنو تثبير بمساف المؤلؼ المترِجـ عف لساف المتحدث عميالثانية
 .والسالـ

                                                 
، مد إسحاؽ بف إبراىيـ: محليؼ بدر الديف ابف جماعة، تحقيؽ، تأمناسبات تراجـ البخاري (1 (

 . 3ص ـ، 2000ىػ /  1420ثة األولى ، الطبدار الفكر
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وسمـ ػ إلى لساف : أنو نقؿ مف لساف المتحدث ػ صمى اهلل عميو الثالثة
المترِجـ ػ  :ر الباحث ثالثة أركاف لمترجمة ىي. وقد ذك(1)(المؤلؼ المترِجـ

والترجمة، وىي  ،والمترَجـ لو ػ بالفتح ػ، وىو النص ،بالكسر ػ وىو المؤلؼ
 الثنواف الذي يضثو المترجـ لمداللة عمى مثنى قائـ بما تحتو مف نص،

أما  وبيف أف المترَجـ لو وىو المقصود أصاًل ىو نص حديث البخاري،
وأف ما  ،ند البخاريديث الصحيحة المسندة عالمترَجـ لو فيو باتفاؽ األحا

ر ػ فطريقة عداىا مف اآليات واألحاديث المثمقة وما ليس عمى شرطو واآلثا
 .البخاري فييا محؿ نظر

والمثروؼ عند البخاري في تراجمو أف منيا ما ىو نص حديث أو 
 -رحمو اهلل -، استنبطو البخاريومنيا ما ىو مستنبط آية أو قوؿ صحابي،

 .(2)بفقو وسثة عممو
 ؟العالقة بين الترجمة والمترجم لو: ما لوالسؤا

 .القةقبؿ اإلجابة ينبغي تثريؼ المناسبة ليتسنى لنا مثرفة تمؾ الث
المناسب قاؿ في المصباح المنير: ) :المناسبة من حيث المغة

   (3).أي يقاربو شبياً  ،وىذا يناسب ىذا وبينيما مناسبة، القريب،
                                                 

 .7: تراجـ أحاديث األبواب ص ينظر  (1 (
 .ينظر المصدر السابؽ  (2 (
ير في غريب الشرح الكبير لمرافثي، تأليؼ: أحمد بف محمد الفيومي، تحقيؽ: المصباح المن  (3 (

 .عبد الثظيـ الشناوي، دار المثارؼ، الطبثة الثانية )مادة ] نسب [



ابع                                   مجلة العلوم الشَّرعيَّة        العدد الرَّ  

 إرشاُد القاري إلى منيج الحافظ ابف حجر في توجيو مناسبات 
ؿ الكتاب إلى باب الزَّ   كاة(اإلماـ أبي عبد اهلل البخاري )مف أوَّ

- 57 - 

 

 .شياءبة والمشابية بيف شيئيف أو أفيي المقار 
تي تربط بيف الترجمة والمترجـ الثالقة المثنوية الفي االصطالح: "

 .(1)"لو
وبيف ألفاظ  -موضوع الكتاب أو الباب -فالمثنى الرابط بيف الثنواف

 :ه المناسبة ترد عمى أنحاء متثددة، وىذالحديث ىو المناسبة
 . (2) : تكوف خفية أو ظاىرةػ فمف جية إدراكيا 1
 .(3)، تطابؽ كمي أو جزئيقتيا لممترجـ لوػ  ومف جية مطاب2

أورد فيو  .شثر اإلنساف : الماء الذي يغسؿ بوباب :فمثال الخفية
لما  -صمى اهلل عميو وسمـ -أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنو -حديث أنس
  .(4).كاف أبو طمحة أوؿ مف أخذ مف شثرهحمؽ رأسو 

                                                 
 .13بحث: تراجـ أحاديث األبواب ص  (1 (
الظاىرة ىي التي يدؿ عمييا الحديث داللة ظاىرة واضحة بحيث ال تحتاج إلى إعماؿ الفكر  (2)

: وىي الثناويف التي يستنبطيا بينيا وبيف حديث الباب . والخفيةوالنظر لمثرفة الثالقة 
 ، بحيث ال يدرؾ القارئ الثالقة بينيا وبيف الحديث إاللمصنؼ مف الحديث الوارد في البابا
، بحث مقدـ صيميةالتناسب في صحيح البخاري دراسة تأ :عماؿ الفكر والنظر والتأمؿ(بإ

بكمية الشريثة ـ 7/2010/ 15ػػ  14د في الفترة مف لمؤتمر االنتصار لمصحيحيف المنثق
 . 10بالجامثة األردنية، إعداد عمي إبراىيـ سثود عجيف، جامثة آؿ البيت.  ص 

 .بوابينظر بحث تراجـ أحاديث األ (3 (
 ـػػث رقػػػػػساف، الحديػػػػػر اإلنػػػػػؿ بو شثػػػػػي يغسالماء الذ الوضوء باب: :تابػػػػػػصحيح البخاري ك (4 (
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ال  ،شثر طاىرة منو عمى الترجمة أف الووجو الداللقاؿ ابف حجر: " وا 
، فإذا كاف (1)لما حفظوه وال تمنى عبيدة أف يكوف عنده شثرة واحدة منو

 .    (2)"فالماء الذي يغسؿ بو طاىر اىرًا،ط
المناسبة التي ذكرىا ابف حجر مفيدة في فيـ إيراد البخاري ىذا 
الحديث في ىذا الموضع وىو) باب الماء الذي يغسؿ بو الشثر( مع أف 

فاستنتج حكـ  ،سؿ، وال لطيارة الشثر أو نجاستور فيو لمغالحديث ال ذك
 .و مف الحديث المرفوع واألثر قبمو، بما دلؿ عمينساف وأنو طاىرشثر اإل

تحتاج إلى كد ذىف لتستنبط  بؿ ،مناسبة ربما ال تظير بيسر وسيولةفال  
، يبحث عف وع كاف عمؿ ابف حجر في أغمب شرحو، وعمى ىذا النوتفيـ

 .أو منتقداً  غيره، إما مسممًا لو، ينقؿ قوؿالمناسبة و 
دبر بؿ تنقدح في :  ما ال يحتاج إيرادىا إلى كبير تأمؿ وتوالظاىرة

ه )ابف حجر( كثيرًا ما يقوؿ: "ومناسبة الحديث ، فنجدالذىف ألوؿ وىمة
... لمترجمة ظاىر ، ومطابقة الحديثووجو المناسبة ظاىر ،لمترجمة ظاىر
 .  "إلى غير ذلؾ

                                                                                                              

يـ أبي يثقوب نشأت بف كما المصري، مكتبة الطبري، ط ، تقد(، النسخة السمطانية171) = 
 .ـ2010ىػ / 1431األولى 

 .كما ورد في األثر الذي قبمو (1 (
ر ، دار الفكتأليؼ: أحمد بف عمي بف حجر الثسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري (2 (

 .367/ 1ـ 2000/  1420ط. األولى 
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 : (1)المطابقة الكمية ومثال
مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب  :باب ،اإليماف ما جاء في كتاب

لنفسو" عف أنس ػ رضي اهلل عنو ػ عف النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ قاؿ:)ال 
 .  (2)يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو(

 . ا ىي إال ألفاظ مختصرة مف الحديثفالترجمة م
  (3):الجزئية ومثال المطابقة

. عف أبي ىريرة ػ باب: االستجمار وتراً  ما جاء في كتاب الوضوء،
إذا توضأ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ قاؿ: ) رضي اهلل عنو ػ أف رسوؿ اهلل
ذا استيقظ أحدكـ ومف استجمر فميوتر أحدكـ فميجثؿ في أنفو ثـ لينثر، ، وا 

حدكـ ال يدري أيف ، فإف أيغسؿ يده قبؿ أف يدخميا في وضوئومف نومو فم
"ومطابقة الحديث لمترجمة في قولو: ومف استجمر : قاؿ الثيني .(4)باتت يده(

 مار ػػػػػػى االستجة عمػوعقد الترجم ،مؿ عمى أحكاـػػػػػوىذا الحديث مشت ،رػػػػػفميوت
                                                 

لمترجـ ، فكؿ ما دؿ اة لممترجـ مطابقة تامة مف كؿ وجووىي التي تكوف الترجمة فييا مطابق (1)
 . 16عميو فيو وارد في الترجمة. تراجـ أحاديث األبواب ص 

ب لنفس ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يح باب: :اإليماف كتاب: يح البخاري:صح (2 (
 . 1/12( 13حديث رقـ) 

، فميس كؿ ما دؿ عميو المترجـ ييا مطابقة لممترجـ مطابقة ناقصةوىي التي تكوف الترجمة ف (3)
بواب جمة دالة عمى جزء مف المترجـ فقط. تراجـ أحاديث األواردًا في الترجمة بؿ إف التر 

 .17ص
 .(162االستجمار وترًا، رقـ ) : باب صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب (4 (
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 .(1)"الذي ىو أحد األحكاـ
 .ود لفظ الترجمة في الحديث مطمقاً ونوع آخر ىو عدـ ور 

يذ وال ال يجوز الوضوء بالنب :تاب الوضوء، بابما جاء في ك
 -صمى اهلل عميو وسمـ -لنبيعف ا -، عف عائشة ػ رضي اهلل عنياالمسكر

بقة الحديث لمترجمة مطاقاؿ الثيني: " .(2)(قاؿ: )كؿ شراب أسكر فيو حراـ
ذا كاف مسكرًا يكوف شرابو وجو ذلؾ أف الشراب إثـ قاؿ: " ،(3)"بالجر الثقيؿ

