التعليق على صحيح البخاري

(الدرس الثالث)

لفضيلة الشيخ الدكتور
صاحل عبد الكرمي
حفظو اهلل ورعاه

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو،
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو
أما بعد-:
فإن خَت الكبلم كبلم اهلل وخَت اذلدي ىدي زلمد  وشر األمور
زلدثة بدعة وكل ٍ
زلدثاهتا وكل ٍ
بدعة ضبللة وكل ضبللة يف النار.
نواصل احلديث فيما تبقى من ترمجة اإلمام البخاري وما يتعلق بكتاب
الصحيح من ادلقدمات وقد تكلمنا يف اللقاء السالف عن صفات اإلمام
البخاري من اإلخبلص والزىد والعبادة واحلفظ وغَتىا.
أيضاً شلا نود أن نذكره عن اإلمام البخاري ما يتعلق بشيوخو وتبلميذه
ومؤلفاتو ،ال شك أن اإلمام البخاري نتاج الرحلة الطويلة مثرهتا كثرة الشيوخ
ولذلك قال البخاري رمحو اهلل" :كتبت عن ألف شيخ" وىذا يدل على كثرة
الشيوخ ،فاألمران مرتبطان ببعضهما البعض فمن كثرت رحبلتو يف طلب
العلم كثر أشياخو ،وأيضاً التبلميذ الذين أخذوا عن اإلمام البخاري فإن

أعدادىم كبَتة دداً وال أقل شلا ذكره الفريبوري قال" :مسع الصحيح من أيب
عبد اهلل البخاري تسعون ألف ردل".
وشيوخ البخاري بعضهم يف طبقة التابعُت وبعضهم طبقة تابع التابعُت ومن
دون ذلك ،وأيضاً أشياخو بعضهم أقران لو يف الطلب وبعضهم دون ذلك،
وىذا كما أسلفنا ىي يعٍت طريقة العلماء يف أخذ العلم أن اإلنسان يأخذ
العلم عن من دونو ومن فوقو ومن ىو يف سنو ،وال ينبُل اإلنسان يف العلم
إال إذا فعل ىذا األمر.
من جملة أشياخو التعداد السريع
-

عبيد اهلل بن موسى.
واإلمام أمحد بن حنبل.
وزلمد بن عبد اهلل األنصاري.
وإمساعيل الوراق.
وخبلد السلمي.
والفضل بن ُدكُت الذي يعترب الذي يعتربشيخ ادلشايخ.
ومطَّرف بن عبد اهلل.
وسلمان بن حرب.
والبيكندي.
وعبد اهلل ادلسندي حول مجلة من أشياخ اإلمام البخاري.

أما تالميذه يف احلقيقة النظر يف تبلميذ اإلمام البخاري ُُيلي لنا قدر اإلمام
البخاري؛ ألن تبلميذ البخاري أئمة وأصحاب شأن يف العلم منهم
-

عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي.
ومنهم مسلم بن احلجاج النيسابوري.
وزلمد بن إدريس الرازي مشهور بأيب حامت.
والًتمذي.
وإبراىيم بن إسحاق احلريب.
وأبو عاصم النبيل.
وأبو بكر البزار وىؤالء كلهم يف احلقيقة يعٍت رتب يعٍت أئمة وعلماء
يف احلديث.

أما ما يتعلق بمصنفات اإلمام البخاري مصنفاتو كثيرة من أعظمها
-

الكتاب الذي إن شاء اهلل سوف نعلق عليو كتاب اجلامع.
ولو مصنفات يف الًتادم التاريخ الكبَت والتاريخ األوسط والتاريخ
الصغَت.
ولو مصنفات يف الفقو سلفاً ذكرناىا كتاب يف اذلبة وكتاب يف األشربة
ودزء قراءة خلف اإلمام.
وكان لديو كتاب يف التفسَت من ادلفقود من مؤلفات اإلمام البخاري.
ولو مصنفات يف العقائد أشهرىا خلق أفعال العباد وسوف يأيت
اإلشارة إليو.

 ولديو أيضا مصنفات يف اآلداب والزىد من أشهرىا كتاب بر الوالدينواألدب ادلفرد.
اإلمام البخاري أثنى عليو العلماء كثيرا والعجيب أنك ذبد أن اإلمام
البخاري أثٌت عليو أشياخو كثَتاً وىذا يدل على فضلو ،وثناء األقران عليو
حبر ال ساحل لو ،وكان
أيضاً كثَت ،وأما ثناء ادلتأخرين على البخاري فهذا ٌ
مبجل القدر معظم ادلكانة عند الناس يعٍت إذا يعٍت دخل بلدة من البلدان.
يقول أمحد بن منصور الشَتازي قال مسعت بعض أصحابنا يقول " :دلا قدم
أبو عبد اهلل خبارى يف آخر حياتو كما سوف يأتينا قبل وفاتو بأشهر نصبت
لو القباب عل فرسخ من البلد واستقبل عامة أىل البلد حىت مل يبقى
مذكور إال وقد استقبلو ،ونُثِر عليو الدنانَت والدراىم والسكر الكثَت وىذا ال
يُفعل إال بأصحاب الشأن ومن لو مكانو بليغة يف القلوب منهم اإلمام
البخاري.
أيضاً يف الدخول إىل نيسابور قال مسلم احلجاج النيسابوري وىو من أىل
البلد ومدرك دلا حدث قال" :دلا قدم بن إمساعيل نيسابور ما رأيت والياً وال
عادلاً فعل بو أىل نيسابور ما فعلوا دبحمد ابن إمساعيل ،استقبلوه من
مرحلتُت وثبلث مراحل ىذه ادلسافات كانت تستخدم يف السابق عندىم
وقال زلمد بن حيِت الذىلي وىو يعٍت يعترب شيخ البخاري وأخذ عن
البخاري ،قال زلمد بن حيِت الذىلى يف رللسو" :من أراد أن يستقبل زلمد
بن إمساعيل غداً فليستقبلو فإين استقبلو" فاستقبلو زلمد بن حيِت وعامة

