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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 وفائدة �ل منهماًعا ا و�یراده مقطَّ إیراد الحدیث تام�  مظان

 
ته ومنتهاه أكثر من قراءتي  :السؤال أشعر أن فائدتي في قراءة الحدیث تام�ا مع سبب وقوعه وقصَّ

صلى هللا علیه -�ما أنني أستفید منه هدي النبي  ،-رحمه هللا-له مقطًَّعا �ما فعل البخاري 
و�یفیة تعامله في مختلف األحوال، وسؤالي: أین أجد أحادیث الصحیحین بتمامها �حیث -وسلم

له إلى منتهاه؟   ُیذَ�ر الحدیث من أوِّ

عاإلمام البخاري  :الجواب �قتصر منها على موضع الشاهد  مًال یورد منه جُ فالحدیث الواحد  �قطِّ
أوردها البخاري في عشر�ن موضًعا أو  -رضي هللا عنه– فقصة جمل جابر ،مواضع متعددةفي 
فتقطیعه  ،وترجم على �ل جملة منها بترجمة هي فقه اإلمام المستنبط من هذا الحدیث ،أكثر

ومع ذلك لو أن طالب العلم استفاد هذه الفوائد وعرف هذه التراجم  ،لفائدة عظیمة وهي االستنباط
في موضع ثم �عد ذلك جمعها  ،ثمل التي اقتطعها البخاري من هذا الحدیور�ط بینها و�ین الجُ 

االبخاري أحیاًنا یذ�ره مختصرً حصل له ما یر�د؛ ألن  واحد وأحیاًنا  ،وأحیاًنا �كون �أطول ،ا جد�
 .ادیث مختلفةفي أح، �كون تام�ا

فهو �جمع طرق الحدیث وألفاظ الحدیث في  ،على أن اإلمام مسلم �حقق للسائل ما أراد
صحیح (من  و�ستفید قراءة الحدیث �امًال  )صحیح البخاري (على  الطالب فیتفقه ،موضع واحد

و�ذا أراد  )، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان(و�ذا أراد المتفق علیه فلیقرأ في  )،مسلم
 ،وأفضلها عبد الحق اإلشبیلي ،مجموع ما في الصحیحین فلیقرأ في �تب الجمع بین الصحیحین

وقد یز�د شیًئا على ما في الصحیحین  ،وفیه فوائد ،للحمیدي )الجمع بین الصحیحین(وهناك 
من  ع وأراد أن �جمع طرق الحدیث وألفاظ الحدیثو�ذا توسَّ  ،�عض الجمل أخًذا من المستخرجات

أو  )جامع األصول(مع مالحظة أن ما في  )،جامع األصولـ(فعلیه ب )الموطأ(الكتب الخمسة و
حتى و�ن  ن الحمیدي �عتمد على المستخرجاتأل ؛في الحمیدي قد �كون مختلًفا عمَّا في األصول

و�ذلك  ،ن على المستخرجاتا�عتمد األنهم )؛جامع األصول(و�ذلك  )،البخاري ومسلمرواه ( :قال
 بل ،ا �ختلف �سیًرابل تجد لفظً  )البخاري (وال تجد هذا اللفظ في  )البخاري (البیهقي قد �خرجه من 

 �ما قال الحافظ العراقي: ر�ما �ختلف لفًظا ومعنىً 
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 ما�َّ رُ  لفًظا ومعنىً  خالفْت بل  
 

في هذه المجامیع التي تعتمد على المستخرجات ال شك أن الطالب �كون على حذر وال 
 فظ إلى األصل حتى �قابله �األصل.�عزو الل



٢ 
 

 ،�عني سبب وروده )�شعر أن فائدته �قراءة الحدیث تاًما مع سبب وقوعه(إنه  السائل: �قول
وسبب اإلیراد من  ،أن �قوله -علیه الصالة والسالم-للنبي سبب الورود هو السبب الباعث و 

وال شك  ،وسبب الورود نظیر سبب النزول ،الصحابي أو من دونه في مناسبة یورد هذا الحدیث
تتكشف أمور ف ،�طل العجب -كما �قول الناس-ألنه إذا عرف السبب  ؛أنه �عین في فهم النص

 ظرف الذي ورد فیه هذا النص.المن ؤخذ قد ال یوحي بها النص مباشرة و�نما تُ 
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