 . (4)"كذلؾ ال يجوز التوضؤ بوف ،حراماً 
 :: أىمية معرفة المناسبةثانياً 

 المتتبع لشرح ابف حجر  لكتاب البخاري ػ رحـ اهلل الجميع ػ يجد
ا يممكو مف سثة الثمـ ، ذلؾ أف البخاري بماىتمامًا ظاىرًا بذكر المناسبات

السنة استطاع أف يوظؼ ذلؾ كمو في والفيـ الثاقب لمكتاب و  ،وقوة الحفظ
، يث بتراجـ بثضيا ظاىر وبثضيا خفيفترجـ لألحاد ،يرةدمة السنة المطخ

، واستدؿ لمثاف كثيرة مف الزىد رج فقو الحديث، واستنبط األحكاـواستخ
ذلؾ أف تراجـ الصحيح ) ذلؾ قاؿ في مقدمة شرح التوضيح:والرقائؽ وغير 

                                                 
، إشراؼ ومراجثة عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمحمود بف أحمد الثيني، دار الفكر (1 (

 .1/454ـ  2002ىػ /  1422صدقي جميؿ الثطار 
 .(242ء بالنبيذ وال المسكر رقـ )الوضو : ال يجوز صحيح البخاري كتاب الوضوء ، باب (2 (
 .1/685عمدة القاري  (3 (
 .المصدر السابؽ (4 (
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 ،اطع عمى مقدرة البخاري وسثة عمموتثطي الصورة الواضحة والدليؿ الق
 ،واستنباط األحكاـ منيما ،درجة تفوقو في فيـ الكتاب والسنةوقوة حفظو و 

واستخراج  ،األصوؿ والفروع والزىد والرقائؽ واالستدالؿ ألبواب أرادىا مف
فيو، فكاف فييا كما قاؿ ابف  وما لو صمة بالحديث المروي ،فقو الحديث

اب بواب الكتاستخرج بفيمو مف المتوف مثاني كثيرة فرقيا عمى أ) :حجر
 .  (1)(بحسب تناسبيا .... الخ

وفرقيا عمى أبواب كتابو  ،سبؽ أنو استخرج المثاني الكثيرة فباف مما
فكاف عمى الثمماء استنباط تمؾ  ،ذلؾ بما يتناسب مع ألفاظ الحديث رابطاً 

مف عادتو المثروفة أف يؤثر وبيانيا وبخاصة أف ) فادة منيا،واإل المناسبات،
وجو التراجم ومف ىنا يشكؿ عمى الطمبة بياف  جمي،الخفي عمى ال

، ويزوؿ اإلشكاؿ والتثسر عند إمثاف النظر والتأمؿ التاـ إال في واألحاديث
 . (2)مواضع قميمة(

ف التراجـ ومناسباتيا ،فصاؿ وقد تصدى ابف حجر ػ رحمو اهلل ػ لبيا
ره،  واستخرج بفيمو وفكره ما عجز عنو غي وغاص في تمؾ المثاني، ،وجاؿ

 :بيان شيء من تمك الفوائدوفيما يمي 
                                                 

، مي األنصاري المثروؼ بابف الممقفالتوضيح لشرح الجامع الصحيح ، تأليؼ عمر بف ع (1 (
 .6وىدى الساري ص .58/ 1ميو:عبد الثزيز بف أحمد  المشفح، دار غراس حققو وعمؽ ع

: محمد بف حد الياشمي، تحقيؽ: عبد الحؽ بف عبد الوايحو تأليؼعادات البخاري في صح (2 (
 .73ص  ،ـ2010ىػ، 1431اإلسالمية الطبثة الثانية ناصر الثجمي، دار البشائر 



ابع                                   مجلة العلوم الشَّرعيَّة        العدد الرَّ  

 إرشاُد القاري إلى منيج الحافظ ابف حجر في توجيو مناسبات 
ؿ الكتاب إلى باب الزَّ   كاة(اإلماـ أبي عبد اهلل البخاري )مف أوَّ

- 62 - 

 

أواًل ـ بيان المناسبة بين الترجمة وألفاظ الحديث يساعد عمى فيم الحديث 
عند شرحو  ما ذكره الشيخ عبد الكريـ الخضير مثاؿ ذلؾ .فيمًا صحيحاً 

مف لأللفية في قوؿ الناظـ: )وىي عبارة عف اسباب طرت ... الخ(، قاؿ: "
باب التفقو، وفي فيـ األحاديث عمى وجييا، تأتي إلى أنفع ما ينفثو في 

الحديث األوؿ في صحيح البخاري، وتنظر في مواضع تخريجو مف الصحيح، 
وتربط بيف الترجمة والخبر، وتنظر فيما ذكره البخاري ػرحمو اهلل ػ في الترجمة 
مف فقيو الدقيؽ، وما ذكره في الترجمة مف أثر عف صحابي، أو تابثي مما 

ثاوية في لؾ بثض اإلشكاؿ في الحديث، فإذا جئنا مثاًل إلى حديث م يبيف
رائيؿ حينما اتخذ نساؤىـ إنما ىمؾ بنو إسصحيح البخاري، وغيره: )

ة ، السامع يتصور شيئًا، كؿ مف يسمع الخبر يتصور شيئًا، كأنو (1)(القصَّ
ص يقوؿ: القصة ىي استثماؿ الناس لقص الشثر، استثماؿ النساء لق

ىو الذي أىمؾ بني إسرائيؿ، وسمثنا مف يمنع القصة، ويحـر القصة،  ،الشثر
ى ويستدؿ بيذا الخبر، يثني القصة منتشرة بيف النساء، لكف إذا نظرنا إل

باب ما جاء في وصؿ الشثر( وأورد حديث ترجمة البخاري عمى ىذا الخبر )
وصؿ ما جاء في باب ظرة إلى الحديث، وانقمب المثنى )مثاوية، تغيرت الن

(، ىؿ يختمؼ المثنى؟ إسرائيؿ حينما اتخذ نساؤىـ القصةوىمؾ بنو الشثر(، )
.........المسألة تحتاج إلى جمع الطرؽ، والنظر في تراجـ الثمماء، في فقو 

                                                 
 (.3468: حديث رقـ ) 54، باب صحيح البخاري، كتاب: األنبياء (1 (
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نما ىمؾ بنو إاجـ، وأورد حديث مثاوية في ىذا: الثمماء في ىذه التر  سرائيؿ )وا 
شثر بيد حرسي فوضثيا عمى ، فتناوؿ كبة مف حينما اتخذ نساؤىـ القصة(

ال ما  رأسو، يثني المقصود بيا الزيادة في الشثر ال األخذ منو، استفدنا، وا 
استفدنا؟ فائدة عظيمة جدًا، ال تقدر بقيمة، يثني بداًل مف أف يقؼ أماـ الناس 
ػ  وىذا حصؿ مف شيخ لو تاريخ في الدعوة، أمضى عمره في الدعوة، ولما 

قبؿ كـ سنة؛ أخذ يحذر منيا، وينتقؿ مف مسجد  انتشرت القصة بيف الناس
  .(1)إلى آخر، ويشدد في تحريميا، ويستدؿ بيذا الحديث" 

 :ثانياًـ الربط بين األبواب
جد مناسبة بينو ، فننظر ىؿ تو إذا لـ يترجـ لمباب وتركو خمواً  فمثالً 

، ذكر ذلؾ ابف حجر و؟ فإف وجدت كاف كالفصؿ مما سبقوبيف سابقو أو ال
 .(2)اً كثير 

 :ة عادة البخاري في صياغة الترجمةثالثًا ـ معرف
دالة عمى فقيو  لقد صاغ اإلماـ البخاري تراجمو صياغة محكمة،

واستطاع ابف  وفطنتو في حسف الترتيب والتنسيؽ، وغوصو في المثاني،
ويستثمره في فيـ مراده والوقوؼ عمى  حجر أف يظير ويبرز صنيثو ىذا،

 : سأحاوؿ عرض عممو في نقاط طره ابف حجر،ومف خالؿ ما س مقاصده،

                                                 
 .20شرح الشيخ عبد الكريـ الخضير أللفية الثراقي، الشريط رقـ   (1)
 .1/91فتح الباري  (2 (
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لبيان أن الحديث  يذكر الترجمة وليس في الحديث من ألفاظيا شيء،ػ  1
 :ورد من طريق آخر بيذا المفظ

)وضح لنا االستقراء أف جميع ما يقع في تراجـ  قاؿ ابف حجر:
ال يقع شيء مغاير لمفظ الحديث الذي  البخاري، مما يترجـ بمفظ الحديث،

 .(1)(د مف وجو آخر بذلؾ المفظ المغايرده إال وقد ور يور 
وب مصمب أو تصاوير إف صمى في ث :مثالو: "كتاب الصالة، باب

 ؟ىؿ تفسد صالتو
، قراـ لثائشة سترت بو جانب بيتيا كاف"عف أنس قاؿ: ) البخاري:

فإنو التزاؿ  ،ميطي عنا قرامؾ ىذا: أاؿ النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػفق
 ثرض في صالتي(.تصاويره ت

لـ يذكر فيو الثوب المصمب وىو كما قاؿ ابف حجر أف المتمثف في 
ورد فيو إزالة القراـ  الترجمة يظف أنيا لـ توؼ بجميع ما في الحديث، ألنو

لصالة فيو وىو غير ممبوس وغير مصمب وال نيى عف ا ،وىو الستر
، مبمص ثـ ظير لي أف المصنؼ أراد بقولو:" صريحًا قاؿ ابف حجر:

