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(1) صحيح البخاري   

إف الحمد هلل، نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور 
أنفسنا، ومف سيئات أعمالنا، مف َيْيِدهِ هللُا فال ُمضلَّ لو، ومف ُيضمل فال 

هللا وحَده ال َشِريَؾ لو، وأشيُد أف محمًدا إلو إال ىادي لو، وأشيد أف ال 
.عبُده ورسوُلو  

ـْ } :قاؿ تعالى َ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُموُتفَّ ِإالَّ َوَأْنُت َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
.]آؿ عمراف[ {(ُٕٓٔمْسِمُموَف )  

ـُ قاؿ تعالى: ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق } َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك الَِّذي َخَمَقُك
َ الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو  ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا َّللاَّ

ـْ َرِقيًبا ) َ َكاَف َعَمْيُك ـَ ِإفَّ َّللاَّ .]النساء[ ({َٔواْْلَْرَحا  

َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا )} َيا َأيَُّيا ا قاؿ تعالى: ( ُيْصِمْح ٓٚلَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
َ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما  ـْ َوَمْف ُيِطِع َّللاَّ ـْ ُذُنوَبُك ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَماَلُك َلُك

:أما بعد ]اْلحزاب[ ({ٔٚ)  

وشر اْلمور  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم  فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا وأحسف اليدي ىدي
.ُمحدثاتيا، وكل محدثٍة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار  

مف صحيح  )كتاب العمـ(اليـو بإذف هللا ومشيئتو نشرع في شرح 
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،البخاري   

:ولكف قبل البدء في الشرح البد أف نعمـ  

، السمعية ومصابيحياأف أنف العمـو الشرعية ومفاتيحيا، ومشكاة اْلدلة 
، ومبنى الشرائع اإلسالمية وأساسيا، اليقينية ورأسياوعمدة المناىج 

 ومستند الروايات الفقيية كميا مأخوذة مف عمـ الحديث، فعمـ الحديث ىو
؟مف أشرؼ العمـو وأعظميا ولما ال  

  -ملسو هيلع هللا ىلص -ُرويت بأسانيد صحيحة عف رسوؿ هللا الثابت أنيافاْلحاديث  -
فقد أوتي النبي  أعظـ الكالـ الذي يمكف أف ُيقرأ بعد كالـ هللا عز وجلىي 
ال ينطق عف  ْلنوجوامع الكمـ، وتفجرت منو ينابيع الحكـ،   -ملسو هيلع هللا ىلص -

اليوى، وليذا فإف أعظـ عمل يمكف أف يقـو بو اإلنساف ىو االىتماـ 
سواء بعمـ الحديث خاصًة إذا كاف اإلنساف مف الُمنشغميف بمسائل اْلحكاـ 

أكاف ممف ىـ في موضع مف يسأليـ الناس)ُيفتي( أو مجرد شخص يريد 
والنور  البركة معرفة أحكاـ دينو فالبد أف يقرأ في ىذه اْلحاديث ْلف فييا

 والخير الكثير يأتي مف وراء االىتماـ أو االنشغاؿ بعمـ الحديث،

، ونحف فييا الحكـ الشرعي أو يعمـ مسألة خاصة إذا أراد أف يحكـ في
نعمـ أف اْلحكاـ الشرعية البد أف يكوف ليا أدلة تتمثل 

وعمى ذلؾ يكوف النظر في الكتاب  الكتاب_السنة_اإلجماع_القياس()في
والسنة حتى يصل إلى الحكـ، فإذا لـ يكف لديو معرفة بعمـ الحديث وىل 
 الحديث صحيح أو ضعيف فيمكف أف يبني الفقيو مسألة فقيية كاممة
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.وتكوف خاطئة ْلنو بناىا عمى حديث ضعيف  

بي النحوف سنة هللا لو رجاؿ ُينقِّ  دكما أف مف عظمة ىذا الديف أف قيَّ 
الصحيح مف الضعيف والموضوع، وحيف يعمـ الشخص أف  فيميزوف  ملسو هيلع هللا ىلص

، نو يستطيع أف يبني عميو حكـ شرعي صحيحإىذا الحديث صحيح ف
نجد  أحياًنا والعكس يمكف أف يؤدي إلى نتيجة غير صحيحة، وليذا فإننا

يرد العمماء عمى ف ، في كتب الفقو إماـ وعمـ ولكنو يأخذ بقوؿ مرجوح
؟ السبب يرجع إلى رد قولو ف أنو مرجوح، فما ىو سببقولوويىذا القوؿ 
.عمى حديث ضعيفو اعتمد أن  

ـَ  :وليذا - ُ اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا ) َقاَؿ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َر َّللاَّ َنضَّ
َفِإنَُّو ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو َلْيَس ِبَفِقيٍو، َوُربَّ  َحِديًثا، َفَحِفَظُو َحتَّى ُيَبمَِّغُو َغْيَرُه،
.(ٜٕٓ٘ٔ) مسند أحمد (َحاِمِل ِفْقٍو ِإَلى َمْف ُىَو َأْفَقُو ِمْنوُ   

 ،وفي رواية الترمذي
ُث َعْف َأِبيِو، َعِف النَِّبيِّ  - ْحَمِف ْبِف َعْبِد هللِا ْبِف َمْسُعوٍد، ُيَحدِّ َعْف َعْبِد الرَّ
، َقاؿَ َصمَّى  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمَّ  : َّللاَّ

ُ اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَىا َوَحِفَظَيا َوَبمََّغَيا، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو ِإَلى )  َر َّللاَّ َنضَّ
 .(ٕٛ٘ٙسنف الترمذي)( َمْف ُىَو َأْفَقُو ِمْنوُ 

ـَ ىذا ىو دعاء النبي  - ُ َعَمْيِو َوَسمَّ لمف ُيبمغ عنو ولو لـ يكف  َصمَّى َّللاَّ
ـَ ىناؾ فضل في البالغ عف رسوؿ هللا  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ وحفظ  َصمَّى َّللاَّ

وطمب عمـ الحديث بصورة عامة غير شرؼ دعاء اْلحاديث الصحيحة 
 .)سماع_حفظ_بالغ( النبي لو لكفى بو فضل
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 البيجة والسرور، النضارة تعني: -

ُ َشرَّ َذِلَؾ } :قولو سبحانووقد جمع هللا عز وجل بينيما في  ـُ َّللاَّ َفَوَقاُى
ـْ َنْضَرًة َوُسُروًرا ) اُى ـِ َوَلقَّ ـْ ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا )ٔٔاْلَيْو  ({ٕٔ( َوَجَزاُى

 .]اإلنساف[
 
 

 
 

 القمب والطيب والراحة النفسية ـوالمقصود بو نعي
يشعر الناس بالضيق والكآبة فالقموب غير مستريحة وغير مستقرة فما  -

مف أجمو أال وىو غذاء  والـ يتناولوا الغذاء الذي ُخِمق ْلنيـىو السبب؟ 
فعند  (بالعمـ النافع مف الكتاب والسنة )ُيمأل القمب حيث أنو يجب أف

ـَ تغذية القمب بأحاديث رسوؿ هللا  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ مع فتح يكوف وذلؾ  َصمَّى َّللاَّ
 ،الكتب وحفظ الحديث بنية اإلبالغ عنو

ـَ ناؿ دعوة النبي نعسى أف  - ُ َعَمْيِو َوَسمَّ ر هللا نف َصمَّى َّللاَّ كوف ممف نضَّ
ُ َعَمْيِو َصمَّى في قموبيـ نتيجة اإلبالغ عنو  السرورجوىيـ وجعل و  َّللاَّ
 .َوَسمَّـَ 
 

ـِ )} قاؿ تعالى: ـْ َنْضَرَة النَِّعي  .]المطففيف[ {(َٕٗتْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِي
 
أو مف ضمف أسبابيا  ياعمى وجوىيـ نضارة وسبب فأىل الجنة يظير -

ـَ أنيـ كانوا في الدنيا مف الُمبمغيف حديث رسوؿ هللا  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ .َصمَّى َّللاَّ  

والنضرة تكوف في الوجوه             
 السرور يكوف في القمب و 
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ـَ دعا النبي  أواًل: - ُ َعَمْيِو َوَسمَّ في أوؿ الحديث لمف سمع حديثو  َصمَّى َّللاَّ
.فحفظو وقاـ بإبالغو لغيره  

 كيف يكوف ىذا؟ : َحاِمِل ِفْقٍو ِإَلى َمْف ُىَو َأْفَقُو ِمْنوُ  َوُربَّ  ثانًيا: -
 (.َأْمُرَنا َفُيَو َردّّ َمْف َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَمْيِو )مثاؿ: حديث 

