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معلومات موجودة 
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مقدمة



الرحيم، الرحمن الحمد هلل رب العالمين، 

أشهد أنه ال إله إال هو، له التفرد بالربوبية 

واأللوهية، له الحكم وإليه ترجعون ،

اهلل عليه وسلم صلى وأشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله، أتم به النعمة، وأكمل به 

البيان، وأخرج به الناس من الظلمات إلي 

.النور 

فالحمد هلل سبحانه وتعالي علي نعمه 

وآالئه، وعلي رسوله الكريم صلي اهلل عليه 

،بعد أما وسلم، 

أهم العلوم التي ينبغي لكل مسلم إن من 

: بها تعلمًا وتعليمًا وعماًلاإلهتمام

.علم الحديث النبوي الشريف 

دراية ورواية ،

حفظًا وفقهًا ،

سندًا ومتنًا ،

،وتميزًا لصحيح الحديث من سقيمه 



اهلل عليه صلى وذلك ألن بيان الدين كله عند محمد 

.وسلم وحده ال غيره 

َك  َوَأنَزْلَنا ِإَلْي: " قال سبحانه وتعالي في كتابه الكريم 

،" الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

َوَما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإلَّا  ﴿: " وقال سبحانه وتعالي 

.﴾ِلُتَبيَِّن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

اهلل عليه وسلم صلى فمهمة البيان موكلة له وحده 

،ال إمام، وال حجة، وال آية، وال مذهب، وال مرشد، وال 

.اهلل عليه وسلمصلى غير محمد أحد 

اهلل عليه وسلم ،صلى وكذا تيسير الدين مهمته 

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به : " قال تعالي

" .المتقين وتنذر به قومًا لدًا 

ولقد يسرنا القرآن للذكر : " وقال سبحانه وتعالي

" .فهل من مدكر 

اهلل عليه وسلم ،صلى وألن البيان مهمته 

اهلل عليه وسلم ،صلى وألن التيسير أيضًا مهمته 

فإن أقصر الطرق وأسرعها إلي رضا رب العباد 

اهلل عليه وسلمصلى سبحانه وتعالي هو اتباع محمد 



وهذا اإلتباع المطلوب ال يأتي إال بتمييز ما قاله 

ُنسب إليه مما لم يقله، أو مما صلي اهلل عليه وسلم 

.اهلل عليه وسلم عن طريق الخطأ صلى 

اهلل عليه وسلم من كل ما صلى وتمييز ما قاله 

ٌنسب إليه درب طويل، ال يسلكه إال أولو العزم من 

.الرجال 

وهؤالء الرجال لهم زاد يتزودون به في هذا الدرب 

الطويل، وال يستطيعون اجتياز هذه المفازة إال بهذا  

.الزاد 

وهذا الزاد يحوي أنواعًا مختلفة من العلوم 

،والملكات

علم الجرح والتعديل ،:ومنها

،والكنى ومعرفة األسماء 

وتمييز الموقوف من المرفوع ،

ومعرفة المزيد في متصل األسانيد ،

.وغيرها من علوم الحديث الشريف



:يقسم علم األحاديث إلى عدة أقسام

أشرفها حفظ متون الحديث ومعرفة وهو:األول

.غريبها وفقهها

صحيحهرجاله،وتمييزأسانيده ومعرفة حفظ:الثاني

.من سقيمه

العلو وطلب وطرقه وكتابته و سماعه جمعه:الثالث

.فيه والرحلة الى البلدان

والمشتغل بها مشتغل بما هو أهم من العلوم النافعة  

يالمطلب األساسعن العمل به الذي هو َفْضاًلو