علماء نيسابور فدخل البلد فنزل دار البخاريُت يعٍت من كان من أىل
بلده.
-

-

قال أبو سهل" :مسعت أكثر من ثبلثُت عادلاً من علماء مصر يقولون
حادتنا يف الدنيا النظر إىل زلمد ابن إمساعيل" وىذا يدل على
مكانتو وطرف من ثناء أشياخو عليو يقول عبد اهلل بن زلمد ادلسندي
وسوف دير علينا أشياخ البخاري حينما نتدارس الكتاب وسر بعض
األلقاب اليت أطلقت عليو.
يقول ادلسندي " :زلمد بن إمساعيل إمام فمن مل ُيعلو إماماً فاهتمو"
وقال حيِت بن دعفر البيكندي " :لوال أنت (يقول للبخاري خياطبو)
لوال أنت ما استطبت العيش ببخارى".
وقال أمحد بن حنبل" :ما أخردت خراسان مثل زلمد بن إمساعيل
البخاري".
وقال قتيب بن سعيد" :لو كان زلمد بن إمساعيل يف الصحابة لكان
آية"
وقال البخاري عن نفسو" :ما تصاغرت نفسي إال عند علي بن
مديٍت" شيخو.
قال حامد بن أمحد ذكرنا قول زلمد بن إمساعيل ىذا لعلي بادلدينة
أن البخاري يتصاغر نفسو عند ادلديٍت فقال" :دعوا ىذا فإن زلمد
بن إمساعيل مل ير مثل نفسو" يعٍت يف القدر والفضل واحلفظ.

أيضا من ثناء األقران المعاصرين

 قال أبو حامت الرازي" :مل ُزبرج خراسان قط أحفظ من زلمد بنإمساعيل وال قدم إىل العراق أعلم منو".
وثناء األقران يف احلقيقة كثَت على اإلمام البخاري وىذا غريب طبعاً يف
يعٍت علم احلديث ويف باب طلب العلم ،يقول العلماء أن ادلقارنة تورث
ادلنافرة يعٍت يندر مثل ىذا األمر يكون فيو إسقاط حلظ النفس ولذلك
داءت تقعيدات العلماء يف رواية األقران أن كبلم األقران يُطوى وال يُروى
إذا الحت عصبية فأقران البخاري يثنون عليو ىذا خرودعن قاعدة ما
يكون بُت األقران غالباً من التنافس وردبا احلسد وترك الثناء على اآلخرين
ألن ادلسألة تدخل فيها حظ النفس.
أما ثناء تالمذة اإلمام البخاري في الحقيقة كثير جدا من أشهر ذلكما
داء عن اإلمام مسلم يأيت ويقبل بُت عيٍت اإلمام البخاري ويقول " :دعٍت
حىت أقبل ردليك يا أستاذ األستاذين وسيد احملدثُت وطبيب احلديث" يف
عللو وقال لو" :ال يُبغضك إال حاسد" وقال" :وأشهد أن ليس يف الدنيا
مثلك" ىذا ثناء تلميذه عليو.
وقال الًتمذي " :مل أرى أحداً بالعراق وال خبراسان يف معٌت العلل والتاريخ
ومعرفة األسانيد أعلم من زلمد بن إمساعيل" .
وقال صاحل بن زلمد بن دزرة" :ما رأيت خراسانياً أفهم من زلمد بن
إمساعيل البخاري".

وقال عبد اهلل بن أمحد اخلفاف" :زلمد بن إمساعيل أعلم يف احلديث من
إسحاق بن رىاويو وأمحد بن حنبل وغَتمها بعشرين دردة".
وقال زلمد بن إسحاق بن خزدية" :ما رأيت ربت أدمي السماء أعلم
باحلديث من زلمد بن إمساعيل".
وأما ثناء المتأخرين عليو فمن يقرأ يعٍت بعض يعٍت شروح صحيح
البخاري ُيد العجب من الثناء الكبَت عليو من ذلك كبلم احلافظ بن حجر
واحلافظ بن حجر يعترب متخصص يف اإلمام البخاري؛ ألنو ألف كتاب فتح
الباري يف شرح صحيح البخاري يف ربع قرن مخسة وعشرين سنة ولو درايو
بردالو وأحاديثو وما يتعلق بو قال ابن حجر رمحو اهلل" :ولو فتحت باب
ثناء األئمة عليو شلن تأخر عن عصره لفٍت القرطاس ونفذت األنفاس فذاك
حبر ال ساحل لو".
ٌ
وتردم لو ابن حبان يف كتابو الثقاتقال" :وكان من خيار الناس شلن مجع
وصنف ورحل وحفظ وذاكر وحث عليو وكثر عنايتو باألخبار وحفظو
لآلثار" إىل آخر كبلمو.
وقال أبو يعلى اخلليلي احملدث صاحب اإلرشاد" :اإلمام ادلتفق عليو ببل
مدافعة وفضائلو أكثر من أن توصف".
وقال أبو بكر احلازمي صاحب كتاب الشروط" :وأما البخاري فكان وحيدا
دىره وقريع عصره اتقاناً وانتقاداً وحبثاً وثربا".