 
ما لـ ما أأحد اْلشخاص يتمقاه فيفيـ منو إجمااًل أنو البد أف يتبع السنة و 

، ولكف ىذا الشخص قاـ يجب أف يبتعد عنوف مى ىدي رسوؿ هللايكف ع
بإبالغو لشخص آخر، ىذا اآلخر تناوؿ الحديث بمفيـو أوسع فظل يبحث 
وُيحقق ليعمـ ما ىي السنة وما ىي البدعة وأصبح لديو فقو أكبر وأوسع 

ُ َعَمْيِو ممف قاـ بإبالغو بالحديث، ىذا ىو معنى كالـ النبي  َصمَّى َّللاَّ
ـَ   .َوَسمَّ
 
 
 
 الشخص اْلوؿ مف ىذا اإلبالغ؟فما ىو العائد عمى  -

ـَ أجر الحفظ وناؿ دعوة النبي لقد أخذ  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ ثـ أف كل  َصمَّى َّللاَّ
شخص سمع منو وعمل بما سمعو فإنو يكوف في ميزاف حسناتو إذا كاف 

 .العمل خالًصا هلل سبحانو

ىو فقو الحديث؟فما   



6 
 

 
 أف اإلنساف لو حمل نفسو عمى االلتزاـ بآداب السنة وىذا يعني: -

)الكثير مف الناس عندما نتكمـ عف السنة يعتقد أف المقصود ىو بعض 
_ ولعق اْلصابع بعد اْلكل _وىكذا( أي أنيـ كاْلذكار اْلمور الُمستحبة

 بعضيعرفوف عنيا إال عدة أحاديث وال يعرفوف مف السنة مجرد قشور ف
 اْلعماؿ وانتيى اْلمر،

)كيف كاف في  أما الشيخ فإنو يقصد االلتزاـ بآداب السنة كميا_
 التأدب بأدب السنة في القوؿ والعملأي  _وأخالقو_في أفعالو_معامالت

 .والنية واالعتقاد(
 
بقولو تأدب بالالنية صالحة في كل عمل؟ تكوف نعمل عمى أف كيف  -

ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ نََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْف  َصمَّى َّللاَّ يَّاِت، َواِ  )ِإنََّما اَْلْعَماُؿ ِبالنِّ
اْمَرَأٍة َيْنِكُحَيا، َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، َأْو ِإَلى 

 (.َىاَجَر ِإَلْيوِ 
، ىل أنا قبل العمل نفسالفأتوقف عند الحديث وأبدأ في الحساب مع  

 استحضرت أف تكوف النية فيو هلل عز وجل وابتغاء مرضاتو،
 وىل أريد أجر عمى ىذا العمل؟

 

 يقوؿ أبو العباس بف عطاء: َمف ألـز نفسو آداب السنة غمر هللا قمبو
بنور المعرفة، وال مقاـ أشرؼ مف متابعة الحبيب في أوامره وأفعالو 

 وأخالقو والتأُدب بآدابو قواًل وفعاًل ونيًة وعقًدا.
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 لتزاـ بكل ويكوف اال فيكوف الحاؿ مع كل حديث أسمعو عمى ىذا النحو،  -
ُ َعَمْيِو بما نعمـ مف سنة النبي  فنعمل دائًما ،أصل إليياأف ُسَنة  َصمَّى َّللاَّ
ـَ  ، ويكوف ذلؾ عف طريق البحث ومحاولة المعرفة والدراسة، وأعظـ  َوَسمَّ

ُ َعَمْيِو شيء يمكف أف نعرؼ بو السيرة ىو حديث رسوؿ هللا  َصمَّى َّللاَّ
ـَ  الكثيرة في جميع اْلبواب )اْلخالؽ _المعامالت  ، فالقراءة َوَسمَّ

َـّ يأتي االلتزاـ بيا وىذا شرؼ  _العبادات( تؤدي إلى حفظ السنة ومف ث
 .عظيـ لمف يعرؼ قدر ما يعمل

 
 قبل أف نبدأ في الكتاب البد أف نعمـ َمف ىو كاتبو؟

 
 .اإلماـ البخاري  المصنف رحمو هللا ىو:

 
 .نسب اإلماـ البخاري  أوال:

أبو عبد هللا البخاري دمحم بف إسماعيل بف ىو أمير المؤمنيف في الحديث، 
 .إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبو

راع، وكاف بردزبو بخارية بردزبو : لفظة  فارسًيا عمى ديف قومو تعني الزَّ
ومات عمى المجوسية، وأسمـ ابنو المغيرة عمى يد اليماف الُجعفي والي 

 بىذم ىمعلوالء يكوف لمف أسمـ عمى يديو، بخارى، فُنِسب إليو ْلف ا
اْلئمة  يقاب اخالف فيي دقو  ةلأسملا هذى يفأبي حنيفة 

 .)مالؾ_الشافعي_أحمد( فُسمي عمى اسـ الوالي وفاًء لو
 

 مولده ونشأتو.ثانيا: 
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خمت ولد اإلماـ البخاري رحمو هللا بعد صالة الجمعة، لثالثة عشر ليمة 
يجرة ببمدة بخارى، مات أبوه ومائة لمف يمف شير شواؿ، سنة أربع وتسع

 .حسنت تربيتوكفمتو وأتربى يتيًما في ِحجر أمو فوىو صغير ف
 
ذىبت عينا  حدثنا دمحم بف أحمد بف الفضل البمخي، سمعت أبي يقوؿ: -

الخميل_عميو دمحم بف إسماعيل في صغره فرأت والدتو في المناـ إبراىيـ 
بصره لكثرة بكائؾ، أو كثرة السالـ_فقاؿ ليا يا ىذه قد رد هللا عمى ابنؾ 

 .دعائؾ_شؾ البمخي_فأصبحنا وقد رد هللا عميو بصره
 
أف البخاري رحمو هللا فقد بصره وىو في سف صغير فبكت  وىذا يعني: -

 .اْلـ ودعت وتضرعت إلى هللا عز وجل، إلى أف رد هللا عميو بصره
 
 :أف ننتبونا ىنا يمعو  -
ذا ما امت اْلـ قفالبخاري فقد أباه وىو صغير  ْلف بمسئولية رعايتو، وا 

أنو كـ مف أـ مف نظرنا في سير السمف الصالح وأميات السمف فسنجد 
 اء كانوا عمالقة في العمـ والفيـ.أميات السمف قد ربت أبن
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وكانت أمو  لذلؾ أـ سفياف الثوري )أمير المؤمنيف في الحديث( :ومثاؿ
تغزؿ وتقوؿ أكفيؾ بغزلي وقد كاف ليا وصايا مع ابنيا وىو صغير فكانت 

 :تقوؿ لو

يطمب العمـ ولكنو ليس هلل عز وجل، وكـ مف طالب عمـ اليـو نجده 
يدخل في أخرى، لمف معيد لمعيد وينتيي مف دورة عممية  ذىبفي

كذا، ويظل يميث عمى طريق العمـ في عمى إجازة في كذا و ويحصل 
، ْلف كل ىذا السعي والشيطاف يخدعو وُيوقع بو في مكائد ليس ليا حصر
 تصدر المجالس.ر، و ليس هلل بل قد يكوف شيوة عمـ، حب ظيو 
 

 
 

 ؟المقبوؿ فما ىي عالمة السير عمى الطريق
في تحصيمو زاده   ىل العمـ الذي يسعى صاحبو كما قالت أـ سفياف: -
ف كانت اإلجابة بنعـ إ( فملسو هيلع هللا ىلص سنة النبي إتباع أدب_ تقوى_ _ا)ورعً 

 يف ـدقتبدوف  اْلمر مجرد تحصيل عمـ ففانطمق وأكمل، أما إذا كا
أف ُيصبح الشخص كامل الورع والتقوى ما بيف  ـدقتلاب، وال أقصد لمعلا

أنت تكتب ولكف انظر وأنت تكتب ىل زادؾ ما تكتبو عمًما أو ورًعا أو تأدًبا 
ال فال، كاف ىذا ىو فحو كالـ اْلـ  فإف زدت في العمـ والورع والتأدب فأكمل وا 

التي ُتعمـ كيف يكوف إخالص النية، فإف كاف ىذا العمـ ُيبتغى بو وجو هللا 
فالبد أف تكوف لو عالمات، فيزيد صاحبو في اْلدب والعمل والورع فإف لـ 

 يكف كذلؾ فاجمس مكانؾ وال ُتتعب نفسؾ فيما ال عائد منو.
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 يـو وليمة، ولكف أف تكوف ىناؾ زيادة ولو بسيطة فيشُعر أف ىناؾ تغيير
 ،ببطءولو 