وذلؾ فيما أخرجو  اإلشارة إلى ما ورد في بثض طرؽ ىذا الحديث كثادتو،
 صمى اهلل -: لـ يكف رسوؿ اهللباس مف طريؽ عمراف عف عائشة قالتفي الم

                                                 
 .251/ 2فتح الباري  (1 (
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 .(1)" نقضوعميو وسمـ ػ يترؾ في بيتو شيئًا فيو تصميب إال
يا إلى ما في بعض طرق ذلك وقد يذكر لفظة في الترجمة مشيرًا ب

 : الحديث
واإلماـ يخطب صمى ركثتيف : مف جاء مثالو: كتاب الجمثة، باب

 .خفيفتيف
صمى اهلل عميو  -دخؿ رجؿ يوـ الجمثة والنبيعف جابر قاؿ: "

قاؿ ابف  ."فصؿ ركثتيف": "أصميت" ؟ قاؿ: ال قاؿ :يخطب فقاؿ -وسمـ
ذي ذكره التقييد بكونيما لـ يقع في الحديث ال "قاؿ اإلسماعيمي: حجر:

إال أف المصنؼ جرى عمى عادتو في اإلشارة  : ىو كما قاؿ،قمت خفيفتيف،
وقد أخرجو أبو قرة في السنف  إلى ما في بثض طرؽ الحديث وىو كذلؾ،

قـ فاركع ركثتيف " بمفظ:عف الثوري عف األعمش عف أبي سفياف عف جابر 
 .(2)""وقد تقدـ أنو عند مسمـ بمفظ: "وتجوز فييماخفيفتيف 

 :ماالت في حديث البابتعيين أحد االحت ـ2
إال أف ) :قاؿ ابف حجر ،اآلثار في التراجـ ويفيـ ذلؾ مف إيراده

 .(3)(ف اآلثار التي يودعيا في الترجمةاختياره يؤخذ في الثادة م
                                                 

 .5952. والحديث رقمو 2/37فتح الباري  (1)
 . 3/77فتح الباري  (2)

 .35/ 2فتح الباري  (3 (
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 :متومف أمث
لثياب : في كـ تصمي المرأة مف اما أورده في كتاب الصالة، باب -أ 

قاؿ ابف  .في ثوب ألجزتووقاؿ عكرمة: لو وارت جسدىا  ؟حيث ذكر بثده،
وقد اعترض عمى استدالؿ المصنؼ بو عمى جواز صالة المرأة في حجر: )

، أخرى الثوب الواحد بأف االلتفاع المذكور يحتمؿ أف يكوف فوؽ ثياب
أف األصؿ عدـ الزيادة عمى ما ذكر، عمى أنو لـ والجواب عنو: أنو تمسؾ ب

ف اآلثار التي يودعيا في مإال أف اختياره يؤخذ في الثادة  ،يصرح بشيء
 . (1)(الترجمة

: ىؿ عمى مف لـ يشيد الجمثة غسؿ مف باب وفي كتاب الجمثة، -ب
ا الغسؿ عمى مف تجب عميو إنم": ء والصبياف وغيرىـ؟ قاؿ ابف عمرالنسا

)مف جاء منكـ الجمثة  :رد عدة أحاديث في ىذا الباب منياوأو   .الجمثة"
مثة واجب عمى كؿ محتمـ(، وحديث: )ال غسؿ يـو الجوحديث: ) فميغتسؿ(،

 (.تمنثوا إماء اهلل مساجد اهلل
ماؿ كأنو استثمؿ االستفياـ في الترجمة لالحتقاؿ ابف حجر: "   

( فإنو شامؿ لمجميع الواقع في حديث أبي ىريرة )حؽ عمى كؿ مسمـ
ثـ أشار ابف حجر إلى عادة البخاري في اختياره الحكـ مف  .(2)...."

                                                 
 .35/  2فتح الباري  (1)
 .40/  2 المصدر نفسو (2)
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ر تظير اختيار البخاري فذكر أف المناسبة بيف الترجمة واألث األحاديث،
تدؿ عمى  ... وقد تقرر أف اآلثار التي يوردىا البخاري في التراجـلمحكـ "

مجمثة ال يشرع فيذا مصير منو إلى أف الغسؿ ل ،اختيار ما تضمنتو عنده
 .(1)"إال لمف وجبت عميو

 .حمل ما لم يفصل عمى ما فصلػ  3
 .ذا بدره البزاؽ فميأخذ بطرؼ ثوبو: إاب الصالة، بابمثالو في: كت

 .(417رقـ )
: عف أنس أف النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ رأى نخامة في البخاري

كراىيتو لذلؾ وشدتو عميو ػ  القبمة فحكيا بيده ورئي منو كراىية ػ أو رئي
يف إف أحدكـ إذا قاـ في صالتو فإنما يناجي ربو ػ أو ربو بينو وبوقاؿ: )

( ثـ أخذ طرؼ قبمتو ولكف عف يساره أو تحت قدموقبمتو ػ فال يبزقف في 
)أو يفثؿ ىكذا(. قاؿ ابف  :قاؿ ،ردائو فبزؽ فيو ورد بثضو عمى بثض

حجر: )المثروؼ في المغة: بدرت إليو، وبادرتو، وأجيب بأنو يستثمؿ في 
قييد في وف التواستشكؿ آخر  ،المغالبة، فيقاؿ: بادرت كذا فبدرني أي سبقني

، وكأنو أشار ال ذكر ليا في الحديث الذي ساقو ، مع أنوالترجمة بالمبادرة
رواه مسمـ مف حديث جابر  إلى ما في بثض طرؽ الحديث المذكور وىو ما

                                                 
يا ػ حيث أورد قوؿ عائشة ػ رضي اهلل عن .903حديث رقـ  3/45:وانظر .3/40فتح الباري  (1)

 .باب: وقت الجمثة إذا زالت الشمس ،لوموافقًا لما ترجـ 
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فميقؿ  ،فإف عجمت بو بادرة وليبصؽ عف يساره وتحت رجمو اليسرى،بمفظ: )
 . (1)(ثـ طوى ثوبو بثضو عمى بثض ،بثوبو ىكذا

والحديثاف وأبي داود مف حديث أبي سثيد نحوه...بي شيبة والبف أ
فأشار إلييما بأف حمؿ األحاديث  ،بخاريصحيحاف لكنيما ليسا عمى شرط ال

 . (2).ال تفصيؿ فييا عمى ما فصؿ فييما التي
 .استعمال أسموب االستفيام لمداللة عمى اختالف الحكم -4

 حكـ مختمفًا فيو،ا يكوف اليثتمد البخاري أسموب االستفياـ عندم
 : مثالو
اوير ىؿ تفسد إف صمى في ثوب مصمب أو تص :ػ  كتاب الصالة، باب1  

 ؟صالتو
اؿ ، فققراـ لثائشة سترت بو جانب بيتيا كافعف أنس قاؿ: )" البخاري:

التزاؿ تصاويره  : أميطي عنا قرامؾ ىذا ،فإنوالنبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ
 . تثرض قي صالتي(
 تو في ترؾ الجـز فيما فيو جرى المصنؼ عمى قاعد: "قاؿ ابف حجر

                                                 
، طبثة مصححة ومقابمة عمى ي الحسيف مسمـ يف الحجاج القشيريصحيح مسمـ لإلماـ أب (1)

عبد ، تقديـ أبي ث وفؽ طبثة محمد فؤاد عبد الباقيعدة مخطوطات مثتمدة ومرقمة األحادي
تحقيؽ التراث مصر: كتاب: لمبحث الثممي و  ، دار الفالحاهلل حسيف بف عكاشة بف رمضاف

 .232 - 8/231طويؿ وقصة أبي اليسر : حديث  جابر الالزىد والرقائؽ، باب
 . 75ػ  74/  2فتح الباري  (2 (
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أف النيي ىؿ يقتضي  ، وىذا مبني عمىمف المختمؼ فيو، وىذا اختالؼ
ال فال؟ والجمالفساد أـ ال  .(1)"يور إف كاف لمثنى في نفسو اقتضاه، وا 

، وىؿ يمتفت تتبع المؤذُف فاه ىا ىنا وىا ىنا: ىؿ يكتاب األذاف، باب -2
 في األذاف؟
و في : أنو جثؿ إصبثيي ػ رحمو اهلل ػ)  ويذكر عف بالؿالبخار أورد 

: ال ابف عمر ال يجثؿ إصبثيو في أذنيو، وقاؿ إبراىيـ النخثي، وكاف أذنيو
ف يؤذف عمى غير وضوء، وقاؿ عطاء: الوضوء حؽ وسنة، وقالت بأس أ
 .سمـ ػ يذكر اهلل عمى كؿ أحيانو(: كاف النبي ػ صمى اهلل عميو و عائشة

 -رضي اهلل عنو -ي جحيفة عف أبيو أنو رأى بالالً عف أبري: )البخا
 .مت أتتبع فاه ىينا وىينا باألذاف(يؤذف فجث

اختيار قوؿ وفي إيراد البخاري لو ىنا إشارة إلى قاؿ ابف حجر: "
، ألف األذاف مف جممة األذكار فال وىو قوؿ مالؾ، والكوفييف النخثي،

، كما ال طيارة وال مف استقباؿ القبمةف اليشترط فيو ما يشترط في الصالة م
وبيذا  يستحب فيو الخشوع الذي ينافيو االلتفات وجثؿ اإلصبع في األذف،