وقال النووي" :ويكفي يف فضلو أن معظم من أثٌت عليو ونشر مناقبو
شيوخو األعبلم ادلربزون واحلذاق ادلتقنون".
وقال الذىيب" :كان رأساً يف الذكاء ،رأساً يف العلم ،رأساً يف الورع
والعبادة".
وقال السبكي يف الطبقات" :ىو إمام ادلسلمُت وقدوة ادلوحدين وشيخ
ادلؤمنُت وادلعول عليو يف أحاديث سيد ادلرسلُت".
وقال ابن كثَت" :أبو عبد اهلل البخاري احلافظ إمام أىل احلديث يف زمانو
وادلقتدى بو يف أوانو و وادلقدم على سائر أقرانو".
والعُت يف مقدمة عمدة القاري قال" :احلافظ احلفيظ ،الشهَت ادلميز ،الناقد
البصَت الذي شهدت حبفظو العلماء الثقات واعًتفت بضبطو ادلشايخ
واألثبات إىل آخر الكبلم.
فالثناء على اإلمام البخاري يف احلقيقة كثَت دداً يف مدونات احلديث.
آخر ما يتعلق باإلمام البخاري وفاتو واالبتالء ،من سنة اهلل  يف
الصاحلُت االبتبلء كما قال النيب  دلا ُسئل من أشد الناس ببلءً قال:
ثم األمثل ،فَاألمثَل" والبخاري رمحو اهلل ابتلي يعٍت يف بداية حياتو
أاألَنأبِيَاء َّ

ويف هناية حياتو ،ذكرنا أنو ابتلي باليتم وابتلي بفقد البصر يف بداية حياتو
وابتلي يف آخر حياتو أنو خرج من بلده وحيداً طريداً ونسبت إليو عقيدةٌ
فاسدة كما سوف يأتينا.

أعظم االبتالءات التي مر بها اإلمام البخاري ما يذكره علماء السير
ابتالءين:
 األول :ما حدث مع شيخو زلمد بن حيِت الذىلي يف مسألة اللفظ
وإخرادو من نيسابور ،ال خيفاكم أنو يف عصر ادلأمون خردت فتنة
خلق القرآن واستمرت مخسة عشر سنة وكان العلماء ُخيتربون منهم
ض ِرب ومنهم من قُتِل يف ىذه الفتنة ويف طيات
من ُسجن ومنهم من ُ
ىذه الفنت ظهرت عقائد رلملة فاسدة يف ىذا الباب ،من ذلك ما
أظهره الكرابيسي يف مسألة اللفظ دلا قال إن لفظي بالقرآن سللوق
فهذا اللفظ يعٍت زلتمل ألنو قد يُقصد بو التلفظ أو ادللفوظ يعٍت
إطبلق اجلنس يف ىذا الباب ،ولذلك كان العلماء يُبدعون يف ذاك
الزمان من قال إن لفظي بالقرآن سللوق ،فالبخاري دلا دخل إىل
نيسابور وكان شيخ نيسابور ىو زلمد بن حيِت الذىلي وكان عظيم
اجمللس ،كان الذين حيضرون لو باآلالف ،وذكرنا يعٍت قبل قليل يعٍت
أن زلمد بن حيِت الذىلي شلن استقبل البخاري دلا داء إىل نيسابور
فلما بدأ اإلمام البخاري يف رلالس التحديث يف نيسابور انصرف
الناس من رللس زلمد بن حيِت الذىلي إىل رللس البخاري وقل عدد
احلضور كثَتاً عند زلمد بن حيِت الذىلي.
وطبعاً ىذا الباب يعٍت يدخل فيو كثَت شلا يدخل يف النفوس وحظوظ النفس
فما كان من زلمد بن حيِت الذىلي إال أنو قال" :أن البخاري يقول إن

لفظي بالقرآن سللوق" ،ولك أن تتصور كانت ىذه العقيدة زلاربة يف خبارى
وزلاربة يف نيسابور ومن يقول ذلك لديو خلل كبَت عندىم.
فشاع زلمد بن حيِت الذىلي أن البخاري يقول" :إن لفظي بالقرآن سللوق"،
وحاولوا يعٍت أن يستثَتوا اإلمام البخاري وسألوه يف اجملالس وقالوا لو ماذا
تقول يف القرآن فقال" :القرآن كبلم اهلل غَت سللوق ،وأفعال العباد سللوقو"
يعٍت داوهبم بصريح العبارة وبالعقيدة الصحيحة وألف فيها بعد ذلك
الكتاب المشهور خلق أفعال العباد.
قال احلسن زلمد بن دابر يعٍت يف طيات ىذه القصة مسعت زلمد بن حيِت
الذىلي دلا ورد زلمد بن إمساعيل خبارى البخاري نيسابور قال" :إذىبوا إىل
ىذا الردل العامل الصاحل فامسعوا منو" قال فذىب الناس إليو وأقبلوا على
السماع منو حىت ظهر اخللل يف رلالس زلمد بن حيِت فحسده بعد ذلك
وتكلم فيو ،وقام حيذر من البخاري فكان من كبلمو قال" :من ذىب بعد
رللسنا ىذا إىل زلمد بن إمساعيل فاهتموه فإنو ال حيضر رللسو إال من كان
على مثل مذىبو" ،فالناس يعٍت بدأت زباف أهنم يُتهمون بأهنم يقولون
لفظي بالقرآن سللوق ،طبعاً دلا قال ىذا الكبلم يف اجمللس كان من احلضور
عند زلمد بن حيِت الذىلي اإلمام مسلم ،وكان اإلمام مسلم معجباً زلباً
لئلمام البخاري فلما قال ىذا الكبلم أخذ مسلم الرداء فوق عمامتو وقام
على رؤوس األشهاد وخرج من رللسو ومجع كل ما كتبو عن زلمد بن حيِت
حلمال وأرسلو إىل زلمد بن حيِت الذىلي ألنو كان يعٍت ُُيل
الذىلي وأعطاه َّ
اإلمام البخاري.