 ا يعني أف العمـ ليس هلل.لكف عدـ التغيير بالكمية فإف ىذ
 

العمـ هلل أـ ىذا ضابط لمف يريد طمب العمـ فيعرؼ بو إف كاف يطمب ىذا 
، فالشيوات الخفية أف ىناؾ شيوة خفية قد ال تظير لكثير مف طمبة العمـ

 .ال تظير )حب الرياسة_التصدر(
 
والذي قاؿ اإلماـ مالؾ )فقيو_عالـ(  اإلماـ اْلوزاعي  أـ مثاؿ آخر: -
 :فيو

 .)ما يزاؿ أىل الشاـ بخير ما بقي فييـ اْلوزاعي(
 

يدىا عمماء وفقياء ولـ يكف معيا  تحتوأخرجت مف فكـ مف أـ ربت  -
رجل، أقوؿ ىذا كي نقف ونتيـ أنفسنا ْلننا اليـو نرى بعض اْلخوات 
ممف فارقيا زوجيا بموت أو بغيره تحتج بوحدتيا وتتسبب في ضياع 
أبنائيا، وضياع الرعية، نسأؿ هللا أف يعفو عنَّا وال ُيحاسبنا عمى ضياع 

 .أبنائنا
 

أف اإلماـ العمـ الجبل اْلشـ شمس اْلئمة في زمانو وسابق  الشاىد:
بت الحافظ البخاري، ىذا الرجل العظيـ الشأف، ثعصره وأوانو، اإلماـ ال

الجميل القدر، الذي أخذ مف القموب مأخذىا وجعل الناس تتعجب، فقد 
 .امرأةالرجل الذي ربتو  و، ىذاوقف أمامو العمماء قبل العواـ تعجًبا من
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فمـ  اًل قِ )إسماعيل بف إبراىيـ( كاف محدًثا مُ  ىو:والد اإلماـ البخاري  -
 ف ُمنشغل بالعمـ، وقد كاف تاجًرا.يكف كثير التحديث ولكنو كا

 
سمع أبي مف  قاؿ إسحاؽ بف أحمد بف خمف سمعت البخاري يقوؿ:و  -

 بكمتا يديوالمبارؾ صافح ابف ، و حمَّاد بف زيدمالؾ بف أنس ،ورأى 
أكابر ولكنو لـ يكف لو ُشيرة، ومع ذلؾ فقد يكوف ببركة ىذا  وىـ أئمة

 ؿ ىذا الولد كل ىذا الخير والفضل.الرجل الصالح نا
 
 عندما دخل أحمد بف حفص عمى والد البخاري)إسماعيل بف إبراىيـ( -

 وىو حاؿ االحتضار فقاؿ لو إسماعيل: 
 

 ُشبية. مالي درىـ مف حراـ وال مف تركت ألف ألف درىـ ال أعمـ في
 

إلى حوالي مميوف درىـ أي أنيا ثروة كبيرة جًدا فقد كاف كما قمنا تاجًرا 
جانب اشتغالو بالحديث وقد كاف طالب عمـ لو مكانة نوًعا ما ولكف ليس 
لدرجة الُشيرة، ثـ ترؾ كل ىذه الثروة الكبيرة ْلبنائو)البخاري_أخيو(، 

 .طمب العمـ وسنرى فيما بعد أف البخاري قد أنفقيا بالكامل في
 
إذف اْلب كاف صالًحا، وكذا اْلـ كانت صالحة بال شؾ فقد استطاعت  -

 .أف تربيو وتدفعو وُتعينو عمى حفظ القرآف في الصغر
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 قاؿ دمحم بف أبي حاتـ: قمت ْلبي عبد هللا: كيف كاف بدء أمرؾ؟ قاؿ: -
 

عشرة، وعندما انتيره شيخو كاف الحادية رد البخاري شيخو وىو في سف  
البخاري عمى رأيو وقوة َنَفِسِو في أنو طفل صغير، ولكف إصرار بسبب 

الحق جعمت الشيخ ينظر في الكتاب مرة ُأخرى فوجد أف كالـ البخاري 
صحيح وبالتالي عاد الشيخ عف قولو ولـ يأخذه الِكبر واالستعالء عف أف 

 و عمى المأل، فكتب وأحكـ الكتابة.ُيصحح الخطأ الذي وقع في
 
 
 
 
 نخُمص مف ىذا: -

ُأليمت حفظ الحديث وأنا في الُكتَّاب. فقمت: كـ كاف سنؾ؟ فقاؿ: عشر سنيف، أو 
الداخمي وغيره، فقاؿ أقل. ثـ خرجت مف الكتاب بعد العشر، فجعمت اختمف إلى 

يوًما فيما كاف يقرأ لمناس: سفياف عف أبي الزبير، عف إبراىيـ، فقمت لو: إف أبا 
الزبير لـ يرو عف إبراىيـ . فانتيرني، فقمت لو: ارجع إلى اْلصل.فدخل فنظر فيو، 
ثـ خرج، فقاؿ لي: كيف ىو يا غالـ؟ قمت: ىو الزبير بف عدي، عف إبراىيـ، فأخذ 

وأحكـ كتابو، وقاؿ: صدقت. فقيل لمبخاري: ابف كـ كنت حيف رددت القمـ مني، 
 عميو ؟ قاؿ ابف إحدى عشرة سنة.
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ة نفس البخاري وقوة شخصيتو الجميمة في الحق مدى قو بالوصوؿ إلى 
ووقف أماـ عالـ  عاًما عشراإلحدى فمـ يخف رغـ أنو طفل لـ يتجاوز 

 و واثٌق مف حفظو.جميل في
 
إلى جانب أف العالـ ىو اآلخر لـ يكف لديو ِكبر أو استعالء فقد أخذ  -

ممف ىو دونو، وليس المقصود بمف ىو دونو عالـ أقل منو بل أنو أخذ 
 .عاًماحدى عشر اإلمف صبي لـ يتجاوز 

 
  يستكمل البخاري حديثو قائاًل: 
 

 
 .أي أنو حيف بمغ السادسة عشر كاف قد حفظ كتب ابف المبارؾ ووكيع

 
 
 
 

فمما طعنت في ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابف 
وعرفت كالـ ىؤالء، ثـ خرجت مع أمي وأخي المبارؾ ووكيع، 

أحمد إلى مكة، فمما حججت رجع أخي بيا، وتخمفت في طمب 
 الحديث.
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 يقوؿ البخاري:

 
عمى نور القمر، فكتب كتاب التاريخ،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ُيصنف الكتب عند قبر النبي كاف رحمو 
المعمـو أف البخاري قاـ بتأليف كتب )كتاب التاريخ الكبير_اْلوسط_اْلصغر(، أما ومف 

ما ُطِبَع مف ىؤالء فيو الكبير والصغير، وقد تنازع العمماء ىل المطبوع ىو التاريخ 
 اْلوسط أـ التاريخ الصغير؟

 
نو وعمى عكس مما يعتقده عواـ المسمميف وطالب العمـ المبتدئيف حيف ُيذكر البخاري أ
)خمق ليس لو إال كتاب الصحيح فقط في حيف أف لمبخاري ُمصنفات كثيرة جًدا منيا 

 أفعاؿ العباد_ اْلدب المفرد_التاريخ _ وأشيرىا الصحيح _وغيرىا الكثير مف الكتب(
 .وقد ظل اإلماـ يجمع في الصحيح حوالي ستة عشر عاًما

 
فإذا جئت أستحي أف وكنت أختمف إلى الفقياء بمرو وأنا صبي  يقوؿ أيًضا:

ُأسمـ عمييـ فقاؿ لي مؤدب مف أىميا كـ كتبت اليـو فقمت اثنيف وأردت بذلؾ 
حديثيف فضحؾ َمف حضر المجمس فقاؿ شيٌخ منيـ ال تضحكوا فمعمو يضحؾ 

 منكـ يوًما. وقد كاف.
 