ألنه اهم العلوم الثالثة اإلسناد وقد اعتبر العلماء علم 

به يعلم األول،ولكونهالمرقاة الى العلم 

من اخل به ،خلط السقيم بالصحيح الموضوع،وألن

والمعدل بالمجروح وهو ال يشعر لذلك كله اهتم 

المحدثون يعلم االسناد وأولوه العناية الكبرى وجعلوا  

والحافظ،حتىمعرفته هي الحد بين المحدث 

أنساب الكتباألسانيد:قيل

:وروى اإلمام مسلم في صحيحه قال

من أهل مرو قهزارحدثنا محمد بن عبد اهلل بن 

سمعت ابن :عثمان يقول بن عبدان سمعت:قال

المبارك يقول االسناد من الدين 



ولهذا كان االسناد مزية 

هذه األمه اإلسالمية وخصوصيتها التي خصها اهلل بها من 

والنصارى ليس فاليهود وحديثها األمم،قديمهادون سائر 

إن .لهم من هذا النقل الصحيح المتصل الى أنبيائهم شيء 

اهلل أكرم هذه األمة وشرفها وفضلها باألسناد وليس ألحد 

وحديثها اسناد موصول انما هي صحف قديمهامن األمم 

في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم فليس عندهم تمييز

بين ما نزل من التوراة واإلنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم 

من األخبار التي اتخذوها عن غير الثقاة وهذه األمة 

ما بنبيها صلى اهلل عليه وسلم ،إنًالشريفة زادها اهلل شرفا

تنقل الحديث عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق 

واألمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد 

فاألضبط واألضبط فاألحفظاألحفظالبحث حتى يعرفوا 

واألطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقصر ثم يكتبون  

يهذبوه من الغلط وأكثر،حتىالحديث من عشرين وجها 

والزلل ويضبطوا حروفه وبعدوه عدا ،فهذا من فضل اهلل 

على هذه األمة فنستودع اهلل شكر هذه النعمة و غيرها من 

نعمه 

ذ تسابق العلماء وتنافس المحدثون منولهذا الفضل العظيم 

الصحابة ومن بعدهم في تحصيل السنة وطلب الرواية  

طاعة لرسول اهلل ورغبة في أجر اهلل كما جاء عن رسول 

صلى اهلل عليه وسلم نضر اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه

كما سمعه



الحمُد هلل الذي جعل ُعُلوَّ السَّنِد الصحيِح من أقرِب الُقَرِب، 

.وَصيََّرُه غايَة المقاصِد من العلوم ونهايَة األَرِب

أحمدُه سبحانه وتعالى على أن َخصَّ بهذه المنقبِة الَعِليَِّة، إماَم 

أئمِة الحديِث واألخباِر النبويِة، صاحَب الصَّحيِح البخاريَّ، الذي 

.ُيماريفي فضِلِه وتقدُِّمِه ما أحٌد 

على ما شرَح صدوَر أهِل الحديِث بحفِظ _ عزَّ وجلَّ_وأشكرُه 

كتابه، وإيضاِح مطالبِه، وبيان مآرِبِه، وفهِم خطابه، والصالُة 

ى والسالم على سيِّدنا ونبيِّنا ُمحمٍد الذي أمرنا بتبليِغ أحاديثِه إل

وأصحابِه الذين شرحوا أحاديثه وَحلُّوا آلهأمته، وعلى 

.مشكالِتها ألهل ِملَِّتِه

:أما بعُد

فلما كان أصحَّ الصِّحاِح صحيُح البخاريِّ، وأعلى أسانيدِه 

الثُّالثياِت التي ُخصَّ بها بعنايِة الملك الباري، فهي أقرُب 

األسانيِد إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأرجى ما ُيَتَقرَُّب 