والختالؼ نظر الثمماء فييا  ،ة ذكر ىذه اآلثار في ىذه الترجمةتثرؼ مناسب
 .(2)"ولـ يجـز بالحكـ بمفظ االستفياـ،أوردىا 

                                                 
 .2/37فتح الباري  (1)
 .2/325 المصدر نفسو (2)
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 .كمحذف جواب الشرط إشعارًا بعدم الجزم بالح -5
إذا حضر الطثاـ وأقيمت الصالة، وكاف  مثالو: كتاب األذاف، باب:

 .ابف عمر يبدأ بالثشاء
صمى اهلل عميو  -ئشة ػ رضي اهلل عنيا ػ عف النبي: عف عامثالو

، قاؿ ابف ، وأقيمت الصالة فابدأوا بالثشاء"إذا وضع الثشاء" أف قاؿ: -وسمـ
ط في ىذه الترجمة إشثارًا : حذؼ جواب الشر "قاؿ الزيف ابف المنير حجر:

، وكأنو أشار باألثريف المذكوريف في دـ الجـز بالحكـ لقوة الخالؼ فيوبث
، وأشار فإف ابف عمر حممو عمى إطالقو الترجمة إلى منزع الثمماء في ذلؾ،

وأثر ابف عمر  ،باألكؿأبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كاف القمب مشغواًل 
و ابف المبارؾ في كتاب ثر أبي الدرداء وصممذكور في الباب بمثناه، وأ

في كتاب تثظيـ الصالة مف  ، وأخرجو محمد ابف نصر المروزيالزىد
 .(1)"طريقو
 .يورد الحكم جازمًا بو -6

 .مثالو: مف كتاب الجمثة، باب: وقت الجمثة إذا زالت الشمس
رضي اهلل  -: عف عائشةثالثة آثار أحدىا -رحمو اهلل -ريأورد البخا

جـز بيذه المسألة مع وقوع خراف عف أنس، قاؿ ابف حجر: "واآل -عنيا

                                                 
 .382/ 2فتح الباري  (1)
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وقد أورد ابف حجر ػ رحمو  .(1")لضثؼ دليؿ المخالؼ عنده  الخالؼ فييا؛
 .لفقياء فييا، وأطاؿ النفس في ذلؾاهلل ػ أقواؿ ا

 : يزيد في الترجمة ما يراه مكماًل لمحكم ػ  7
يثذب اهلل عميو وسمـ: ) صمى: قوؿ النبي ػ مثالو: كتاب الجنائز، باب

)قوا  :عميو، إذا كاف النوح مف سنتو(، لقولو تثالي الميت ببثض بكاء أىمو
)كمكـ راع ومسؤوؿ  :وقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ (،أنفسكـ وأىميكـ ناراً 

وال ) كما قالت رضي اهلل عنيا ػ: فإذا لـ يكف مف سنتو فيو، (،عف رعيتو
 .تزر وازة وزر أخرى(.... الخ

عدة أحاديث مختمفة، قاؿ ابف حجر: "قولو: إذا كاف النوح مف ثـ أورد 
، وليس كذلؾ بؿ ىو كالـ المصنؼ سنتو، يوىـ أنو بقية الحديث المرفوع

، وىذا الذي جـز بو ىو أحد األقواؿ في تفقيًا، وبقية السياؽ يرشد إليوقالو 
 .(2)..".تأويؿ الحديث المذكور 

 عقب األخرى: عدم إعادة لفظ الترجمةػ 8
االغتساؿ إذا أسمـ، وربط األسير  :مثالو: مف كتاب الصالة، باب

 .أيضًا في المسجد
 .األسير أو الغريـ يربط في المسجد: والباب الذي قبمو باب

                                                 
 .3/45فتح الباري  (1)
 .3/497 المصدر نفسو (2)
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ايات، وسقط ( ىكذا في أكثر الرو )باب االغتساؿ ... ابف حجر:
بال  ،باب وعند بثضيـ: الخ،. : وربط أسير ..لألصيمي، وكريمة قولو

مؿ أف يكوف بيض  ، ويحت، وكأنو فصؿ مف الباب الذي قبموترجمة
 ويدؿ عميو أف اإلسماعيمي ترجـ لمترجمة فسد بثضيـ البياض بما ظير،

و بإعادة وأيضًا فالبخاري لـ تجر عادت .دخوؿ المشرؾ المسجد عميو: باب:
 .(1)"لفظ الترجمة عقب األخرى

 .لمذكور في البابقطعة من الحديث اجعل الترجمة   -9   
 .باب: إنما جثؿ اإلماـ ليؤتـ بو ،مثالو: كتاب األذاف

"صمى رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ  ػ في  عف عائشة أنيا قالت:
فأشار إلييـ أف  فصمى جالسًا وصمى وراءه قوـ قيامًا، بيتو وىو شاؾ،

  .إنما جثؿ اإلماـ ليؤتـ بو..."" فمما انصرؼ قاؿ: اجمسوا،
ىذه الترجمة قطثة مف الحديث اآلتي في الباب ف حجر: "قاؿ اب

"...(2) . 
 .جم عمى المفظ المشكل ليبين مجمموـ يتر  11

 .مثالو: في كتاب الجنائز، باب: فضؿ اتباع الجنائز 
 وقاؿ حميد  .ؾػػػػت الذي عميػػػػت فقد قضيػػػػوقاؿ زيد بف ثابت: "إذا صمي

                                                 
 .130/ 2الباري  تحف (1)
 . 3/400 المصدر نفسو (2)
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 .، ولكف مف صمى ثـ رجع فمو قيراط: ما عممنا عمى الجنازة إذناً بف ىالؿ
مف تبع جنازة فمو قيراط،  يرة يقوؿ:ثـ أورد حدث ابف عمر أف أبا ىر 

 ما محصمو: "قاؿ ابف رشيد، :أكثر أبو ىريرة عمينا". قاؿ ابف حجر :فقاؿ
 مقصود الباب بياف القدر يحصؿ بو مسمى اإلتباع الذي يحوز بو القيراط،

وآثر الحديث المذكور  بقوؿ زيد بف ثابت، إذا الحديث إجماؿ، ولذلؾ صدره
ف كاف أوضح منو في مقصوده كثادتو المألوفة في  عمى الذي بثده، وا 

 .(1)الترجمة عمى المفظ المشكؿ ليبيف مجممو"
وبالتالي احتاج إلى بيانو،ىؿ  ،)فضؿ( مجماًل تبثًا لمفظ الحديثأورد 

 ؟و المجموعأو الدفف منفردًا أ ىو وسيمة لتحصيؿ الصالة منفردة،
مثرفة الثالقة بيف الترجمة والحديث يمكف مف خالليا استنباط الحكـ  -رابعاً 
وأراد أف يفرغ جيده قاؿ الدىموي: " ،ثرفة رأي البخاري في حكـ المسألةوم

في االستنباط مف حديث رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ ويستنبط مف كؿ 
، غير أنو استحسف أف قو إليو غيره، وىذا أمر لـ يسبحديث مسائؿ كثيرة جداً 

ألف  ؛(2)"ع في تراجـ األبواب سر االستنباطيفرؽ األحاديث في األبواب ويود
كؿ )مثالو: عندما تكمـ عف حديث:  .اجمو جاءت دالالت عمى استنباطاتوتر 

  : الابػػػػػوء، بػػػػلوضتاب اػػػػي كػػػػ( الذي أورده البخاري فراـػػػشراب أسكر فيو ح

                                                 
 .3/550فتح الباري  (1)
 .98، دار الفكر الثربيالبخاري لمشيخ ولي الديف الدىمويشرح تراجـ أبواب  (2 (
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 .الوضوء بالنبيذ وال المسكر يجوز
ىذا الباب أف المسكر وجو احتجاج البخاري بو في قاؿ ابف حجر: )

 .(1)(ا ال يحؿ شربو ال يجوز الوضوء بووم ،ال يحؿ شربو
بياف ما سطره ابف حجر مف استنباط لممناسبات التي ربما خفيت  -خامساً 

 .حيحعف كثير ممف قرأ كتاب الص
بف حجر يوقؼ القاري عمى إبداع ىذا الجيبذ الكشؼ عف منيج ا -سادساً 

 .يسير عميو في فيـ أقواؿ السابقيفويرسـ لمباحث طريقًا  البحر الفيامة،
 مواضع المناسبات :المبحث الثاني

بتتبع منيج ابف حجر ػ رحمو اهلل ػ يمكف مثرفة مواضع المناسبات 
باب الكتاب وعالقتو بالباب، وعالقة ختـ حيث تظير عالقة الحديث ب

وغير ذلؾ مما سيرد  ،وعالقة تراجـ مثينة في باب واحد ،بحديث مثيف
، لكف الشيء الذي يديـ تي ذكره يورده ابف حجر في الغالبقريبًا، وما يأ
دث عنو ىو مناسبة الحديث لمترجمة، فما تكاد يخمو منو ترجمة، ذكره والتح

 . ىذه نماذج مختارة مف ذلؾ، و وذلؾ ألىميتو
 : البدء باسم الكتابواًل: مناسبة أ

أوردىا في مواضع قميمة جدًا ، لكنو ثرض ابف حجر ليذه المسألة كثيراً لـ يت
 :  منيا

                                                 
 .1/471فتح الباري  (1)
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 -و وسمـصمى اهلل عمي -يؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ اهللكقاؿ البخاري: "
إنا أوحينا إليؾ كما أوحينا إلى نوح والنبييف مف وقوؿ اهلل  جؿ ذكره: )