فمما طعنت في ثماني عشرة سنة جعمت ُأصنف قضايا الصحابة والتابعيف 
هللا بف موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاؾ عند قبر وأقاويميـ وذلؾ أياـ عبيد 

في الميالي المقمرة وقل اسـ في التاريخ إال ولو عندي قصة إال أني  النبي ملسو هيلع هللا ىلص
  كرىت أف يطوؿ الكتاب .
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 ثالثا: سعة حفظو.
عندما بمغ اإلماـ سف السابعة عشر كانت جممة محفوظو سبعوف ألف 

الصحيحة فيذكر رواة عف ظير قمب، فقد كاف يحفظيا بأسانيدىا  احديثً 
 ملسو هيلع هللا ىلص.الحديث إلى أف يصل إلى الصحابي ثـ رسوؿ هللا 

 
 وقاؿ دمحم بف أبي حاتـ الوراؽ: -
سمعت حاشد بف إسماعيل وآخر يقوالف : كاف أبو عبد هللا البخاري  

يختمف معنا إلى مشايخ البصرة وىو غالـ، فال يكتب، حتى أتى عمى ذلؾ 
أياـ، فكنَّا نقوؿ لو: إنؾ تختمف معنا وال تكتب، فما تصنع؟ فقاؿ لنا يوًما 
ي ما بعد ستة عشر يوًما :إنكما قد أكثرتما عمي وألححتما، فأعرضا عم

كتبتما، فأخرجنا إليو ما كاف عندنا، فزاد عمى خمسة عشر ألف حديًثا، 
: عمنا نحكـ كتبنا مف حفظو، ثـ قاؿفقرأىا كميا عف ظير قمب، حتى ج

 .أتروف أني أختمف ىدًرا، وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنو ال يتقدمو أحد
 
 :  أبو أحمد عبد هللا بف عدي الحافظ وقاؿ -

بغداد، فسمع بو  قدـ البخاري  إسماعيل بف دمحم أفسمعت عدة مشايخ يحكوف 
 .فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث ،أصحاب الحديث

متف  إسناد ىذاجعموا يذا ، و لسناد إجعموا متف ىذا ف، فقمبوا متونيا وأسانيدىا 
س، في المجم البخاري  واحد عشرة أحاديث ليمقوىا عمى ، ودفعوا إلى كللذاؾ

عف حديث مف عشرتو، فقاؿ: ال  البخاري  ، فسأؿ، وانتدب أحدىـفاجتمع الناس
. فكاف عف آخر، فقاؿ: ال أعرفو. وكذلؾ حتى فرغ مف عشرتوأعرفو. وسألو 

 . : الرجل فيـ، ويقولوف الفقياء يمتفت بعضيـ إلى بعض

https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=13357
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=13357
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
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، ففعل كما فعل بالعجز، ثـ انتدب آخر البخاري  ومف كاف ال يدري قضى عمى
 .اْلوؿ

لى تماـ العشرة أنفس، وىو ال يزيدىـ  .: ال أعرفويقوؿ والبخاري   ثـ الثالث وا 
 .عمى: ال أعرفو

 
فمما عمـ أنيـ قد فرغوا، التفت إلى اْلوؿ منيـ، فقاؿ: أما حديثؾ اْلوؿ فكذا،  

والثاني كذا، والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متف إلى إسناده. وفعل باآلخريف 
 .مثل ذلؾ

  .: الكبش النطاحفأقر لو الناس بالحفظ. فكاف ابف صاعد إذا ذكره يقوؿ
 

ىذه القصة:يقوؿ الحافظ بف حجر تعميًقا عمى   

 العجب مف معرفة البخاري بالخطأ مف الصواب في اْلحاديث التساع معرفتو. ما 
نما يتعجب منو في ىذا لكونو حفظ مواالة اْلحاديث عمى الخطأ مف مرة واحدة .وا   

أي أنو ليس العجب أف البخاري رد خطأ المائة حديث فالبخاري الذي كاف سنو سبعة 
حديثا فال عجب أف يسرد مائة حديث ولكف العجب أنو عشر عامًا ويحفظ سبعيف ألف 

الشيوخ مرة واحدة بترتيب الخطأ ثـ يصححو،  كيف حفظ الخطأ عمى الترتيب الذي قالو
نما دؿ ذلؾ عمى سعة حفظو  .وا 

 شدة ورع اإلماـ وصالح حالو.رابعا: 

 ف والد البخاري قد ترؾ لو ثروة طائمة )ألف ألف درىـ كمياأذكرنا فيما سبق  -
َـّ إنفاقو كمو في طمب العمـ حتى صار  مف الحالؿ الطيب( ىذا الميراث الميوؿ ت

https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12070
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فقيًرا فكاف يأكل الحشيش، ولكف كيف استطاع البخاري أف يأكل الحشيش؟ 
شخص غني يممؾ الكثير مف الماؿ كيف لشخٍص كيذا يتحمل أف يعيش في 

 مستوى مف الفقر يجعمو يأكل الحشيش؟

لصحابة وعمـ أنيـ أكموا ورؽ الشجر مف شدة الجوع ْلف البخاري درس سيرة ا
فكاف يعمل بكل ما عمـ، عمـ أف الصحابة وصمت بيـ درجة الفقر إلى أكل ورؽ 
الشجر والحشيش وبالتالي فال إشكاؿ عنده مف أف يفعل كما فعموا، وىذا مف 

 وقد كاف ىذا مما يتصف بو البخاري باب العمل بما عمـ فأعطاه هللا ما لـ يعمـ، 
 .رحمو هللا حيث أنو كاف دائًما يعمل بما عمـ عمى أكمل وجو

 

 في حفظ ماؿ اآلخريف: وورع
 

، بنا يوما إلى الرمي ، ونحف بفربركر  روى دمحم بف حاتـ الورَّاؽ عف اإلماـ_قاؿ_:
، وأصاب سيـ أبي ي يؤدي إلى الفرص . فجعمنا نرميفخرجنا إلى الدرب الذ

 .وتد القنطرة الذي عمى نير ورادة، فانشق الوتد عبد هللا

وترؾ الرمي.  ،، فأخرج السيـ مف الوتدرآه أبو عبد هللا ، نزؿ عف دابتوفمما  
 . وقاؿ لنا: ارجعوا

 جعنا معو إلى المنزؿ، فقاؿ لي: يا أبا جعفر، لي إليؾ حاجة تقضييا؟ور 

 قمت: أمرؾ طاعة. 
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بي جعفر : اذىبوا مع أفقاؿ لمف معنا قاؿ: حاجة ميمة، وىو يتنفس الصعداء. 
حتى تعينوه عمى ما سألتو، فقمت: أية حاجة ىي؟ قاؿ لي: تضمف قضاءىا؟ 

ينبغي أف تصير إلى صاحب القنطرة، فتقوؿ  :ف، قاؿ، عمى الرأس والعيقمت: نعـ
ثمنو  ، أو تأخذفنحب أف تأذف لنا في إقامة بدلو ،لو: إنا قد أخممنا بالوتد
 القنطرة حميد بف اْلخضر الفربري. ، وكاف صاحبمما كاف مناوتجعمنا في حل 

 . ف منؾ: أنت في حل مما كافقاؿ لي: أبمغ أبا عبد هللا السالـ، وقل لو 

ف قمت: نفسي، أكوف قد كذبت ، غير أني لـ أكف وقاؿ: جميع ممكي لؾ الفداء. وا 
واستنار، حب أف تحتشمني في وتد أو في ممكي. فأبمغتو رسالتو، فتيمل وجيو، أ

ائة حديث ، ، وقرأ في ذلؾ اليـو عمى الغرباء نحوا مف خمسموأظير سرورا
 .وتصدؽ بثالثمائة درىـ

 

الكثير مف الناس اليـو يأكموف أمواؿ بعضيـ بالباطل وىـ ف: ىنا وقفةولنا 
فيكوف قائـ عمى أمواؿ  ومع ذلؾ ال إشكاؿ عندىـ،الحراـ  يعمموف أنيـ يأكموف 

الناس إال أنو يأكميا وال يخاؼ مف الحراـ الذي ُيْدخمو في جوفو وعمى أوالده، 
قائـ عمى أمواؿ مسجد أو دار أيتاـ ولكنو يأكل اْلمواؿ، شخص يتمف أشياء 

، والحديث إلي الماؿ ْلصحابو ردواالقتراض وعدـ  تُخص آخر ثـ ُينكر أنو فعل،
أمور كثيرة وأمثمة يصُعب ، حيث يندرج تحتو بالباطل يطوؿأكل أمواؿ الناس 
.حصرىا أو استيفائيا  
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سيـ البخاري عندما أصاب القنطرة لـ يكف صاحبيا موجود، وكاف مف السيل 
،لنفسو الخطأ ْلف اْلمر جاءبغير قصد أف ُيبرر  

ما أصبح البخاري، ىؤالء العمالقة لـ يصموا إلى ما وصموا إليو فعل ىذا  موف
هلل سبحانو وتعالى،  ينيـ وبيف هللا فالكل عبيدريقة عفوية، فال أنساب ببط

.السيـ دخل القنطرة فأقاـ الدنيا ولـ ُيقعدىا حتى تحمل مف الرجل  

 مثاؿ أخر لورعو:

:قاؿ وسمعتو يقوؿ ْلبي معشر الضرير  

أي شيء؟ : مفاجعمني في حل يا أبا معشر، فقاؿ   

، قاؿ: رويت يوما حديثا، فنظرت إليؾ، وقد أعجبت بو، وأنت تحرؾ رأسؾ ويدؾ 
.، رحمؾ هللا يا أبا عبد هللافتبسمت مف ذلؾ. قاؿ: أنت في حل  