به إلى اهلل سبحانه وتعالى؛ الحتوائها على ُقْرِب اإلسناِد وصحِة

ا الرُّواِة واالستناِد، فاالعتناُء بها سنٌة حسنٌة، واالبتداُء بقراءته

:مما استحسنتُه األفئدُة واأللسنُة

الرحلة الى األمصار واألقاليم ومنهم اإلمام البخاري الذي أكثر 

ورغبة اإلسناد وأطال السفر الى الحواضر اإلسالمية طلبا لعالي 

فيه وتحقيقا للمقصد األسمى منه وكان يجهد نفسه ويقطع 

حديث واحد أو رواية المراحل ويقصد البالد مهما نأت من أجل 

حديثين طلبا لسند عال قل رواته ورجاله وكان شديد القرب من 

. رسول صلى اهلل عليه وسلم









أبو عبداهلل، ُمحّمد بن إسماعيل بن : اإلمام البخارّي؛ هو

، كان والد البخارّي من ُرواة الحديث، وذكره َبْرِدْزبةإبراهيم 

ابن حّبان في كتاب الّثقات، وقد كانت والدة البخارّي يوم 

لثالث عشرة ليلٍة خلت من ، للهجره( 194)عام الجمعة، 

شهر شّوال، وقد أقام ُمحّمد في مّكة؛ لطلب العلم، وكانت أّول 

رحلٍة له سنة مئَتين وعشر، إذ ارتحل إلى الجزيرة، والّشام،  

وِمْصر، والبصرة، وبغداد، والكوفة، وأقام سّتة أعواٍم في 

.الحجاز

البخارّينشأة اإلمام 

نشأ اإلمام البخارّي في عائلٍة فاضلٍة، ذات ِديٍن، توّفي والده 

وهو طفٌل، فَكِفلته أّمه، ورعت أموره، وقد ُعرفت بالّصالح 

والتقوى، وقد بدء في حفظ القرآن وأّمهات الُكتب قبل بلوغه 

ِسّن العاشرة، وبدء بعدها في حفظ الحديث النبّوي، واستمّر 

في تلّقي الدُّروس، وداوم عليها والزم عددًا من الُمحّدثين، 

وكان يرّد عليهم ما ظهر لديهم من أخطاء، كما تعّلم فقه 

أصحاب الرأي، وكان قد أتّم ِحْفظ ما أّلفه وكيع وابن الُمبارك 

.سنًةحين أتّم ستة عشر 

من هو اإلمام البخارّي ؟



طلب اإلمام البخارّي للحديث 

ُعرف اإلمام البخارّي بِسَعة ِحْفظه، إذ كان يجلس في مجالس 

الّشيوخ ينصت فقط للمشايخ دون أن يكتب شيئًا، وكان 

يرجعون إليه لتوثيق ما كتبوه؛ لشّدة ِحْفظه، وكان الُمحّدثون 

حريصًا على معرفة الحديث الصحيح من غيره، والنَّظر في 

كتب أصحاب الرأي من أهل الحديث، كما امتاز البخارّي بالّذكاء  

والعلم، إذ كان كثير االّطالع في الكتب، ولديه العلم الغزير

شيوخ البخارّي وتالميذه

، وَسِمَع في ُبخارىبدأ اإلمام البخارّي باألخذ عن شيوخه في بلدة 

بداية األمر عن عبداهلل بن ُمحّمد بن عبداهلل بن جعفر بن اليمان، 

شيوخ -رحمه اهلل-، وقّسم ابن حجر البيكنديومحمد بن سالم 

مكّي بن : أتباع التابعين، مثل: البخارّي إلى خمس طبقاٍت؛ األولى

:  بن موسى، والثانيةوُعبيداهللإبراهيم، وُمحّمد األنصارّي، 

: الُمعاصرين ألتباع التابعين مّمن لم يسمع عن ثقات التابعين، مثل

: أيوب بن سليمان، وسعيد بن أبي مريم، وآدم بن أبي إياس، والثالثة

الطبقة الوسطى من شيوخ البخارّي، مّمن لم يلتِق بالتابعين، إّلا أّنهم 

سليمان بن حرب، وابن حنبل، وابن : أخذوا عن أتباع التابعين، مثل

معين، وقتيبة بن سعيد، وابن المديني، وأبي بكر بن أبي شيبة، 

َمن رافق البخارّي في طلب الحديث، وَسِمَع قبله؛ كأبي حاتم : والرابعة

َمن ُيعتبر من : ، وعبد بن ُحميد، وُمحّمد الذُّهلي، والخامسةالرزاّي

:  طلبته في اإلسناد والسِّن، إذ أخذ عنهم من باب االستفادة، مثل