 . (1)بثده(
 ؟أف يبدأ كتابو بالحديث عف الوحي البخاريلماذا اختار 

وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي بالحديث الداؿ قاؿ ابف حجر: "
: قصدت شتمؿ عمى أف الثمؿ دائر مع النية، فكأنو يقوؿعمى مقصوده الم

وجو سيظير حسف عممي فيو  جمع وحي السنة المتمقى عف خير البرية عمى
 .(2)"مف قصدي

مف جية صفة آلية المفتتح بيا فيي كما قاؿ: "أما عالقة ذلؾ با
ة الوحي إلى مف تقدمو الوحي إلى نبينا ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ توافؽ صف

 .(3)"أحواؿ النبييف في الوحي بالرؤيا ، ومف جية أف أوؿمف النبييف
 : حديث لمكتاب: مناسبة الثانياً 

تثددة كما ىو وتحتو تراجـ مونقصد بالكتاب الثنواف الذي يضثو المؤلؼ 
 .مثروؼ

 عمى أال بايثونيو قولو ػ صمى اهلل عميو وسمـ: )( وى18ففي الحديث رقـ )
                                                 

 .6صحيح البخاري ص  (1 (
 .1/13فتح الباري  (2 (
 .1/15 المصدر نفسو (3 (
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، واستنبط اري في كتاب اإليماف ولـ يبوب لو( ذكره البختشركوا باهلل شيئًا ...
ثـ إف في في ىذا الكتاب بأمريف، قاؿ: " ابف حجر سبب إيراد البخاري لو

: أف اجتناب مف وجييف آخريف: أحدىما اإليمافمتنو ما يتثمؽ بمباحث 
: أنو تضمف الرد عمى مف وثانييما إليماف كامتثاؿ األوامر،المناىي مف ا
 .(1)"ب الكبيرة كافر أو مخمد في الناريقوؿ إف مرتك

فيو " فمناسبة إيراده في كتاب اإليماف لبياف األمريف وقد قاؿ بثد ذلؾ:
رد عمى الخوارج الذيف يكفروف بالذنوب ورد عمى المثتزلة الذيف يوجبوف 

 .  (2)..".تثذيب الفاسؽ إذا مات بال توبة 
 :المناسبة بين كتاب وباب ثالثًا:

"لكف إيراده لو  والباب يثبر عنو بالترجمة كما ورد في قوؿ ابف حجر:
: الثمـ قبؿ القوؿ وقد أورده في باب (3)"في الترجمة يشثر بأف لو أصالً 

 .والثمؿ، فثمى ىذا يريد بالترجمة ىنا الباب
...( وقولو ػ باب: كفراف الثشير، وكفر دوف كفر في كتاب اإليماف،

فإذا أكثر أىميا النساء يكفرف "قيؿ:  ،يو وسمـ: "أريت النارصمى اهلل عم
 .أيكفرف باهلل ؟ قاؿ: "يكفرف الثشير ..."

                                                 
 .1/92فتح الباري  (1)
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مراد المصنؼ أف يبيف أف ف الثربي: )ابف حجر فيما نقمو عف ابقاؿ 
، لكف حيث يطمؽ إيمانًا كذلؾ المثاصي تسمى كفراً الطاعات كما تسمى 
: وخص كفراف الثشير مف الكفر المخرج عف الممة، قاؿ عمييا الكفر ال يراد

لو أمرت وىي قولو صمى اهلل عميو وسمـ ػ "بيف أنواع الذنوب لدقيقة بديثة 
رف حؽ الزوج عمى " فقرت المرأة أف تسجد لزوجياحد ألمأحدًا أف يسجد أل
، فإذا كفرت المرأة حؽ زوجيا ػ وقد بمغ مف حقو عمييا ىذه الزوجة بحؽ اهلل

بحؽ اهلل فمذلؾ يطمؽ عمييا الكفر، لكنو ال الغاية ػ كاف دلياًل عمى تياونيا 
ماف مف ، ويؤخذ مف كالمو مناسبة ىذه الترجمة ألمور اإلييخرج عف الممة

 .  (1)(كوف الكفر ضد اإليماف جية
مف ربط بيف ترجمة الباب  بيذا النقؿ يظير ما أراده ابف حجر

 .والكتاب
، حديث: "آية المنافؽ ثالث باب: عالمات المنافؽ، ،مف كتاب اإليماف –2
ذا وعد أخمؼ ..."إ  .ذا حدث كذب، وا 

مناسبة ىذا الباب لكتاب اإليماف أف النفاؽ عالمة ) قاؿ الكرماني:
والنفاؽ لغة  أو ليثمـ منو أف بثض النفاؽ كفر دوف بثض، دـ اإليماف،ع

ال  يو نفاؽ الكفر،ػماف فػػػػػقاد اإليػػػػفإف كاف في اعت ر،ػػػػمخالفة الباطف لمظاى  وا 

                                                 
 .117/ 1فتح الباري  (1)
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 .( 1)(فيو الفثؿ والترؾ،وتتفاوت مراتبوويدخؿ  فيو نفاؽ الثمؿ،
 .ترجمة واحدة يعني في :رابعًا: مناسبة بين حديثين في باب واحد  

 -عف أنس أف النبي  .ذاف، باب: ما يقوؿ بثد التكبيرمف كتاب األ
ف كانوا يستفتحو  -رضي اهلل عنيما -وعمر وأبا بكر، -صمى اهلل عميو وسمـ

كاف رسوؿ اهلل ػ صمى  :الصالة بالحمد هلل رب الثالميف. وعف أبي ىريرة قاؿ
"قاؿ  :قاؿ ابف حجر ".... ءة، وبيف القرا عميو وسمـ ػ يسكت بيف التكبيراهلل

، وقراءة اجاة الرب واإلقباؿ عميو بالسؤاؿدعاء االفتتاح يتضمف من :ابف رشيد
 .(2)"فظيرت المناسبة بيف الحديثيف ،تتضمف ىذا المثنى الفاتحة

 .خامسًا: مناسبة ختم باب بحديث
ختـ بو قاؿ ابف حجر: " .كتاب بدء الوحي، الحديث السابع : مفمثالو 

، كأنو قاؿ إف ي استفتحو بحديث األعماؿ بالنياتري ىذا الباب الذالبخا
ال فقد خاب وخسرصدقت نيتو انتفع بيا في الجممة، و  فظيرت مناسبة  ،ا 

يا حديث األعماؿ المصدر في بدء الوحي لمناسبت (3)إيراد قصة ابف الناظور
  .(4)"الباب بو

                                                 
 .125/ 1فتح الباري  (1)
 .2/468 المصدر نفسو(2)
 .(، مف كتاب: بدء الوحي7ث رقـ )، وقد ورد ذكره في الحديابف الناظور ىو صاحب إيمياء (3)
 .1/64فتح الباري  (4)
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 : سادسًا: تقديم ترجمة عمى ترجمة
حيث أورد فيو ثالثة  .اب األذاف بثد الفجرب مف كتاب األذاف،

وذكر فيو  فجر،األذاف قبؿ ال : باب:ثـ أورد بثد ذلؾ مباشرة أحاديث،
 .حديثيف

"قدـ المصنؼ ترجمة األذاف بثد الفجر  ونقؿ عف ابف المنير قولو:
ألف األصؿ في  فخالؼ الترتيب الوجودي؛ عمى ترجمة األذاف قبؿ الفجر،

فقدـ ترجمة األصؿ عمى ما  قت،بثد دخوؿ الو  الشرع أف ال يؤذف إال
 .(1)"ندر

والذي يظير لي أف مراد المصنؼ بالترجمتيف ثـ أعقب ذلؾ بقولو: "
ى الذي كاف أف يبيف أف المثنى الذي كاف يؤذف ألجمو قبؿ الفجر غير المثن

لفجر ال يكتفي بو عف األذاف ، وأف األذاف قبؿ ايؤذف ألجمو بثد الفجر
 .(2)"بثده
 :الترجمة بحديث معين وعقبو كتاب: مناسبة ختم عاً ساب

: قوؿ النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ الديف مثالو: مف كتاب اإليماف، باب
 النصيحة ...الخ.

 ختـ البخاري كتاب اإليماف بباب النصيحة مشيرًا إلى قاؿ ابف حجر: "
                                                 

 .  2/308فتح الباري  (1)
 .المصدر نفسو (2)
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أف الثمؿ بمقتضاه في حاؿ اإلرشاد إلى الثمؿ بالحديث الصحيح دوف 
، فأومأ ير المتضمنة لشرح حالو في تصنيفوثـ ختمو بخطبة جر  السقيـ،
( إلى وجوب التمسؾ بالشرائع حتى يأتي مف )فإنما يأتيكـ اآلفبقولو: 
وىـ فقياء أصحاب الحديث، وبقولو:  إذ ال تزاؿ طائفة منصورة، يقيميا،

ستغفر )ا :عاء لو لثممو الفاضؿ ثـ ختـ بقوؿ( إلى طمب الد)استثفوا ألميركـ
، ثـ عقبو بكتاب الثمـ لما دؿ عميو حديث ونزؿ( فأشثر بختـ الباب

 .(1)"أف مثظميا يقع بالتثمـ والتثميـ النصيحة
 .ة بين تراجم متعددة في كتاب واحدمناسب :ثامناً 
ف و باب: الجياد مف قياـ ليمة القدر مف اإليما :باب .مف كتاب اإليماف -1

: صـو رمضاف احتسابًا اإليماف وبابتطوع قياـ رمضاف مف : اإليماف وباب
( قاؿ 39، 38،  37،  36مف اإليماف. حيث ذكر في كؿ باب حديثًا ) 