 ىل استشعرتـ مدى الورع؟

وحرؾ رأسو ويده فنظر يروي حديًثا فُأعجب بو ىذا الرجل  البخاري كاف جالًسا 
ـ، فاعتبر البخاري ىذا نوع مف أنواع السخرية أو االستيزاء  إليو البخاري وتبسَّ

يا أبا  ُيسامحو عمى ىذا فقاؿ لو الرجل أنت في حلفذىب إليو وطمب منو أف 
.عبد هللا، رحـ هللا اْلماـ البخاري   
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أف ألقى هللا : سمعت أبا عبد هللا البخاري يقوؿ : أرجو وقاؿ بكر بف منير
.اوال يحاسبني أني اغتبت أحدً   

: إنو يود أف يمقى هللا ولـ يغتب أحًدا، ىذه المقولة وىذه ىي المؤلمة
ليست مجرد أمنية )فالكل يتمنى أف يمقى هللا وال يكوف قد اغتاب أحًدا، 

لكف اإلماـ  ىذه أماني ومجرد كالـ فأيف ىذا مف واقع حياة كل ُمتمني(
.مل فكانت أمنياتو واقع يسير عميورحمو هللا كاف يع  

 قاؿ اإلماـ الذىبي ُمعقًبا :

ديل عمـ ورعو في ، ومف نظر في كالمو في الجرح والتعصدؽ رحمو هللا
نصافو فيمف يضعفو، فإنو أكثر ما يقوؿ: منكر  الكالـ في الناس، وا 

.، فيو نظر، ونحو ىذا، سكتوا عنوالحديث  

: إذا قمت وقل أف يقوؿ: فالف كذاب، أو كاف يضع الحديث. حتى إنو قاؿ 
.، فيو متيـ واهفالف في حديثو نظر  

.ا: ال يحاسبني هللا أني اغتبت أحدً وىذا معنى قولو  

عمـ الجرح والتعديل إذا قاؿ العالـ عف أحد راوة الحديث أنو كذاب أو غير وفي 
مف اْلمور المعروفة عند العمماء ْلنيـ ذلؾ فإنو ال ُيعد غيبة ُمطمًقا، فيذا 
، وعندما يكوف ىناؾ شخص كذاب أفاؽ يريد يُذُبوف عف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
يا فال مانع إطالًقا مف أف يقوؿ إماـ الجرح أف من أف ُيدخل في السنة ما ليس

الشخص كذاب ْلنو ُينبو عمى كذبو. ىذا  
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أنو كذاب، ثـ بدأ اإلماـ البخاري أحد قلَّ أف يقوؿ عف لكف اإلماـ  _
يكشف عف مذىبو حتى ال يعتقد الناس عند قولو )أف فالف فيو نظر( أف 
ىذا أمر بسيط، وحتى ال يحتج بعض الناس مع مرور الزمف بكالـ 

اإلماـ، فبيف أف معنى كممة )فيو نظر تعني أنو متيـ واه( وىذه ىي درجة 
هللا تعالى ورضي عنوالورع التي وصل إلييا اإلماـ رحمو   

 _اإلماـ رحمو هللا كاف يتمتع بالورع في كل باب:

كاف  وقاؿ دمحم بف أبي حاتـ : سمعت الحسيف بف دمحم السمر قندي يقوؿ :
ا بثالث خصاؿ مع ما كاف فيو مف الخصاؿ دمحم بف إسماعيل مخصوًص 

ال المحمودة : كاف قميل الكالـ ، وكاف ال يطمع فيما عند الناس،  وكاف 
 يشتغل بأمور الناس ، كل شغمو كاف فى العمـ

قندي أف يتحدث عف البخاري فقاؿ: إف لو  _أراد الحسيف بف دمحم السمر
 مف الخصاؿ المحمودة الكثير، ثـ ذكر ثالث خصاؿ:

 عمل بحديث رسوؿ هللا  _قميل الكالـ :ٔ

َقاَؿ َكَتَب ُمَعاِوَيُة، ِإَلى اْلُمِغيَرِة ْبِف ُشْعَبَة َأْف اْكُتْب ِإَليَّ ِبَشْيٍء َسِمْعَتُو * 
، َفَكَتَب ِإَلْيِو ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ  ـَ ِمْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َيُقوُؿ: "  : ِقيَل َوَقاؿَ ِإفَّ َّللاََّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َضاَعَة اْلَماِؿ،  َكرَِه َلُك ، َواِ 
َؤاِؿ "  (ٕٓٚ٘(، صحيح ابف حباف)ٜٚٔٛٔمسند أحمد)َوَكْثَرَة السُّ

أيًضا أف  ، وقد أمرنا النبي _الكالـ الكثير يؤدي إلى الوقوع في الخطأ
 نقوؿ الخير أو نصمت
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*  : ـَ َمْف َكاَف »َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ـِ اآلِخرِ  ـِ اآلِخِر  ُيْؤِمُف ِباَّللَِّ َوالَيْو َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللَِّ َوالَيْو
ـِ اآلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا َأْو َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف َفْمُيْكِرـْ َضْيَفُو،  ِباَّللَِّ َوالَيْو
 (ٚٗ(،أخرجو مسمـ )ٛٔٓٙأخرجو البخاري)«ِلَيْصُمْت 

أو أمر بالمعروؼ ونيٌي عف منكر  ز وجلفأي كالـ إذا لـ ُيذكر فيو هللا ع
ف كاف مف الكالـ المباح، وليس معنى ذلؾ أف ال  فالبد أف يقع فيو خطأ وا 

اإلقالؿ مف الكالـ حتى تِقل نسبة الغمط ، لقد  نتكمـ ولكف المقصود ىو
 كاف ىذا ىو صنيع البخاري وحالو مع نفسو

 ، كاف ال يشتغل بأمور الناس_ال يطمع فيما عند الناسٕ
كاف اإلماـ ال ينظر إلى ما عند الناس وال إلى أحواليـ، فميس لو شأف 

إلى درجة أنو  ، لـ تكف الدنيا تعنيوبفالف ىذا ماذا يفعل أو ما الذي يممكو
كاف غنًيا فانفق كل مالو في رحمة طمبو لمعمـ وبالرغـ مف ذلؾ وبعد أف 
صار فقيًرا لـ ينظر إلى أصحاب اْلمواؿ ويندـ عمى أنو أصبح عمى ىذا 

 الحاؿ
 كل شغمو كاف في العمـ :_ ٖ

 فكاف شغمو الشاغل ىو العمـ فقط دوف أي شيء آخر
 درجة ورع تعجب معيا العقوؿ_
إلى بستاف بعض أصحابو  إسماعيل بف دمحم دعي : بف أبي حاتـ دمحم قاؿ

، فمما صمى بالقـو الظير ، قاـ يتطوع ، فمما فرغ مف صالتو ، رفع ذيل 
فإذا قميصو ، فقاؿ لبعض مف معو : انظر ىل ترى تحت قميصي شيئا ؟ 
زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعا . وقد توـر مف ذلؾ 
جسده . فقاؿ لو بعض القـو : كيف لـ تخرج مف الصالة أوؿ ما أبرؾ ؟ 

 قاؿ : كنت في سورة، فأحببت أف أتميا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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_لقد صمى البخاري بالناس الظير ثـ وقف ليصمي السنة فأطاؿ الصالة 
وجوديف أف ينظر تحت قميصو ليرى وحيف انتيى منيا طمب مف أحد الم

ما الذي يؤلمو فوجد الرجل زنبور)حشرة ليا لسعة قوية مثل النحل(وقد 
نالت منو في ستة عشر أو سبعة عشر موضًعا فتوـر جسده، فقيل لو 
لماذا لـ تخرج مف الصالة عند أوؿ مرة لسعتؾ فييا، فقاؿ : كنت في 

 صورة فأحببت أف أتميا.
وكذا في قياـ _ىذا ىو حالو في النافمة فما بالنا بصالتو في الفريضة 

 الميل كيف كاف يصنع
 *ثناء العمماء عمى اإلماـ

كنت  :سمعت بعض أصحابي يقوؿ  :أبو جعفر دمحم بف أبي حاتـ قاؿ *
دمحم بف  ، فمما خرج قاؿ إسماعيل بف دمحم ، فدخل عميو دمحم بف سالـ عند
كمما دخل عمي ىذا الصبي تحيرت ، وألبس عمي أمر الحديث   :سالـ

 وغيره . وال أزاؿ خائفا ما لـ يخرج
يقوؿ أحد عمماء الحديث :أنو كمما دخل عميو ىذا الصبي )فقد كاف  _