عبداهلل اآلملّي، وعبداهلل الخوارزمّي، وحسين القباني، أّما تالميذه؛ فقد 

اإلمام ُمسلم بن الحّجاج صاحب الصحيح، : أخذ عنه عدٌد كبيٌر، منهم

ُزرعة وأبو حاتم، وأبو واإلمام محمد الترمذّي صاحب كتاب الجامع، 

ُمحّمد، ابن خزيمة، وصالح بن الرازيان



مصّنفات البخارّي وُكتبه 

األدب : البخارّي بكثرة المصّنفات والكتب، ومن ُمصّنفاتهُعرف 

الُمفرد، والتاريخ الكبير، والتاريخ األوسط، والتاريخ الصغير، 

والجامع الكبير، والرّد على الجهمّية، والمبُسوط، والمسند الكبير، 

والُمؤتلف والُمختلف، والِعَلل، والضعفاء، وبّر الوالَدين، والفوائد، 

ومن أشهر ُمصّنفات  . والقراءة خلف اإلمام، واألشربة، والهبة

صّلى اهلل -الجامع الصحيح الُمسند من حديث رسول اهلل : البخارّي

وُسَننه وأّيامه، المعروف باسم الجامع الصحيح، أو -عليه وسّلم

صحيح البخارّي، فالبخارّي أّول َمن صّنف في األحاديث الصحيحة، 

فكان يستخير اهلل ويصّلي ركَعتين قبل أن ُيصّنف أي حديٍث، فقد 

.استمّر في تأليفه وَجْمعه ستة عشر عامًا

ومناقبهثناء العلماء على اإلمام البخارّي 

-أكثر أهل العلم في ُمختلف العصور من الثناء على اإلمام البخارّي 

، وِذْكر محاسنه، ومحاسن ُمصّنفاته، فقد َحِظي بمكانٍة  -رحمه اهلل

عاليٍة عند شيوخه وأقرانه، فقد تحّدثوا عنه بما يستحّقه من المديح، 

وقد ذكر كلٌّ من الذهبّي وابن حجر العسقالنّي مناقب البخارّي في 

كتاَبين خاصَّين، إذ ذكره الذهبّي في تذكرة الحّفاظ، وذكره وابن حجر 

في كتابه تهذيب التهذيب، وقد وردت العديد من األقوال عن العديد من  

:  األئمة في بيان َفْضل ومكانة اإلمام البخارّي، فقال عنه اإلمام ُمسلم

:  ، وقال اإلمام الترمذّي"إّنك سّيد الُمحّدثين وطبيب الحديث في ِعلله"

لم أَر أحدًا في العراق وال بخراسان في معرفة الِعلل والتاريخ "

، وقال الحافظ ُمحّمد بن "ومعرفة األسانيد أعلم من محّمد بن إسماعيل

أبو ُزرعة بالرَّي، وُمسلم بن الحّجاج : حّفاظ الدنيا أربعٌة: "بّشار

بنيسابور، وعبداهلل بن عبدالرحمن الدارمّي بسمرقند، وُمحّمد بن 

ما أخرجت : "، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"ببخارىإسماعيل البخارّي 

إسماعيلخراسان مثل ُمحّمد بن 



حريصًا في ألفاظه  -رحمه اهلل-كان اإلمام الُبخارّي 

، وقد -تعالى-بَجْرح وتعديل الرُّواة، خائفًا من لقاء اهلل 

ُعرف أيضًا بَكْرمه؛ إذ كان صاحب عطاٍء، يتصّدق على  

المساكين والمحتاجين من أهل الحديث، ُملتزمًا بحدود  

اهلل، حريصًا على االقتداء بما ورد في السّنة النبوّية، 

، في العلم  -تعالى-ومن أعظم مناقبه؛ اإلخالص هلل 

والعمل، فقد انتشرت مؤلفاته، وحاز كتابه الجامع  

الصحيح بالقبول من األّمة جمعاء، إذ ُعّد من أصّح 
.الكتب بعد القرآن الكريم

وفاة اإلمام البخارّي

ليلة السبت عند  -رحمه اهلل-ُتوّفي اإلمام البخارّي 

صالة الِعشاء، وكانت ليلة عيد الِفْطر، وتم َدْفنه يوم 

(  250)سنةعيد الِفْطر، بعد صالة الظُّهر، وكان ذلك 

ر ، بعد أن قضى اثنين وسّتين سنًة إّلا ثالثة عشللهجرة

يومًا في طلب العلم، وتصنيف األحاديث، وِحْفظها، وقد 

ُتوّفي في قرية من ُقرى سمرقند، بعد أن أقام فيها 

بعض األّيام
























