بيف قياـ ليمة  (باب يثني)باب: الجياد مف اإليمافأورد ىذا ال" ابف حجر:
القدر وبيف قياـ رمضاف وصيامو،فأما مناسبة إيراده مثيا في الجممة فواضح 

وأما إيراده بيف ىذيف البابيف مع أف  ؿ اإليماف،الشتراكيا في كونيا مف خصا
: صنيثو أر مف تثرض ليا،بؿ قاؿ الكرماني تثمؽ أحدىما باآلخر فمنكتة لـ

راكيما في يثني اشت ىذا داؿ عمى أف النظر مقطوع مف غير ىذه المناسبة،
ف كاف ظاىر  ،كونيا مف خصاؿ اإليماف وأقوؿ بؿ قياـ ليمة القدر وا 

                                                 
 .1/190فتح الباري  (1)
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مضاف ػ  لكف لمحديث الذي أورده في باب الجياد مناسبة المناسبة لقياـ ر 
ألف التماس ليمة القدر يستدعي محافظة  بالتماس ليمة القدر حسنة جدًا؛

زائدة ومجاىدة تامة،ومع ذلؾ فقد يوافيا أو ال،وكذلؾ المجاىد يمتمس 
الشيادة، ويقصد إعالء كممة اهلل،وقد يحصؿ لو ذلؾ أو ال،فتناسبا في أف 

مجاىدة،وفي أف كاًل منيما قد يحصؿ المقصود األصمي لصاحبو  كؿ منيما
 فإف وافقيا كاف أعظـ أجرًا، ،القائـ اللتماس ليمة القدر مأجورف أو ال،

. فأنت تراه (1)(فإف وافقيا كاف أعظـ أجراً  والمجاىد اللتماس الشيادة مأجور،
نيا مف ينظميا جميثًا أ قد استنبط مناسبة حسنة ربط بيف تراجـ متثددة،

 . دوأورد وسطيا الترغيب في الجيا خصاؿ اإليماف وعالماتو،
باب: فضؿ صالة الفجر ثـ  فضؿ الجماعة، :باب مف كتاب األذاف، -2

عة "عقب المصنؼ الترجمة المطمقة في فضؿ الجما :قاؿ ابف حجر
ا ناسب بيف ترجمتيف في كتاب فيو ىن .(2)"بالترجمة المقيدة بصالة الفجر

اد أف يظير مزية صالة الفجر في جماعة،لذلؾ ذكرىا في وكأنو أر  ،واحد
 .صةترجمة خا

 : إذا دعي اإلماـ إلى الصالة وبيده ما يأكؿ.باب كتاب األذاف، -3
 ة أف أباه قاؿ: ػرو بف أميػػػػر بف عمػػػػػاؿ أخبرني جثفػػػياب قػػػػعف ابف ش

                                                 
 . 129ػ  1/128فتح الباري  (1)
 .2/352 المصدر نفسو(2)
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فدعي إلى  رأيت رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ يأكؿ ذراعًا يحتز منيا،
(. ثـ أورد بثده ،باب:مف فصمى ولـ يتوضأ فقاـ فطرح السكيف، ،الصالة

 كاف في حاجة أىمو فأقيمت الصالة فخرج.
 -صمى اهلل عميو وسمـ -كاف النبيسألت عائشة ما  :عف األسود قاؿ

فإذا  -ي خدمة أىموتثن -تو؟ قالت:كاف يكوف في مينة أىمويصنع في بي
 (.صالةحضرت الصالة خرج إلى ال

كأنو أشار بيذه الترجمة إلى أنو ال يمحؽ بحكـ " :قاؿ ابف حجر
إذ لو كاف كذلؾ لـ يبؽ لمصالة وقت  الطثاـ كؿ أمر تتشوؼ النفس إليو،

وكمما  وأيضًا وضع الطثاـ بيف يدي اآلكؿ فيو زيادة تشوؼ، في الغالب،
 .(1)"ر تناوؿ ازداد بخالؼ باقي األمورتأخ

الحكـ وىو الفرؽ بيف حضور الطثاـ وغيره أشار ابف حجر إلى ىذا 
وىو ممحظ حسف بّيف فيو براعة  ،مور األخرى التي تتشوؼ النفس ليامف األ

البخاري في التفريؽ بيف األمريف بإيراده لترجمتيف مختمفتيف وبثد كؿ منيما 
 حديث يختمؼ عف اآلخر .

 تاسعًا: حسن ترتيب أحاديث باب معين. 
: إثـ مف كذب عمى رتب أحاديث باب ف حجر أف البخاريذكر اب

ترتيبًا حسنًا، فقاؿ: "بدأ بحديث عمي وفيو  -و وسمـصمى اهلل عمي -النبي

                                                 
 .2/386فتح الباري  (1)
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ي الصحابة وتحرزىـ مف ، وثنى بحديث الزبير الداؿ عمى توقمقصود الباب
، وثمث بحديث أنس الداؿ عمى أف امتناعيـ إنما كاف مف الكذب عميو
، ؛ ألنيـ مأموروف بالتبميغأصؿ التحديث فضي إلى الخطأ ال عفاإلكثار الم

وختـ بحديث أبي ىريرة الذي فيو اإلشارة إلى استواء تحريـ الكذب عميو 
 .(1).الخ".سواء كانت دعوى السماع منو في اليقظة أو في المناـ .

بثدىا فذلؾ كثير أما الثالقة بيف الترجمة واألحاديث التي يوردىا 
بياف و منيا موضع عند شرح الحديث و ، وال يكاد يخمومتبايف كما سبؽ

 .ألفاظو ومثانيو وذكر أحكامو
 المبحث الثالث:  ألفاظ المناسبة

ت ابف حجر في تثبيره عف المناسبة، فتارة يذكرىا تنوعت عبارا
تثرض فيما يمي إلى ، وسنيذكرىا بثبارات مختمفة، وفي أحياف كثيرة صريحة

 : أسموبو في ذلؾ
 اسبة صريحًا:التعبير بمفظ المن :أوالً 

 .باب: التوجو نحو القبمة حيث كاف ،مثالو: كتاب الصالة
مى اهلل عميو ص -: صمى النبيالبخاري: عف عمقمة قاؿ: "قاؿ عبد اهلل

ؿ اهلل : يارسو و نقص، فمما سمـ قيؿ لو: ال أدري زاد أقاؿ إبراىيـ -وسمـ
رجمو  فثنى ،وما ذاؾ؟ قالوا: صميت كذا وكذا: أحدث في الصالة شيء؟ قاؿ

                                                 
 . 274/ 1فتح الباري  (1)
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 ومناسبة الحديث لمترجمة مف قولو:قاؿ ابف حجر: " .واستقبؿ القبمة ...."
( فدؿ عمى عدـ ترؾ االستقباؿ في كؿ حاؿ مف )فثنى رجمو واستقبؿ القبمة

 .  (1)"ةأحواؿ الصال
، أو يرى شيئًا أو ذاف باب: ىؿ يمتفت ألمر ينزؿ بووفي كتاب األ
 بصاقًا في القبمة ؟ 

"بينما  :شياب قاؿ أخبرني أنس بف مالؾ قاؿ: عف ابف البخاري
المسمموف في صالة الفجر لـ يفجأىـ إال رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ 

 كشؼ ستر حجرة عائشة، فنظر إلييـ وىـ صفوؼ ....". 
وجو مناسبتو لمترجمة أف الصحابة لما كشؼ صمى قاؿ ابف حجر: )

 ،عمى ذلؾ قوؿ أنس: "فأشار إلييـ" عميو وسمـ ػ الستر التفتوا إليو، ويدؿ اهلل
 .(2)(ولوال التفاتيـ لما رأوا إشارتو

 : يورد تساؤاًل عن المناسبة انيًا:ث
 .الخشوع في الصالة ، باب:مثالو: كتاب األذاف

لنبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ قاؿ: )أقيموا عف أنس عف ا :البخاري
: مف بثد ظيري إذا ا قاؿ، فواهلل إني ألراكـ مف بثدي ػ وربمالركوع والسجود
 (.ركثتـ وسجدتـ

                                                 
 .2/63فتح الباري  (1)
 .2/479 المصدر نفسو (2)
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واستشكؿ إيراد البخاري لحديث أنس ىذا لكونو ال ذكر فيو قاؿ ابف حجر: "
، وأجيب بأنو أراد أف ينبو عمى أف الخشوع يدرؾ جـ لولمخشوع الذي تر 

 .(1)"الجوارح إذ الظاىر عنواف الباطف بسكوف
 .ثالثًا: يشير إلى المناسبة إشارة عابرة

 .كتاب األذاف، باب: إنما جثؿ اإلماـ ليؤتـ بو مثالو:
 .(2)"ت بيذا مناسبة ىذا األثر لمترجمةوظير ابف حجر: "

 .الذي يدل عمى الترجمة من الحديث يشير إلى الجزء :رابعاً 
كتاب األذاف، باب: مف جمس في المسجد ينتظر األذاف،  :مثالو

 .وفضؿ المساجد
سبثة ى اهلل عميو وسمـ ػ )النبي ػ صم عف أبي ىريرة عف :البخاري

 (..يظميـ اهلل بظمو ... ورجؿ قمبو مثمؽ  في المساجد..
وىذه الخصمة ىي  ....مثمؽ في المساجد(قولو ) وقمبو ابف حجر: "

ف الترجمة وىو المقصودة مف ىذا الحديث لمترجمة ومناسبتيا لمركف الثاني م
 . (3)"فضؿ المساجد ظاىرة