طبعاً األحداث يعٍت تغَتت بسرعة يف بداية دخول اإلمام البخاري إىل
نيسابور ويعٍت ما مضت فًتة يسَتة ،يقول أبو حامد األعمشي" :رأيت
زلمد بن إمساعيل البخاري يف دنازة أيب عثمان سعيد بن مروان وزلمد بن
حيِت يسألو عن األسامي والكٌت ،زلمد بن حيِت الذىلي يسأل من؟ البخاري
عن األمساء والكٌت وعلل احلديث ،قال :ودير فيو زلمد بن إمساعيل مثل
َح ٌد} [اإلخبلص ]1:قال فما أتى على ىذا
السهم كأنو يقرأ {قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
الشهر حىت قال زلمد بن حيِت أال من اختلف إىل رللسي ال خيتلف إلينا
فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنو تكلم يف اللفظ وهنيناه فلم ينتهي فبل تقربوه
ومن يقربو فبل يقربنا"
طبعاً البخاري يعٍت أثناء ىذه الفتنة رد عليهم و َّ
كذب كل ىذه الدعاوي
وىذه احلملة التحذيرية التشهَتية من اإلمام البخاري فكان من كبلمو قال:
"من زعم أين قلت لفظي بالقرآن سللوق فهو كذاب فإين مل أقولو" وقال
للخفاف" :من زعم من أىل نيسابور والري ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة
وادلدينة ومكة والبصرة أين قلت لفظي بالقرآن سللوق فهو كذاب" فدفع ىذا
فصل ىذه ادلسألة تفصيبلً طويبلً يف سلتصر
األمر عن نفسو وابن القيم دلا ّ
الصواعق قال" :فالبخاري أعلم هبذه ادلسألة وأوىل بالصواب فيها من مجيع
من خالفو"
السبكي" :وكيف يُظن بالبخاري أنو يذىب إىل شيء من أقوال
وقال ُ
ادلعتزلة وال يرتاب ادلنصف يف أن زلمد بن حيِت الذىلي حلقتو آفة احلسد
اليت مل يسلم منها إال أىل العصمة".

فطبعاً اإلمام البخاري دلا رأى األمر يعٍت أن الفتنة زادت وأن الناس بدأوا
يعٍت يًتكون رللسو ويتكلمون عليو قرر اإلمام البخاري أن يرحل من
نيسابور.
يقول أمحد بن سلمة النيسابوري" :دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد
مقبول خبراسان خصوصاً يف ىذه ادلدينة
ردل يقصد حيِت الذىلي ٌ
اهلل ىذا ٌ
وقد حلَّ يف ىذا احلديث يعٍت يف الزعامة أنك تقول بأن القرآن بأن لفظي
بالقرآن سللوق فماذا ترى؟ فقبض على حليتو مث قال اللهم إنك تعلم أين مل
أرد ادلقام بنيسابور عشراً وال بطراً وال طلباً للرآسة (يقصد يعٍت الرآسة الدينية
الظهور) وإمنا أبت عليا نفسي يف الردوع إىل وطٍت لغلبة ادلخالفُت ،وقد
قصدين ىذا الردل حسداً دلا أتاين اهلل ال غَت ،مث قال إين خار ٌج غداً
لتتخلصوا من حديثو ألدلي حىت يعٍت يسكت زلمد بن حيِت ألن الكبلم
متكرر يف اإلمام البخاري.
طبعاً فرق يعٍت بعد ما يُشاع أن الردل بأنو يقول بعقيدة سلالفة وبُت دخولو
يقول أمحد بن سلمة قال" :فأخربت مجاعة أصحابنا قال ف واهلل ما شيعو
غَتي ،كنت معو حىت خرج من البلد وقام على باب البلد ثبلثة أيام
إلصبلح أمره" ،يعٍت الناس خشوا أن يودعوا البخاري أن يُقال فيهم أهنم
يقولون هبذه العقيدة.
 االبتالء الثاني الذي مر باإلمام البخاري االبتبلء مع أمَت خبارى
وإخرادو من خبارى.

والقصة مرتبطة ببعضها البعض فإن زلمد بن حيِت الذىلي مل يًتك البخاري،
البخاري طبعاً ذىب إىل خبارى وأسلفنا أن أىل خبارى يعٍت استقبلوه
استقبال عظيم وشرع يف رلالس التحديث وكان مبجبلً يعٍت مقدماً عند
أىل خبارى.
قال الشَتازي" :فكتب بعد ذلك زلمد بن حيِت الذىلي يعٍت دلا ذىب إىل
خبارى إىل خالد بن أمحد وكان أمَت خبارى فقال إن ىذا الردل قد أظهر
خبلف السنة فقرأ كتابو على أىل خبارى فقالوا ال نفارقو فأمره األمَت
باخلروج عن البلد" طبعاً قبل يعٍت أن يأيت رسالة زلمد بن حيِت الذىلي إىل
أمَت خبارى حدثت حادثة أحدثت وحشة يف نفس واليبخارى ذباه اإلمام
البخاري.
ىذه احلادثة يرويها لنا بكر بن منَت قال" :بعث األمَت خالد بن أمحد وايل
إيل كتاب اجلامع والتاريخ وغَتمها
خبارى إىل زلمد بن إمساعيل أن امحل َّ
ألمسع منك ،أراد من البخاري أن يذىب إليو القصر ويدرسو كتاب
الصحيح وكتاب التاريخ ،فقال زلمد بن إمساعيل لرسولو أنا ال أ ُِذ ُل العلم
وال امحلو إىل أبواب الناس فإن كانت لك إليو إىل شيء منو حادة
فاحضرين يف مسجدي أو يف داري ،قال ومل يُعجب السلطان ىذا الكبلم
فمنعو من اجللوس".
وطبعاً ىذه كانت بداية الوحشة بُت البخاري وبُت حاكم يعٍت أمَت خبارى
ومع رسالة زلمد بن حيِت الذىلي زاد األمر.