صغيًرا(كنت أظل خائًفا إلى أف يخرج ْلف يخشى أف ُيخطأ في الحديث 
 فيقـو ىذا الصبي بتصحيح الخطأويحُدث لو نوع مف االرتباؾ 

: لو قدرت أف أزيد في  يقوؿ يحيى بف جعفر سمعت  :أبو جعفر وقاؿ* 
مف عمري لفعمت ، فإف موتي يكوف موت رجل  إسماعيل بف دمحم عمر

  .واحد ، وموتو ذىاب العمـ
 نعيـ بف سمعتيقوؿ :  صالح بف مسمار المروزي  وقاؿ : سمعت *
 فقيو ىذه اْلمة إسماعيل بف دمحم : يقوؿ حماد

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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ىذا يكوف : ْلف الشيخ إذا أثنى عمى أحد ُطالبو فإف  _عمينا أف ننتبو
بمغ مف العمـ مبمغو، عكس ثناء  ىذا الطالب يعني أف ويفعظيـ  أمر

 الطالب عمى شيخو فيذا اْلخير مف المنتظر أف يحدث فيو أمر عادي،
 
 

 : رحمو هللا )اْلولى(البخاري اإلماـ * محنة 
 قاؿ : دمحم بف حامد البزاز سمعت  :أبو عبد هللا قاؿ الحاكـ _

لما قاؿ لنا  دمحم بف يحيى يقوؿ : سمعت الحسف بف دمحم بف جابر سمعت
اذىبوا إلى ىذا الرجل الصالح   :نيسابور البخاري  إسماعيل بف دمحم ورد

فاسمعوا منو . فذىب الناس إليو ، وأقبموا عمى السماع منو ، حتى ظير 
 فيو ، وتكمـ، فحسده بعد ذلؾ  الخمل في مجمس دمحم بف يحيى

_وتمؾ كانت بداية التربص لإلماـ البخاري، سبحاف هللا تمؾ ىي النفوس 
والقموب التي تتقمب مف النقيض إلى النقيض، لقد أمر دمحم بف يحيي 

الناس أف يذىبوا إلى مجمس البخاري ليسمعوا منو فمما ذىبوا ليسمعوا بدأ 
دمحم بف يحيي يقل فحصمت الغيرة والحسد وبدأ  مجمسعدد الحاضريف في 

 يتكمـ فيو مع َمف تكمموا فيو،
 بف دمحم ذكر لي جماعة مف المشايخ أف: عدي بف أحمد أبو وقاؿ *

اجتمع الناس عميو ، حسده بعض مف كاف في  نيسابور لما ورد إسماعيل
لما رأوا إقباؿ الناس إليو ، واجتماعيـ  نيسابور ذلؾ الوقت مف مشايخ

يقوؿ : المفظ  إسماعيل بف دمحم عميو ، فقاؿ ْلصحاب الحديث : إف
بالقرآف مخموؽ ، فامتحنوه في المجمس . فمما حضر الناس 

، ما تقوؿ في  أبا عبد هللا يو رجل ، فقاؿ : يا، قاـ إل البخاري  مجمس
 ولـ البخاري  المفظ بالقرآف ، مخموؽ ىو أـ غير مخموؽ ؟ فأعرض عنو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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، فأعاد عميو القوؿ ، فأعرض عنو .  أبا عبد هللا يجبو . فقاؿ الرجل : يا
 القرآف كالـ هللا غير : ، وقاؿ البخاري  قاؿ في الثالثة ، فالتفت إليو ثـ

مخموؽ ، وأفعاؿ العباد مخموقة واالمتحاف بدعة . فشغب الرجل ، وشغب 
 في منزلو البخاري  الناس ، وتفرقوا عنو . وقعد
اإلماـ حيث بدأت بغيرة المشايخ ليا تعرض ي_كانت ىذه ىي أوؿ محنة 
، وقد كاف العمماء يعمموف أف البخاري منو نظًرا الجتماع الناس حولو

بالقرآف مخموؽ، وىذا تفصيل مف  يقوؿ: أف القرآف كالـ هللا ولكف المفظ 
 اإلماـ لممسألة،

 _محنة خمق القرآف التي تعرض ليا اإلماـ أحمد
حيث أراد والة اْلمر آنذاؾ أف يقر اإلماـ أحمد بأف القرآف مخموؽ وأصر 
اإلماـ عمى عدـ اإلقرار بذلؾ وقاؿ: أف القرآف كالـ هللا غير مخموؽ ومف 

ؿ المفظ بالقرآف مخموؽ فيو كافر، قاؿ القرآف مخموؽ فيو كافر ومف قا
 كاف اإلماـ أحمد ُيكفر كل مف تكمـ في ىذه المسألة

 :_أما اإلماـ البخاري 
 بصورة أكثر تفصياًل فقد أراد أف ُيبيف لمناس المسألة 

_فقاؿ : نعـ القرآف كالـ هللا غير مخموؽ ولكف العبد عندما ينطق بيذا 
)الشفتاف_المساف_الصوت( كل الكالـ يكوف بصوت وىذا الصوت مخموؽ 

 ىذا مخموؽ 
_أما العمماء فكانوا مدركيف لما يقصده البخاري ولكنيـ أدخموا المسائل 
 في بعضيا لتكوف مصدر اتياـ لإلماـ، فاجتمعوا عميو لُيَكِفروه

حركاتيـ وأصواتيـ واكتسابيـ وكتابتيـ مخموقة . فأما :  البخاري  قاؿ  * 
القرآف المتمو ، المبيف المثبت في المصاحف ، المسور المكتوب ، 
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 بل : الموعى في القموب ، فيو كالـ هللا ليس بمخموؽ . قاؿ هللا تعالى
 . العمـ أوتوا الذيف صدور في بينات آيات ىو
فأحس  أصر العمماء عمى االتياـ وصُعب عميو اْلمر جًداكل ىذا  رغـ_و 

فيو الذي أمضى عمره  بضيق شديد جًدا، ْلنو إماـ مف أئمة أىل السنة
ويدفع  وىو ُينافح عف سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصإلى ىذا السف كمو مف صغره 

 عنيا ما ليس فييا، فيو وىو يفعل ذلؾ يتكمـ في القرآف؟
 **المحنة الثانية وكانت مع أمير ُبخارى 

 بكر أبا سمعت يقوؿ : دمحم بف العباس الضبي سمعت : الحاكـ وقاؿ _
 أبي عبد هللا يقوؿ : كاف سبب منافرة بف أبي عمرو الحافظ البخاري 

سأؿ أف يحضر  ببخارى  اْلمير خميفة الطاىرية الذىمي أحمد بف خالد أف
منزلو ، فيقرأ " الجامع " و " التاريخ " عمى أوالده ، فامتنع عف الحضور 

غيرىـ ، فامتنع ، عنده ، فراسمو بأف يعقد مجمسا ْلوالده ، ال يحضره 
وغيره ،  بحريث بف أبي الورقاء وقاؿ : ال أخص أحدا . فاستعاف اْلمير

حتى تكمموا في مذىبو ، ونفاه عف البمد ، فدعا عمييـ ، فمـ يأت إال 
في البمد ، فنودي  خالد شير حتى ورد أمر الطاىرية ، بأف ينادى عمى

فرأى فييا ما يجل عف ، فإنو ابتمي بأىمو ،  حريث عميو عمى أتاف . وأما
 .الوصف . وأما فالف ، فابتمي بأوالده ، وأراه هللا فييـ الباليا

_ىؤالء افتروا عمى ىذا اإلماـ العمـ ولي هللا فاستجاب هللا لدعائو حيف 
 دعا عمييـ وانتقـ هللا منيـ

 : انتبيوا_
 إياكـ ثـ إياكـ أف تقتربوا مف شخص يكوف لو عند هللا مكانةف

ـْ َيْحَزُنوفَ َأاَل  قاؿ تعالى:} ـْ َواَل ُى ( الَِّذيَف ٕٙ) ِإفَّ َأْوِلَياَء َّللاَِّ اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
 [{]يونس(ٖٙآَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَف )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2308&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2308&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2308&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15791
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15791
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َ َقاَؿ:* : " ِإفَّ َّللاَّ ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ  ِلي َوِليِّاَمْف َعاَدى  َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرَّ

ُب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو، ِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َعَمْيِو،  َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقرَّ
ِبِو، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِو، َوَيَدُه  َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمعُ 

ْف َسَأَلِني َْلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِف  الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، َواِ 
ِدي َعْف َنْفِس  ْدُت َعْف َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو َتَردُّ اْسَتَعاَذِني َْلُِعيَذنَُّو، َوَما َتَردَّ

 (ٕٓ٘ٙأخرجو البخاري)" ِمِف، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ الُمؤْ 
، فإياكـ أف تخوضوا في عرض _الحرب تأتي مباشرًة مف هللا عز وجل