 .مترجمةخامسًا: وجو مطابقة الحديث ل
                                                 

 .2466فتح الباري  (1)
 .3/400 المصدر نفسو(2)
 .2/363 المصدر نفسو(3)
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 . ب: تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ، بامثالو: كتاب اإليماف
ؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو عف أبي سثيد الخدري، قاؿ رسو  :البخاري)
منيا ما يبمغ  ي وعمييـ قمص،بينا أنا نائـ رأيت الناس يثرضوف عموسمـ ػ )
ي عمر بف الخطاب وعميو قميص ، ومنيا ما دوف ذلؾ،وعرض عمالثدي
 . لؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )الديف(( قالوا :وما أولت ذيجره

رة مف جية تأويؿ القمص ومطابقتو لمترجمة ظاى" ابف حجر:   
 .(1)"بالديف

 : سادسًا: موقع الترجمة
 :اب: تحريـ تجارة الخمر في المسجد، بفمثاًل في كتاب: الصالة

في لما أنزلت اآليات مف سورة البقرة البخاري: عف عائشة قالت: "
 الربا خرج النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ إلى المسجد فقرأىف عمى الناس ثـ

جد منزه عف : "موقع الترجمة أف المسحـر تجارة الخمر" قاؿ ابف حجر
، لكف يجوز ذكرىا فيو لمتحذير منيا ونحو ذلؾ مما يدؿ الفواحش فثاًل وقوالً 
 .  (2)عميو ىذا الحديث"

شرح المفظ الذي تتثمؽ بو لب ذلؾ عند فغا ،أما ذكره لمفظ المناسبة
 بمثناه كمو، ذكرىا آخره، وربما ذكرىا  وحيث تكوف الترجمة متثمقة ،الترجمة

                                                 
 .1/104فتح الباري  (1)
 .2/127 المصدر نفسو (2)
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 :وأكتفي ىنا بذكر ثالثة أمثمة ،قبؿ شرح الحديث
 .األول: قبل شرح الحديث

أو )أخبرنا( أو  : )حدثنا(مثالو: مف كتاب الثمـ، باب: قوؿ المحدث
 (.أنبأنا

كاف عند ابف عيينة حدثنا أو أخبرنا أو  :قاؿ لنا الحميدي)و  :البخاري
 أنبأنا واحدًا ...(

ظير مناسبة حديث ابف عمر : فمف أيف ت"فإف قيؿ :قاؿ ابف حجر  
التسوية بيف صيغ األداء الصريحة، وليس  ، ومحصؿ الترجمةلمترجمة

أف ذلؾ يستفاد مف اختالؼ ألفاظ  ؟ فالجواب:بظاىر في الحديث المذكور
 لحديث المذكور ويظير ذلؾ إذا اجتمثت طرقو ، فإف لفظ رواية عبد اهللا

وفي رواية نافع عند  "،بف دينار المذكور في الباب: "فحدثوني ما ىي
، وفي وفي رواية عند اإلسماعيمي: "أنبؤني" "أخبروني" المؤلؼ في التفسير:

، ي"الحياء في الثمـ: "حدثوني ما ى رواية مالؾ عند المصنؼ في باب:
اإلنباء مى أف التحديث واإلخبار و "، فدؿ ذلؾ ع"فقالوا أخبرنا بيا وقاؿ فييا:

 . (1)..".عندىـ سواء 
 : عند شرح لفظة من الحديث :الثاني

 ، الـ عمى الحقيقةػف اإلسػػػػإذا لـ يك :ماف، بابػػػػػتاب اإليػػػػػو: مف كػػػػػمثال

                                                 
 .196/  1فتح الباري  (1)
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قالت األعراب تثالى: ) لقولو الخوؼ مف القتؿ.وكاف عمى االستسالـ أو 
يقة فيو عمى قولو جؿ ذكره: )إف الديف فإذا كاف عمى الحق ،(1)آمنا ..اآلية(

 .ـ ذكر الحديث عف سثد بف أبي وقاصث  .(2)(عند اهلل اإلسالـ
، وذكره أف اإلسالـ ر ػ بثد حديثو عف الترجمة واآليةقاؿ ابف حج

، وأف و الحقيقة المغويةويطمؽ ويراد بيطمؽ ويراد بو الحقيقة الشرعية .. 
ومناسبة الحديث ىي الشرعية ..الخ قاؿ: "الحقيقة في كالـ المصنؼ ىنا 

ف لـ  لمترجمة ظاىرة مف حيث أف المسمـ يطمؽ عمى مف أظير اإلسالـ وا 
 .   (3)يثمـ باطنو .."

، وذلؾ ألف موقثيا سبة جاء قبؿ أف يبدأ بشرح الحديثفذكره لممنا
 .ة واآليتيف المتيف ذكرىما المصنؼبيف الترجم يناسب الكالـ عف الثالقة

 .لثالث: عند نياية الحديثا
 .مثالو : مف كتاب اإليماف، باب: تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ

وأراد بإيراده الرد عمى  ،قاؿ ابف حجر: "ووجو مطابقة الترجمة ظاىر
في تزلة ، وعمى المثمف بياف ضرر المثاصي مع اإليماف لما فيو ،المرجئة

 .(4)"أف المثاصي موجبة لمخمود
                                                 

 14الحجرات اآلية  (1)
 19آؿ عمراف  اآلية  (2)
 . 1/112فتح الباري  (3)
 .1/104 المصدر نفسو(4)
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 .ألنو بمجممو رد عمى الفرقتيف ؛د جاء ذكر المناسبة آخر الحديثوق
 : توظيف المناسباتالمبحث الرابع

وظؼ ابف حجر ػ رحمو اهلل ػ ذكر المناسبة بيف الحديث والترجمة 
أف يخدـ عف طريقيا النص  وىي األصؿ توظيفًا عظيمًا حيث استطاع

، فاستنبط د الترجمةر قصد المصنؼ في إيراده الحديث بثويظي ،الحديثي
 ...حكامًا شرعية وبيف مثاني األلفاظأ

 .بيان حكم شرعي أواًل:
كثيرا ما يربط البخاري بيف الترجمة والحديث مستداًل مف الحديث عمى 

، وقد عمؿ ابف الثقيدة أو الثبادات أو غير ذلؾ حكـ شرعي يتثمؽ بأمور
طو األحكاـ بفيمو لممناسبة بيف الترجمة والحديث ، حجر جيده في استنبا

 :ة ذلؾ كثيرة نسوؽ ىنا بثضًا منياوأمثم
 .(22باب: تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ، رقـ ) كتاب اإليماف،  -1

ثـ يقوؿ اهلل:  يدخؿ أىؿ الجنة الجنة وأىؿ النار النار،الحديث: )
 ،فيخرجوف منيا قدأخرجوا مف كاف في قمبو مثقاؿ حبة مف خردؿ مف إيماف

فيمقوف في نير الحياء أو الحياة ػ شؾ مالؾ ػ فينبتوف كما تنبت  ،اسودوا
 .ألـ تر أنيا تخرج صفراء ممتوية( الِحبة في جانب السيؿ،
 مف بياف ضرر  : وأراد بإيراده الرد عمى المرجئة لما فيوقاؿ ابف حجر
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ة ، وعمى المثتزلة في أف المثاصي موجبالمثاصي مع اإليماف
 . (1)لمخمود

 .(32في كتاب اإليماف، باب: ظمـ دوف ظمـ، رقـ )  -2
الذيف آمنوا ولـ يمبسوا ) :مقمة عف عبد اهلل قاؿ: لما نزلتعف ع

 . (2)(بظمـ أولئؾ ليـ األمف وىـ ميتدوفإيمانيـ 
 نا لـ يظمـ نفسو؟قاؿ أصحاب رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ أي

ومناسبة ىذا الحديث قاؿ ابف حجر: " .(3)(ظيـعإف الشرؾ لظمـ فأنزؿ اهلل: )
لما تقدـ مف أف المثاصي غير الشرؾ ال ينسب صاحبيا إلى الكفر المخرج 

 .(4)عف الممة عمى ىذا التقرير ظاىرة"
 :( قاؿ ابف عباس117الثمـ، رقـ ) : السمر فيباب في كتاب الثمـ، -3
هلل عميو وسمـ ػ زوج النبي ػ صمى ا ،في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث بت"

، فصمى النبي ػ صمى هلل عميو وسمـ ػ عندىا في ليمتياوكاف النبي ػ صمى ا
ثـ  ثـ ناـ، اهلل عميو وسمـ ػ الثشاء ثـ جاء إلى منزلو فصمى أربع ركثات،

" أو كممة تشبييا ػ ثـ قاـ فقمت عف يساره فجثمني "ناـ الغميـ ثـ قاؿ: قاـ،
                                                 

 .104/ 1فتح الباري  (1)
 .83،  اآلية سورة األنثاـ (2)
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ثـ ناـ حتى سمثت  ،ركثتيف ، ثـ صمىفصمى خمس ركثات عف يمينو،
 .يطو أو خطيطو، ثـ خرج إلى الصالة(غط

ىذا الحديث،ومف استنبط ابف حجر حكـ السمر بثد الصالة مف 
وقد أشار  ،ئز فيما ىو مشروع مف عمـ أو غيره، وأنو جاترجمة البخاري لو

إلى صنيع البخاري في الربط بيف الترجمة والحديث الذي يورده بثدىا،وبيف 
ؤلؼ يناسب بينيما مف لفظة في الحديث نفسو لكف مف طرؽ أخرى أف الم