قرر البخاري أن يًتك أيضاً مدينة خبارى يعٍت بلده األصلية بسبب ىذه
احلادثة وطبعاً البخاري دعى دعوات عظيمة على ىؤالء قال" :اللهم أرىم
ما قصدوين بو يف أنفسهم وأوالدىم وأىاليهم" وفعبلً يعٍت حىت ىذا يعٍت ما
مرت أشهر حىت أُزيل وايل خبارى من احلكم وابتلي بعض الفقهاء شلن شنعوا
على البخاري يف خبارى يف أىليهم ويف أوالدىم ،فكان اإلمام البخاري
رلاب الدعوة.
تودو اإلمام البخاري بعد خرودو من خبارى إىل خرتنك ،خرتنك ىذه أحد
ادلدن التابعة لسمرقند ويذكر لنا يعٍت وراق اإلمام البخاري عن غالب بن
دربيل األحداث األخَتة يف وفاة اإلمام البخاري قال" :أقام أبو عبد اهلل
عندنا أياماً فمرض واشتد بو ادلرض حىت ودو إليو رسول من أىل مسرقند
يلتمسون منو اخلروج إليهم" يعٍت رسالة من أىل مسرقند أن يذىب إىل
مسرقند ،يعٍت بعد ما ذىب إىل نيسابور مث إىل خبارى راسلو أىل مسرقند أن
يذىب إليهم.
طبعاً يف ىذه الفًتة كان البخاري يعٍت يف شدة ادلرض وال شك يعٍت مثل ما
يذكر علماء السلوك وذكره احلافظ بن حزم يف مداواة النفوس أن األحداث
النفسية تؤثر على اإلنسان من اجلوانب البدنية ،يعٍت بعض األمور والضغوط
النفسية قد توِرث اإلنسان األمراض البدنية ،قال" :فلما واىف هتيأ للركوب
فلبس خفيو وتعمم ،قال فلما مشى قدر عشرين خطوة أو حنوىا وأنا آخذ
وردل آخر معي يقوده إىل الدابة لَتكبها فقال رمحو اهلل أرسلوين فقد
بعضده ٌ
ضعُفت فدعى بدعوات مث اضطجع فقضى يعٍت تويف رمحو اهلل فسال منو

العرق شيء ال يوصف فلما سكن منو العرق إىل أن أدردناه يف ثيابو ،وكان
شلا قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوين يف ثبلثة أثو ٍ
قميص
اب بيض ليس فيها
ٌ
وال عمامة (يعٍت من باب تطبيق السنة)"
وطبعاً يعٍت ذكر العلماء يعٍت رؤى صاحلة رؤيت يف اإلمام البخاري وأىل
السنة يعٍت ينظرون إىل الرؤى أهنا ال تغَت األحكام الشرعية وال يًتتب عليها
تفاصيل يف تغيَت احلبلل واحلرام ولكن الرؤى كما قال النيب  شيء من
ادلبشرات ،أهنا تأيت يف باب البشارات.
قال عبد الواحد بن آدم" :رأيت النيب  يف النوم ومعو مجاعةٌ من أصحابو
اقف يف موضع ذكره قال فسلمت عليو فرد السبلم فقلت ما وقوفك
وىو و ٌ
يا رسول اهلل (يعٍت ماذا تفعل) فقال انتظر زلمد بن إمساعيل البخاري ،قال
فلما كان بعد أيام بلغٍت موتو قال فنظرنا فإذا ىو مات يف الساعة اليت رأيت
فيها النيب  "ىذه من ادلبشرات اليت رؤيت لئلمام البخاري.
وقال زلمد بن أيب حامت وراق البخاري" :رأيت أبا عبد اهلل زلمد بن
إمساعيل يف ادلنام خلف النيب  والنيب  ديشي فكلما وضع النيب 
قدمو وضع أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل قدمو يف ذلك ادلوضع" وىذا ال
شك يعٍت تعبَته عند العلماء دلوافقة البخاري للسنة وشدة اتباعو للنيب . 
ىذا ما يتعلق بسيرة اإلمام البخاري ال شك أهنا سَتة حافلة فيها قيم
وفيها معاين ُيعلها الشخص نرباساً يف حياتو ،ويستفيد من أعمال و
تطبيقات ومواقف اإلمام البخاري.

ننتقل إىل بعض األمور ادلتعلقة بصحيح البخاري بكتاب الصحيح ،طبعاً
ىناك مجلة من األمور بدايةً اسم الكتاب االسم الذي اختاره اإلمام

البخاري لكتابو ىو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول

اهلل  وسننو وأيامو ،وطبعاً اليوم يعٍت الكتب اليت تطبع ال تذكر ىذا

االسم واألوىل أن يُر ى طلبة العلم على االسم الصحيح واحلقيقي للكتاب،
يعٍت اليوم الكتب تُطبع فيُكتب عليو االسم التجاري (صحيح البخاري)

فكتابة االسم احلقيقي لو مغزى والعلماء دلا خيتارون أمساء الكتب خيتاروهنا
ألبعاد معروفة ،وىذه التسمية طبعاً يعٍت ذلا مرامي من اإلمام البخاري.
فالكتاب كما وصفو اإلمام البخاري الجامع فطريقة الكتاب ىي طريقة

اجلوامع واجلوامع ىي كتب احلديث اليت تشمل أبواب العقائد وأبواب
العبادات وأبواب األخبلق والتفسَت والسَت ،فهي واسعة يف التأليف ويقابلها
أخص منها كتب السنن.
السنن ىي كتب احلديث اخلاصة بأبواب الفقو فقط
أما اجلوامع فتشمل حىت أبواب العقيدة وأبواب التفسَت وأبواب السَت
فكتاب البخاري كتاب أوسع من السنن.
وأيضاً قال ادلسند ،ادلسند إشارة إىل أن طريقة الكتاب الرواية باإلسناد فإنو
يذكر األحاديث بأسانيدىا وقد امتؤل الكتاب من األحاديث ادلرفوعة
بأسانيدىا إىل النيب 