شيخ أو أحًدا مف أىل الفضل أو ممف ُيظف أنو فيو خير،ْلف العقاب 
 يكوف في الدنيا قبل اآلخرة ،فاحذروا مف الخوض مع الخائضيف

 : لحـ العمماء مر _لذلؾ قاؿ بعض أىل العمـ
_ْلف هللا سبحانو قد يمكر بيذا المتكمـ فيتركو سنيف وسنيف ثـ يبتميو 
بابتالء شديد وىو ال يدري لماذا ُصب عميو ىذا البالء ولكنو إذا راجع 

قد ناؿ بمسانو شيخ مف المشايخ نو في يـو مف اْلياـ أنو سيعمـ إنفسو ف
 فجاءه العقاب،

 فاة اإلماـ البخاري:* و 

 ما اشتدت المحنة عمى اإلماـ ضاقت عميو اْلرض بما رحبتولػ 

: سمعت عبد القدوس بف عبد الجبار  كما روي عنو: قاؿ ابف عدي
" قرية " عمى  -السمرقندي يقوؿ : جاء دمحم بف إسماعيل إلى خرتنؾ 

وكاف لو بيا أقرباء ، فنزؿ عندىـ ، فسمعتو ليمة  -فرسخيف مف سمرقند
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يدعو ، وقد فرغ مف صالة الميل : الميـ إنو قد ضاقت عمي اْلرض بما 
 حتى مات . وقبره بخرتنؾ .رحبت ، فاقبضني إليؾ ، فما تـ الشير 

 

 ليقـو بتصنيف الصحيح*فما ىو الباعث الذي دفع البخاري 

لـ تكف معروفة في عيد  : آثار النبي  يقوؿ الحافظ بف حجر-
 ْلنيا لـ تكف مدونة لسببيف :_الصحابة والتابعيف 

في ابتداء اْلمر ينياىـ عف الكتابة كما ثبت في صحيح  _كاف النبي ٔ
 مسمـ خشية أف يختمط الكالـ بالقرآف ثـ بعد ذلؾ أذف ليـ

_سعة حفظ الصحابة وقوة ذاكرتيـ جعمتيـ ال يحتاجوف لمكتابة، نعـ ٕ
ثبت أنيـ كانوا يكتبوف ولكف ليس كل شيء ، أما تدويف عمـ الحديث فقد 

َـّ في آخر عصر التابعيف تدويف اآلثار_تبويب اْلخبار(نظًرا لما انتشر )ت
في اْلمصار كما قاؿ الحافظ بف حجر مف كثرة االبتداع وكالـ الخوارج 

عمماء ُيشمِّروف عف سواعدىـ وُيصنفوف الكتب الومنكري اْلقدار، فبدأ 
نظر ف، وجاء عيد البخاري والمصنفات ويجمعوف أحاديث رسوؿ هللا 

يا الضعيف فاستعاف باهلل منو  يا الصحيح منفي ىذه التصانيف فوجد أف 
 وعـز عمى أف يقـو بيذا بعمل الجامع الصحيح

 كما ورد في سير أعالـ النبالءأيًضا * والسبب في ذلؾ 
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كنت عند إسحاؽ بف راىويو ، فقاؿ بعض أصحابنا : : عف اإلماـ البخاري 
ذلؾ في قمبي ،  ، فوقع -ملسو هيلع هللا ىلص-لو جمعتـ كتابا مختصرا لسنف النبي 
 ( ٕٓٗصػ ٕٔ. . ) سير أعالـ النبالءجػفأخذت في جمع ىذا الكتاب 

 قاؿ النبي  في مثل ىذا*و 

 : ـَ ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َعْف ِباَلِؿ ْبِف اْلَحاِرِث اْلُمَزِنيِّ
ـُ ِباْلَكِمَمةِ » ُجَل َلَيَتَكمَّ ِمْف ِرْضَواِف َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َما َيُظفُّ َأْف َتْبُمَغ َما  ِإفَّ الرَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ُجَل َبَمَغْت، َيْكُتُب َّللاَّ فَّ الرَّ ـِ اْلِقَياَمِة، َواِ  َلُو ِبَيا ِرْضَواَنُو ِإَلى َيْو
ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف َسَخِط َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َما َيُظفُّ أَ  ْف َتْبُمَغ َما َبَمَغْت، َيْكُتُب َلَيَتَكمَّ
ـِ اْلِقَياَمةِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَيا َعَمْيِو َسَخَطُو ِإَلى َيْو َقاَؿ: َفَكاَف َعْمَقَمُة َيُقوُؿ: « َّللاَّ

ـٍ َقْد َمَنَعِنيِو َحِديُث ِباَلِؿ ْبِف اْلَحاِرثِ » ـْ ِمْف َكاَل (،المستدرؾ ٕ٘ٛ٘ٔمسند أحمد)«َك
 (ٔٗٔ)عمى الصحيحيف لمحاكـ

جمع صحيح البخاري في ستة عشر عاًما مف العمل في ميزاف إسحاؽ _
بف راىويو لكممة قاليا فوقعت في نفس البخاري وكانت الباعث والمميـ 

 ليذا العمل العظيـ
 إلى العائد مف وراء مجالسة الصالحيف وانظر ا_

فاْلخيار اْلطيار أصحاب القموب السميمة عند االختالط بيـ فإف الخير 
يأتي مف قبميـ، فقد قيمت كممة في مجمس وكانت سبًبا في جمع صحيح 

ًما يجمع فيو ونسأؿ هللا أف تكوف في عشر عا ةتسالبخاري الذي ظل 
بإخالص وهللا أعمـ بذلؾ ولكنيا وقعت  ميزاف حسنات قائميا ْلنيا قيمت

قمب البخاري، والكالـ عندما يقاؿ بإخالص فإنو يمس القمب، إذا كاف في 
 القمب المتمقي ىو اْلخر مخمص وىنا نجد أنو حتًما سيتغير
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روي أيضا عف البخاري أنو رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المناـ وكاف مف أسباب  _
 جمعو لمصحيح

يقوؿ: "رأيت النبي سمعت البخاري عف دمحم بف سميـ بف فارس قاؿ ف ػ
فسألت بعض  ملسو هيلع هللا ىلص وكأني واقف بيف يديو وبيدي مروحة أذب بيا عنو،

المعبريف فقاؿ لي: "أنت تذب عنو الكذب فيو الذي حممني عمى إخراج 
 الجامع الصحيح".

_وىذا أيًضا مف اْلسباب التي حممت البخاري عمى القياـ بيذا العمل، 
ؤيا سأؿ عف مف يعبرىا لو ونحف نعمـ أف التعبير ْلتو عندما رأي ىذه الر 

ال يقـو بو أي شخص، فرغـ أنو اإلماـ إال أنو لـ ُيفسر لنفسو الرؤيا 
 ولكنو ذىب لمف ىو أىل لذلؾ

ما وضعت في كتابي " الصحيح " حديثًا إال اغتسمت قبل : * وقاؿ البخاري 
 وصميت ركعتيف . ذلؾ،

في النـو ، كأنو يمشي  -ملسو هيلع هللا ىلص-رأيت النبي :  بف أبي حاتـ الوراؽ وقاؿ دمحم
قدمو ، وضع  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ودمحم بف إسماعيل يمشي خمفو ، فكمما رفع النبي 
 قدمو . -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم بف إسماعيل قدمو في المكاف الذي رفع النبي 

 في كل صغيرة وكبيرة أي أنو كاف يقتفي أثر النبي 

 رحمو هللا ثناء العمماء عميواستكمااًل ل** 
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يصعب الحديث عف ثناء العمماء عميو ْلنيا جزئية يصعب حصرىا حيث 
 عدد مف أثنوا عميو كاف بالمئات مف العمماء اْلكابر منيـأف 

 

 

 :)ىذا الكتاب مف أجود ما كتب البخاري ( ،اإلماـ النسائييقوؿ 

 ، كما ىو المتبادر إلى الفيـ اْلسانيدوالنسائي ال يعني بالجودة إال جودة 
 وأصحاب الحديث يفيموف ذلؾ.