"واألولى مف ىذا كمو أف مناسبة الترجمة مستفادة مف لفظ  قاؿ ابف حجر:
، وىذا يصنثو المصنؼ كثيرًا ي ىذا الحديث بثينو مف طريؽ أخرىآخر ف

والنظر  يريد بو تنبيو الناظر في كتابو عمى االعتناء بتتبع طرؽ الحديث،
مواقع ألفاظ الرواة ؛ألف تفسير الحديث بالحديث أولى مف الخوض فيو في 

نما أراد البخاري ىنا ما وقع في بثض طرؽ ىذا الحديث مما يدؿ  بالظف ،وا 
، وىو ما أخرجو في التفسير وغيره يحًا عمى حقيقة السمر بثد الثشاءصر 

 مف طريؽ كريب عف ابف عباس قاؿ: بت في بيت ميمونة فتحدث رسوؿ اهلل
 : ىذا إنما يدؿفإف قيؿ ػ مع أىمو ساعة ثـ رقد ..ػ صمى اهلل عميو وسمـ 

والجامع تحصيؿ  يمحؽ بو،، فالجواب أنو عمى السمر مع األىؿ ال في الثمـ
    (1)"الفائدة

                                                 
 .1/288فتح الباري  (1)
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 ثانيًا : لبيان معنى لفظ .
إقامة الصؼ مف تماـ الصالة، حديث رقـ  كتاب األذاف، باب: -1

 فإذا ركع فاركثوا، عميو،ليؤتـ بو، فال تختمفوا إنما جثؿ اإلماـ ) .(722)
ذا قاؿ: سمع اهلل لمف حمده فقولوا ذا سجد فاسجدوا ربنا ولؾ الحمد، :وا   ،وا 

ذا فإف  وأقيموا الصؼ في الصالة، ،صمى جالسًا فصموا جموسًا أجمثوف وا 
 . إقامة الصؼ مف حسف الصالة(

الترجمة ػ مف  إنما قاؿ البخاري في :يد"قاؿ ابف رش قاؿ ابف حجر:
د أف يبيف أنو المراد تماـ الصالة ػ ولفظ الحديث مف حسف الصالة ػ ألنو أرا

وأنو ال يثني بو الظاىر المرئي مف الترتيب بؿ المقصود منو  ،بالحسف ىنا
الحسف الحكمي بدليؿ حديث أنس وىو الثاني مف حديثي الباب حيث عبر 

 .(1)"لصالةبقولو ػ مف إقامة ا
عف ابف عباس  الجير بقراءة صالة الفجر، :باب اف،مف كتاب األذ -2

 ...(.وسمـ ػ فيما أمر، وسكت فيما أمر قرأ النبي ػ صمى اهلل عميوقاؿ: )
المناسبة منو ما تقدـ مف إطالؽ )قرأ( عمى "ووجو  :قاؿ ابف حجر

 . ى لفظةجاءت المناسبة بيف الترجمة واألثر مبينة لمثن .(2)"جير

                                                 
 .445/ 2فتح الباري  (1)
 .2/502 المصدر نفسو(2)
 



ابع                                   مجلة العلوم الشَّرعيَّة        العدد الرَّ  

 إرشاُد القاري إلى منيج الحافظ ابف حجر في توجيو مناسبات 
ؿ الكتاب إلى باب الزَّ   كاة(اإلماـ أبي عبد اهلل البخاري )مف أوَّ

- 93 - 

 

وبراعة االستيالل،  مبدأ والختام،نسيق بين ال: إظيار حسن التثالثاً  
 .مواالختتا

تمو وربط بابيف وقد سبؽ ذكر شيء مف ذلؾ في مناسبة بدء كتاب وخ
 .ببثضيما وغير ذلؾ

 الخاتمة
 : وختامًا أشير إلى أىـ النتائج

ما بذؿ فيو أىمية كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري تكمف في  -1
 .مؤلفو مف  مجيود كبير

 .المناسبة لغة واصطالحاً مثنى   -2
 .لحديث والترجمة في فيـ نص الحديثأثر المناسبة بيف ا -3
والكتاب ، ، وبيف الترجمة فة المناسبة بيف الحديث والترجمةأىمية مثر   -4

 .وبيف التراجـ المتثددة، إلى غير ذلؾ
سبة لفيـ الدليؿ ميـ ابف حجر في توظيفو المنا االطالع عمى منيج -5

 .لطالب الثمـ
 .ر ػ رحمو اهلل ػ في عرض المناسبةسموب ابف حجتنوع أ -6
عبقرية اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري الفذة في صحيحو مف حيث  -7

 .واختيار مواطف االستدالؿ بالحديثالتأليؼ، 
 .حقيقة مقولة: فقو البخاري في تراجمو -8
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 مصادر البحث
 .القرآن الكريمــ 
د بف عبد الرزاؽ د بف محم، لمحمتاج الثروس مف جواىر القاموسػػ 

 .الحسيني، الزبيدي، تحقيؽ: مجموعة مف المحققيف الناشر: دار اليداية
يب أو حاشية البجيرمي عمى الخطيب، تحفة الحبيب عمى شرح الخطػػ 

وفى: : سميماف بف محمد بف عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافثي )المتتأليؼ
 .ـ1995 -ىػ 1415ىػ(، الناشر: دار الفكر،  1221

ح المحدثيف مف ، دراسة استقرائية في المغة واصطالتراجـ أحاديث األبوابػ ػ
جامثة اإلماـ بف  ، مجمةخالؿ صحيح البخاري، عمي بف عبد اهلل الزيف

 .ـ1991ىػ، يوليو 1412سثود اإلسالمية، الثدد الخامس، المحـر 
(، بحث مقدـ لمؤتمر في صحيح البخاري )دراسة تأصيميةالتناسب ػػ 

بكمية ـ  7/2010/ 15ػػ  14ار لمصحيحيف المنثقد في الفترة مف االنتص
الشريثة بالجامثة األردنية، إعداد عمي إبراىيـ سثود عجيف، جامثة آؿ 

 . البيت
و: عبده عمى ، حققشرؼ الديف النووي، ليحيى بف تيذيب األسماء والمغاتػػ 

لى ناشروف، دمشؽ، ط األو ، كوشؾ، دار الفيحاء، دمشؽ، دار المنيؿ
 .ـ2006

 محمد بف إسماعيؿ األمير الصنثاني، توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار ػػ 
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حققو وعمؽ عميو: محمد محب الديف أبو زيد، مكتبة الرشد، ناشروف ط. 
 ـ.2011األولى 

مي األنصاري ، تأليؼ عمر بف عالتوضيح لشرح الجامع الصحيحػػ 
، ثزيز بف أحمد  المشفحعبد ال ميو:، حققو وعمؽ عالمثروؼ بابف الممقف

 دار غراس.
 لبخاري، لمشيخ ولي الديف الدىموي، دار الفكر الثربي طشرح تراجـ أبواب اػػ 

 .ـ، بيروت لبناف2000ىػ، 1420األولى 
يـ أبي يثقوب نشأت بف كما ، تقدالنسخة السمطانية صحيح البخاري،ػػ 

 .ـ2010ىػ / 1431المصري، مكتبة الطبري، ط األولى 
، طبثة ي الحسيف مسمـ يف الحجاج القشيريمسمـ ،لإلماـ أب صحيحػػ 

ث وفؽ مصححة ومقابمة عمى عدة مخطوطات مثتمدة ومرقمة األحادي
عبد اهلل حسيف بف عكاشة بف ، تقديـ أبي طبثة محمد فؤاد عبد الباقي

 .لمبحث الثممي وتحقيؽ التراث، مصر، دار الفالح رمضاف
لحؽ بف عبد الواحد الياشمي، تحقيؽ: عبد ا :عادات في صحيحو، تأليؼػػ 

، ىػ1431اإلسالمية الطبثة الثانية ، دار البشائر محمد بف ناصر الثجمي
 ـ .2010

، د بف أحمد الثيني، دار الفكر، لمحمو عمدة القاري شرح صحيح البخاريػػ 
 .ـ2002ىػ / 142قي جميؿ الثطار إشراؼ ومراجثة صد
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ليؼ: أحمد بف عمي بف حجر تأ ،فتح الباري بشرح صحيح البخاريػػ 
 .ـ2000/  1420ار الفكر ط. األولى ، دالثسقالني

، ومحمد محمد بف مكـر بف منظور، تحقيؽ: عبد اهلل الكبير ،لساف الثربػػ 
 . ب اهلل، وىاشـ الشاذلي، دار المثارؼ، القاىرةحس
ير في غريب الشرح الكبير لمرافثي، تأليؼ: أحمد بف محمد المصباح المنػػ 

 .يومي، تحقيؽ: عبد الثظيـ الشناوي، دار المثارؼ، الطبثة الثانيةالف
ة ، المكتبة اإلسالميقاـ بإخراجو: إبراىيـ مصطفى وآخروف ،المثجـ الوسيطػػ 

 .لمطباعة والنشر والتوزيع
فيو،محمد أبو الميث  مثجـ مصطمحات الحديث وعمومو وأشير المصنفيفػػ 

 .ـ2009 دار النفائس ط. األولى ،الخير آبادي
ي وضع ، تأليؼ: أحمد بف فارس بف زكريا الراز مثجـ مقاييس المغةػػ 

 .حواشيو: إبراىيـ شمس الديف، منشورات محمد عمي بيضوف
خاري، تأليؼ بدر الديف ابف جماعة، تحقيؽ: محمد مناسبات تراجـ البػػ 

 . ـ2000ىػ / 1420إسحاؽ بف إبراىيـ، دار الفكر، الطبثة األولى 
 
 

         
 

   