الصحيح وىذا شرط اإلمام البخاري أنو ال ُخيرج يف ىذا الكتاب إال

احلديث الصحيح ،بل ىناك يعٍت كلمات أخرى لئلمام البخاري بأنو يعتٍت
بإخراج أصح الصحيح وليس الصحيح فقط ألن البخاري يعٍت انتقى يعٍت
الصحيح من مجلة آالف مؤلفة من األحاديث فاختار األشد واألقوى من
األحاديث.
وقولو ادلختصر ىذه إشارة إىل أن البخاري ليس من منهجو مجع احلديث
الصحيح وإمنا مجع احلديث الصحيح ،ولذلك العلماء يف كتب احلديث يف
بداية التدوين دلا يقولون أول من مجع احلديث ىو زلمد بن شهاب الزىري
ويقولون أول من مجع الصحيح زلمد بن إمساعيل البخاري ،فهناك فرق بُت
من ُيمع احلديث وبُت من ُيمع الصحيح.
من أمور رسول وسننو وأيامو ألن الكتاب مليء بسَتة النيب وىذه
التسمية يعٍت ذكرىا أغلب احملققُت ووددت على بعض سلطوطات صحيح
البخاري وبعضهم ذكر تسميات أخرى.
أيضا من األمور المتعلقة بكتاب صحيح البخاري سبب تأليف ىذا
الكتاب (سبب تأليف ىذا الكتاب) العلماء ذكروا ثبلثة أسباب يف تأليف
ىذا الكتاب-:
السبب األول :عدم ودود كتاب يعتٍت باحلديث الصحيح فأراد البخاري
رمحو اهلل أن يؤلف ما ُيمع فيو احلديث الصحيح ،طبعاً ىذا يعٍت ىذا
السبب أورد عليو بعض الشراح موطأ اإلمام مالك ألن موطأ اإلمام مالك

مؤلف قبل صحيح البخاري ،ولكن ىذا االعًتاض ال ينتهض ألمور كثَتة
دداً-:
أن اإلمام مالك مل يقتصر على األحاديث.اإلمام مالك توسع يف إيراد األحاديث ادلرسلة وىي ضعيفة عند احملدثُتوالببلغات وفيها يعٍت من الضعف مع التوسع يف ذكر أقوال الصحابة
وفتاوى التابعُت وآراء أىل ادلدينة.
 وأيضاً يعٍت اعًتض على ىذا أيضاً دبسند اإلمام أمحد قالوا أن مسنداإلمام أمحد أسبق يف احلديث الصحيح ،وأيضاً ىذا يعٍت ال يوافق عليو ألن
احملققُت من العلماء أن مسند اإلمام أمحد فيو أحاديث ضعيفة كثَتة (فيو
أحاديث ضعيفة كثَتة) وحصل خبلف ىل يف مسند اإلمام أمحد أحاديث
موضوعة أو ال؟
مسألة خبلفية وردح كثَت من ادلتأخرين أن مسند اإلمام أمحد ال حيتوي
على األحاديث ادلوضوعة ومنهم الشيخ األلباين يف رسالتو ادلختصرة الذب
على أحمدعن مسند اإلمام أحمد.
السبب الثاني :من أسباب تأليف اإلمام البخاري ذلذا الكتاب تأثره بعبارة
شيخو إسحاق (إسحاق بن رىاويو) يعٍت دلا مسع عبارة شيخو يف أحد
اجملالس قال" :لو مجعتم لنا كتاباً سلتصراً لسنن رسول اهلل  ،"ىذه العبارة
وقعت يف نفس البخاري وىذا يدل على اىتمام البخاري وأنو لبيب وأريب
ومنتبو يف رللس احلديث وقد انطلق للتأليف دلا مسع ىذه العبارة.

وأيضاً من األسباب اليت ذكرىا العلماء الرؤية الصاحلة ادلشجعة اليت يعٍت
اقف
رآىا اإلمام البخاري رأى اإلمام البخاري قال" :رأيت النيب  وكأين و ٌ
بُت يديو ،بيدي مروحة أذب هبا عنو (يعٍت مروحة ما ذب اليت يستدفع فيها
للذباب) قال فسألت بعض ادلعربين الذين يُعربون عن الرؤى فقال يل أنت
تذب عنو الكذب (عن النيب  قال فهو الذي محلٍت على إخراج اجلامع
الصحيح)".
ىذه ثالثة أقوال في سبب تأليف صحيح البخاري ،وال يودد تعارض بُت
ىذه األسباب فردبا كان أحدمها أحد ىذه األسباب سبباً رئيسياً والباقي
أسباب إضافية أو مشجعة أو زلفزة.
أيضا مما يتعلق بصحيح البخاري طريقة تأليف صحيح البخاري ال
خيفاكم أن البخاري يعٍت دلس ىذه السنوات الطويلة يف تأليف كتاب
الصحيح ،بل سائر كتب اإلمام البخاري كان البخاري يتحرى يف التأليف.
يقول البخاري كما نقل عنو الوراق" :صنفت مجيع كتيب ثبلث مرات" ىذا
يدل على قضية ماذا؟ ادلرادعة أنو يرادع الكتاب أكثر من مرة ،وكان يعٍت
يتمتع البخاري بالًتيث والتؤدة يف التأليف شلا يدل على ذلك يقول
الفربوري" :قال يل زلمد بن إمساعيل البخاري ما وضعت يف كتاب الصحيح
حديثاً إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتُت".
ويقول أيضاً عمر بن أبو دَت قال" :مسعت زلمد بن إمساعيل يقول صنفت
كتاب اجلامع يف ادلسجد احلرام وما أدخلت فيو حديثاً حىت استخرت اهلل