، " وأما كتابو الجامع ػ وقاؿ ابف السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
 بعد كتاب هللا . وأفضميا الصحيح فأجل كتب اإلسالـ

 –: " اتفق العمماء ػ وقاؿ النووي : في مقدمة شرحو لصحيح مسمـ
أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيح أف البخاري عمى أف  –هللا  رحميـ

ومسمـ وتمقتيـ اْلمة بالقبوؿ،وكتاب البخاري أصحيما وأكثرىما فوائد 
ومعارؼ ظاىرة وغامضة،وقد صح أف مسمما كاف ممف يستفيد مف 

 البخاري و يعترؼ بأنو ليس لو نظير في عمما لحديث "

 ػ شروح صحيح البخاري :

قد قاموا بشرح ىذا  أف ىناؾ جممة مف العمماءومف بركة ىذا الكتاب 
 أشيرىـ عمى اإلطالؽ :لكف كاف و الصحيح، 
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 فتح الباري في شرح صحيح البخاري )ابف حجر العسقالني(ػ_ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري)ابف رجب( ولـ ُيكممو لموتو رحمو _ 
 هللا ػ

 شرح صحيح البخاري )ابف بطاؿ(ػ_ 

 ديف العيني(ػعمدة القاري)بدر ال_ 

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح )ابف الممقف( ستة وثالثوف مجمد ػ_ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )القسطالني( وىو عبارة عف _ 
 تمخيص لشرح بف حجر وشرح بدر الديف العيني ػ

اري)الكرماني(، وىناؾ شروح أخرى كثيرة خاري لشرح البر الكواكب الد_ 
 بعض منيا. لصحيح البخاري وىذه

 ـ بداية الكتاب :** 

اإلماـ البخاري افتتح كتابو بالبسممة )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(، وىذا افتتاح 
فتتاحيات وبدايات اْلعماؿ، ونحف نعرؼ أف أوؿ ما المناسب جدًا وموافق 

ـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمَق( فكاف افتتاحو )بسـ هللا(،  نزؿ مف القرءاف )اْقَرْأ ِباْس

ِإنَُّو }وكذلؾ في رسالة )سميماف عميو السالـ( في رسالتو إلى ممكة سبأ 
ِحيـِ  ِف الرَّ ْحمََٰ نَُّو ِبْسـِ َّللاَِّ الرَّ  ،[النمل{]ِمف ُسَمْيَماَف َواِ 
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وكذلؾ رسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى ىرقل ممؾ الرـو وفييا)بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
(مف دمحم عبد هللا ورسولو إلى ى وفي صمح الحديبية _ رقل عظيـ الرـو

البسممة بتياف اإل وغير ذلؾ مف  قاؿ لعمي اكتب )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(،
 ي ر اخبلا أدتباعند الذبح وعند الطعاـ وعند النـو وعند بدء اْلعماؿ وليذا 

 بيذا االبتداء. وباتك هللا ومحر 

 ترتيب الكتاب :** 

 لقد ُرتب الكتاب ترتيًبا عظيًما يحتاج إلى وقفة،

 بكتاب أعقبواإلماـ جعل الكتاب أبواًبا وبدأه بكتاب )بدأ الوحي(ثـ 
وكأنو أراد أف يقوؿ :أف بدأ الوحي ىو أوؿ شيء ثـ يأتي  )اإليماف(
 بما جاء بو الوحي ثـ كتاب)العمـ( والذي نحف بصدد الحديث عنواإليماف 

أف _فيكوف مقصوده ىو:بدأ الوحي يعني بداية الشريعة، ثـ اإليماف فالبد 
الوحي وحتى نؤمف بالوحي فعمينا أف يكوف لدينا العمـ جاء بو نؤمف بما 

ال فمف أيف لنا أف نعمـ بما أمرنا بو الوحي ، ثـ بدأ يذكر اْلبواب  وا 
الفقيية )الوضوء_الُغسل_الحيض_التيمـ_الصالة( ثـ ضرب بسيـ في كل 

بوب فيو باًبا بأحاديث أبواب الشريعة حتى أنو لـ يترؾ شيء إال وقد 
، وصحيح البخاري يحمل بيف طياتو صحيحة صريحة عف رسوؿ هللا 

ْلحاديث حوالي سبعة أالؼ وخمسمائة وثالثة وتسعوف حديًثا، منيا ا
 المعمقة، ومنيا المتكررة
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 (باب فضل العمـ ) **كتاب العمـ :

 ،ولذلؾ بدأ ببياف فضل ىذا اْلمريعمـ اإلماـ أىمية العمـ 

 المصنف رحمو هللا:_قاؿ 

ُحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا  قاؿ تعالى:} ـْ َتَفسَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُك
َذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا  ـْ َواِ  ُ َلُك ـْ َوالَِّذيَف  َيْرَفِع َّللاَُّ َيْفَسِح َّللاَّ الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك
ُ ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر ) ـَ َدَرَجاٍت َوَّللاَّ  {]المجادلة[( ُٔٔأوُتوا اْلِعْم
 فأىمو فيو درجات _فبدأ باآلية حتى ُيبيف بيا فضل العمـ،

أنو بالعمـ سنرفع درجات، درجات في اإليماف ودرجات : يقوؿ الشوكاني
 يرفعو (عمـ القرءاف والسنة و عمـ الشريعة)فاإلنساف بالعمـ  في التقوى،
وسيكوف لو منزلة  يجعل لو حسف ذكر في الدنيا واآلخرة،ف هللا درجات،
ل مف فتح الكتب والمذاكرة وتحصيل العمـ حصُ تثواب  وكثرة  أخرى وفضل،

 مواضعىذه الوحفظ اْلحاديث وشرحيا أو قراءة التفسير ْلنو في كل 
 بادة،ع

ىي اسـ جامعة لكل ما يحبو  :ولبقو  ةدابعلا اإلسالـ شيخ عرؼ_ وقد 
 هللا ويرضاه مف اْلقواؿ واْلفعاؿ الظاىرة والباطنة،

فكل عمل يحبو هللا ويرضاه ىو عبادة، ومف أفضل اْلعماؿ التي يحبيا 
 [طو{]ِزْدِني ِعْمًما َوُقل رَّبِّ }هللا العمـ لماذا؟ ْلنو أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف يقوؿ : 
د هللا نعرؼ كيف نعبُ بو فبالعمـ ستكوف الصالة صحيحة والصـو صحيح و

عمى الوجو الصحيح، وبالعمـ نترؾ البدعة ونتبع السنة ، وبالعمـ نخاؼ 
اإلنابة والمحبة وغيرىا اليقيف و هللا ونحقق أعماؿ القموب مف التوكل و 

فييا كل طرؼ مف الطرفيف كيف ُتقاـ حياة زوجية يتقي رؼ نع،وبالعمـ 
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وبالعمـ نعرؼ أف  صل اْلرحاـ،هللا في الطرؼ اآلخر، وبو نعرؼ كيف ن
 ،عمى الوجو الذي ُيرضيو نؤدي حق هللا في الصالة والزكاة والصـو

وبالعمـ نستطيع  وبالعمـ نستطيع تمييز أعمالنا وأقوالنا وأعماؿ قموبنا،
 نبيو ملسو هيلع هللا ىلص وأمره أف يقوؿ لذلؾ عمـ هللا اكتشاؼ أمراض قموبنا وعالجيا،
بِّ ِزْدِني ِعْمًما( ، كل سيأتيو و  تضح لمعبدتسبالعمـ كل اْلمور  )َوُقل رَّ

وبغير عمـ سنقع في طامات وطامات وما سقط أحد في شيوة وال  الخير،
في شبية إال بضعف العمـ وقمة البصيرة، فالعمـ مف أعظـ ما يكوف، 

ثناء أحاوؿ أف يطمب العمـ النافع ما استطاع ،و فحرٌي بكل إنساف أف ي
 يسأؿ هللا أف يكوف عممًا نافعًا، عميو أف طمب العمـ
يكوف عممًا يحمل عمى العمل وعمى الورع والتقوى وعمى سؤاؿ أف  :أي_

 النفس والمحاسبة والمراقبة في كل قوؿ وعمل ،
أعطينا ىذه نبذة بسيطة ومختصرة ومقدمة لشرح صحيح البخاري ، وما _

فإذا أردنا أف نتكمـ عف   ،فيذا مختصر المختصر البخاري حقو مطمقًا،
فأسأؿ هللا أف تكوف نبذة مختصرة سريعة نعمـ  البخاري فالمسألة تطوؿ،

أو طعف فيو  وحتى إذا تكمـ فيو أحد، ىذا اإلماـ الجبل العمـ،مف ىو بيا 
أو خمق  ـمعد عنده أح فمما و  نعمـ مدى جيمو فيو إما حاقدًا أو جاىاًل،

 أو حتى قميل مف العمـ إال وعِمـ مف ىو البخاري رحمو هللا .

ف شاء هللا في المرة القادمة ُنكمل بداية كتاب العمـ ، أسأؿ هللا سبحانو  وا 
وبما وتعالى أف يتجاوز عف أخطأنا وعف سيئاتنا وأف ينفعنا بما نقوؿ 

 ندعو إليو

 إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليؾ.سبحانؾ الميـ وبحمدؾ أشيد أف ال إلو 
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