تعاىل وصليت ركعتُت وتيقنت صحتو" فهذا يدل طبعاً أن البخاري كان
حريص دداً أثناء تأليف ىذا الكتاب.
وذكرنا أنو كان يًتدد على البصرة وبغداد وكان يسود ويبيض يف ىذه
ادلراحل ،وطول ادلدة ستة عشر سنة يعٍت لو أخذنا يعٍت معيارين:
 االنتقاء البخاري انتقى الصحيح من ستمائة ألف حديث. ودلس يف التأليف ستة عشر سنة.ىذين األمرين يعٍت كفيبلن ألن يكون كتاب اإلمام البخاري كتاباً عظيماً يف
ىذا الباب.
وابتداء تصنيف الصحيح كان يف ادلسجد احلرام مث كان يزيد وينقص بعد
ذلك،
وأيضاً ىذا الكتاب (كتاب صحيح البخاري يتمتع حبسن الًتتيب والتنسيق)
يعٍت العلماء ذكروا التناسق بُت كتب صحيح البخاري كلها حىت بُت
األبواب وىناك كتب خاصة يف مسألة ادلناسبات ال أقول ادلناسبات ادلتعلقة
باآليات والتفسَت ال ،ادلناسبات يف صحيح البخاري ذكروا أن ىناك مناسبة
بُت:
 كل باب وكتاب. -وبُت كل حديث وباب

يعٍت كل حديث ُو ِضع يف باب ىناك بينو مناسبة ،وذكروا أيضاً ادلناسبات
بُت األبواب أن األبواب متعاضدة متماسكة تتواءم مع بعضها البعض،
وسوف يأتينا طبعاً ىناك يعٍت أمور كثَتة ،يعٍت اإلمام البخاري بدأ كتاب
صحيح البخاري حبديث النية (إِنَّما أاألَ أعمال بِالنِّ يَّ ِ
ات) وختم الكتاب
َ
َ

حبديث
ان فِي اَل ِأميز ِ
ان ،ثَِقيلَتَ ِ
ان َعلَى اَللِّس ِ
ان َخ ِفي َفتَ ِ
" َكلِمتَ ِ
ان" فالعلماء قالوا أن
َ
َ
َ
اإلمام البخاري أشار إشارة مجيلة إىل النية وإىل وزن األعمال أن أول ما
يبدأه ادلكلف يف حياتو النية ،النية الصاحلة وآخر ما ُخيتم يف حياة ادلكلف
ُ
ىي وزن األعمال فبدأ هبذا احلديث وختم هبذا احلديث.
وىذا فيو يعٍت تناسق بُت بداية تأليف صحيح البخاري وهناية صحيح
البخاري ،وأيضاً ذكر العلماء أن اإلمام البخاري بدأ حبديث (إِنَّ َما أاألَ أع َمال
ان َعلَى اَللِّس ِ
ان َخ ِفي َفتَ ِ
حديث غريب وحديث " َكلِمتَ ِ
بِالنِّ يَّ ِ
ان،
ات) وىو
ٌ
َ
َ
ان فِي اَل ِأميز ِ
ثَِقيلَتَ ِ
حديث غريب يعٍت تفرد بروايتو را ٍو واحد ،مث ذكر
ان" ىو
ٌ
َ
يف ثنايا الكتاب مجلة الشريعة واألحاديث ادلختلفة ،قال العلماء " :أراد
ٍ
حبديث
البخاري أن يشَت إىل حديث بدأ اإلسبلم غريباً وسيعود غريباً" فبدأ
ٍ
حبديث غريب وذكر يف طياتو ىذه الشريعة واألحاديث
غريب وانتهى
الكثَتة.

يقول احلافظ بن حجر" :رتب حديث الباب ترتيباً حسناً" وسوف يأتينا إن
شاء اهلل يعٍت اإلشارة إىل قضية ادلناسبات ادلودودة يف صحيح البخاري

وتناسق األبواب وكما قال العلماء" :فقو البخاري يف ترامجو" فقو البخاري
يف ترامجو كما سوف يأتينا.
وأيضاً البخاري كان يعٍت من األمور اليت اشتهر هبا وىي مسألة خبلفية
تقطيع احلديث على األبواب ،اإلمام مسلم يف صحيحو يورد احلديث تاماً
من غَت تقطيع ،أما اإلمام البخاري يقطع احلديث حسب الدالالت حىت
ان بعض األحاديث قطعها البخاري على تسعة عشر بابُ ،يعل كل دزئية
يف باب ليدل على داللة معينة ىذه من األمور اليت فعلها البخاري وسوف
يأتينا ما السبب ألن شرط البخاري ضيق دداً والبخاري كان ال يريد
التكرار وىذا ُيعلو يعٍت يُقطع ويستخدم التعليق ويوِرد بأسانيد متغايرة يف
ىذا الكتاب.
وىذا ليس يعٍت شلا تفرد بو اإلمام البخاري فهناك غَت اإلمام البخاري شلن
عمل بتقطيع األحاديث منهم اإلمام مالك وغَتىم من األئمة.
وأما عن مادة الكتاب صحيح البخاري فصحيح البخاري كتاب مجع بُت
الفقو واحلديث.
إذاً ىذا الكتاب كما ذكرنا كتاب حديث وفقو وقال العلماء أن اإلمام
البخاري مجع بُت الصنعتُت الصنعة الفقهية والصنعة احلديثية ،والكتاب
كتاب رواية ودراية ،وأصل تأليف الكتاب ىو األحاديث الصحيحة
ادلرفوعة.

وداء ذكر ادلوقوفات وادلعلقات والشواىد واآليات على ودو التبع ،أما
التأليف األصلي فهو قُصد بو األحاديث ادلرفوعة وىذا أشار إليو احلافظ
ابن الصبلح يف ادلقدمة واحلافظ بن حجر يف ىدى الساري.
ما يتعلق بأبواب وكتب الكتاب ،كتب صحيح البخاري مئة إال ثبلثة عدد
الكتب وىذا ىو األقرب يف الًتديح وىو تعداد زلمد فؤاد عبد الباقي ويعٍت
التعداد عند زلمد فؤاد عبد الباقي أدق من غَته ألنو عمل دراسة خاصة
على صحيح البخاري واعتٌت بفهرسة صحيح البخاري.
وأما عدد األبواب فهي ثبلثة آالف وتسعمائة ومثانية عشر ىذه عدد
األبواب ،وحصل خبلف يف عدد األحاديث وذكر احلافظ بن حجر أن
األحاديث بادلكرر سبعة آالف وثبلمثائة وسبعة وتسعون حديثاً.
وىنا خبلف بُت تعداد ابن الصبلح واحلافظ ابن حجر والسبب كما قال
العلماء اختبلف الروايات أوعد بعض األحاديث ادلقطعة أو األحاديث
ادلكررة ،مع إن كما أسلفنا كما قال احلافظ بن حجر يف ىدى الساري" :ال
يودد حديث مكرر بصورتو سنداً ومتناً يف صحيح البخاري إال يف إحدى
وعشرين حديث فقط وأما البقية فهو متغاير إما تعليق وإما شواىد وإما
مغايرة يف السند"
وأيضاً اإلمام البخاري كما ذكر العلماء أخرج عن ادلبتدعة ألنو كان يرى
اإلخراج ذلم وعدىم احلافظ ابن حجر يف ىدى الساري تسعة وستون ردل
من أىل البدع سلتلف طوائفهم وتكلم البعض على ردال البخاري واحلافظ
الذىيب يعٍت من أفضل من تكلم يف ردال البخاري يف ادلوقظة وبُت أن كل

من ُخرج لو يف الصحيحُت فقد داوز القنطرة على اخلبلف والتوارد بُت
بعض ردال البخاري وردال مسلم ىناك ردال ُمتَكلم عليهم يف البخاري،
وىناك ردال متكلم عليهم يف مسلم واإلختبلف نظرة علماء احلديث.
وىذا اخلبلف يف احلقيقة كثَت ال بد أن طالب العلم ينتبو لو ويقع بُت األئمة
الكبار يعٍت حىت تقرأ يًُتدم لبعضهم يُقال رلهول ويأيت ويُوثقو اإلمام أمحد
ويُوثقو أبو حامت فهنا اختبلف كبَت يف احلكم على الردال.
ورواة احلديث الصحيح يف الطبقة األوىل الفريبوري الذي نقلنا القول عنو
قال" :مسع كتاب الصحيح حملمد ابن إمساعيل تسعون ألف ردل فما بقي
أح ٌد غَتي يروي عنو مث داءت الطبقة الثانية اليت تروي عن الفريبوري.
يصرح
أما عن شروط صحيح البخاري فالشرط العام طبعاً البخاري مل َّ

بشرط لكن الشرط العام الذي أشار إليو العلماء يف كتب الشروط ابن طاىر
واحلازمي وادلندة أنو يشًتط احلديث الصحيح بل أصح الصحيح ولو شرطو
ادلعروف يف احلديث ادلعنعن أنو يشًتط ثبوت اللقاء.
وكما قال العلماء يعٍت شرط البخاري شديد دداً وحىت علماء احلديث إذا
أرادوا أن يضربوا ادلثل على شيء شديد يقولون ىو كشرط البخاري لشدتو،
وترك كثَت من األحاديث اليت خردها اإلمام مسلم يف صحيحو بسبب
الشرط ،وكثَت من األحاديث الصحيحة يف سنن الًتمذي تركها بسبب ىذا
الشرط ،والذي يقرأ سنن الًتمذي دير عليو أحاديث كثَتة يقول فيها
الًتمذي" :سألت عنها زلمد ابن إمساعيل فقال صحيحة ودلا تردع إىل

صحيح البخاري ال ذبد ىذا احلديث ألن شرط البخاري شديد يف ىذا
الباب.
وىناك طبعا شروط منسوبة إلى الصحيح وليست صحيحة مثل
شرط العزة :أن البخاري يشًتط العزة فهذا بعيد دداً.
لعلنا نقف عن ىذا القدر وإن شاء اهلل نكمل يف اللقاء القادم تعليق يسَت
حول الكتاب مث إن شاء اهلل نزدلف للتعليق على صحيح البخاري.
بعض اإلخوة يسأل عن طبعات صحيح البخاري ،طبعاً العلماء تواردوا أن
أفضل الطبعات ىي الطبعة السلطانية مث األمَتية مث الًتكية  ،والطبعة
السلطانية طُبِعت اليوم مصورة يف دار ادلنهاج وىي طبعة دار طوق النجاة
لزىَت الناصر فهي يعٍت مصورة وىي من أصح نسخ البخاري اليوم على ودو
األرض ولكن حيتاج يعٍت أن الطالب يكون لو ُدربة على طريقة احملدثُت أو
حىت اخلط يف الكتابة ديكن البعض غَت معتاد عليو أو تعليقات احملدثُت يف
الكتاب فمن مل يتيسر لو ىذا الكتاب شلكن يأخذ الطبعات ادلودودة يف
رللد واحد مثل طبعة دار السبلم وغَتىا من الطبعات لكن ىذه الطبعة اليت
يف أربع رللدات ىي من أفضل الطبعات.
أسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر
عليو وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد ودزاكم اهلل خَتاً

