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السام عليكم ورحمة اه بركاته،
إن الحمد ه تعالى حمدد و سدععي بده ،و سدعهفر و عدوه بداه تعدالى مد فدرور أ فسدا وادياا أعمال دا ،مد يهدد اه
تعددالى مددا موددي لدده وم د يوددلي مددا دداهي لدده ،وأفددهد أ 0إلدده إ 0اه وحددد  0ف دري لدده وأفددهد أن محمددد عبددد
وراوله ،اللهم صي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبرا يم وعلى آل إبدرا يم إ د حميدد مجيدد ،اللهدم
بارك علدى محمدد وعلدى آل محمدد كمدا باركدت علدى إبدرا يم وعلدى آل إبدرا يم إ د حميدد مجيدد ،وبعدد ،مدنن أصدد
الحددديك كعددا اه تعددالى وأحس د الهدددي دددي محمددد-صددلى اه عليدده وآلدده واددلم -وفددر ا م دور محدددتاتها وكددي
محدتة بدعة وكي بدعة ضالة ،تم أما بعد؛
أ ي الحديك م مراان ذا الدي
دها ومرحبًدا بكددم أيهددا ا ةددوك الكددرام وا ةددوا الفوددليا  ،مدده ددذ الدددورك العلميددة هورك بصددا ر مد مو دده
مده ًا واد ً

الطريددل إل ددى اه ،أاددهل اه-عد د وج ددي -أن يجعل ددا وإي دداكم مد د عبدداه المقب ددولي  ،و حد د إن فددا اه -عد د وج ددي-
ا درس ماهك "علم الحديك" ،و ذكر ميها تراجم وم ا ج ا مة أوأصحا الكعد السدعة د  0العلمدا الدذي
علمددا وادداروا م د ال دداس مسددير اللددم
ا رض ً

بقدوا

والقمددر ،واإ سددان  0ي ب دي دددر و 0تع ددم يمعدده إ 0بقدددر مددا يحددو

ويحمي م العلم.

روى الرامهرم ي م كعابه المحدث الفاصي :أن رجا مر على أب محمد ا عمش اليمان ب مهران ،وكدان ا عمدش
يجلد

إلددى أصددحابه ويحدددتهم ممددر عليدده ددذا الرجددي مقددال" :مد

ال اس هي أوالطلبة هول اعدي حوالي بععملوا إيه يع

د  0الددذي مد حولد

دال" :مد

" يع د إ ددت اعددد كددد و

د  0الدذي مد حولد

" ،مقدال لده ا عمدش:

" د  0ددم الددذي يحف ددون علي د أمددر هي د " ،مه ددي الحددديك ددم الددذي يقفددون علددى الرصددد لهددذا الدددي  ،وأ ددي
الحديك م رجال ذا الدي و م مراان هل الدي  ،و ذ ا مة أمة ع يمة وأمة مجيدك.
كلمه حل م علم الحديك فهد بها أعدا الدي
علددم الحددديك لددي

مد أمددة مد ا مددم إ 0مد أمددة اإاددام لددذل يقددول ددذا الحا ددد والحددا ل واللددا د مرهليددوث ددذا

المسعلر الع يد ال كلمة بديعدة والحدل مدا فدهد بده ا عددا دال" :ليفخدر المسدلمون بعلدم حدديفهم مدنن البلدرية
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لدم تدعفعدل أه دا هم علدى علدم بهدذ الد دة" ،معلدم الحددديك علدم ع ديم إه إ ده دو الدذي يحفدش جا د اللدريعة الهددرا
و

أحاهيك ال ب -صلى اه عليده وآلده وصدحبه ادلم-العد

د أس ورأس الدوح بعدد القدرآن الكدريم ،وأرمده ال داس

م لة كما يقول أب محمد الهال افيان ب عيي ة-رحمدة اه عليده -دال" :أرمده ال داس م لدة مد كدان بدي اه وةلقده
و م العلما وا بيا " م الذي يبلهون عد اه-عد وجدي-و يبلهدون عد رادوله -صدلى اه عليده ادلم -و دم الدذي
يحملون م ذا الدي .
اإمام أبو عبد اه محمد ب إاماعيي البخاري -رحمة اه عليه-
روى مسلم م صحيحه "ع امه ب عبد الحارث أن عمر رض اه ع ه لقيده بعسدفان ،م دامه بد عبدد الحدارث ادهله
دولى مد المدوال اادمه ابد أب د ى" ،مقدال لده عمدر" :ومد ابد
عمر مقال له" :م ةلفدت علدى أ دي المدي دة  ،دال" :م ً
مولى م الموال " ،دال " :عدم" ،دال" :لعمدري
مولى م موالي ا" ،مقال له عمر" :ةلفت على ال اس ً
أبد ى " ،الً " :

وامددا ويخفدد" بدده آةدري " ،1معلددم الحددديك علددم
إن ال بد -صددلى اه عليدده واددلم -ددال" :إن اه يرمدده بهددذا الدددي أ ً

جليي وعلم ع يم اللهن وم جلة العلما الذي حملوا ل دا دذا العلدم؛ دم أصدحا الكعد السدعة ،علدى رأس د 0

درا ،اإمام العلم "أبو عبد اه محمد ب إاماعيي البخاري" –رحمدة اه عليده ،-دو أول
وأع مهم وأكبر م مكا ةً و ً

مد صد ص الصددحي المجددره ،الصددحي اللد

ددولم يخلطدده فد  ،الصددحي مقد  ،و ددد اجعمعددت وا عقددد علددى ددذا

الكعددا الخ اصددر ،واددار م د ال دداس مسددير اللددم

والقمددر ،و 0يعددر

 0ا وغداه ،و د  0اللدرهمة القليلدون الدذي يقددحون مد

دددر ددذا اإمددام إ 0العلمددا  ،لك د  0يهر د

دذا اإمدام ،يدا دا

الجبدي العدال ليو ده ،أفدفل علدى

الرأس  0تلفل على الجبي 0 ،يوربون ر واهم م حجر صلد.
وتاجرا
اإمام البخاري كان ً
عالما ً

و ذا الكعا ؛ كعا ع يم ،إه إن البخاري –رحمة اه عليه ،-وضه أفد الوواب لهذا الكعا الع يم ،و ًبعدا بدي
أو 0علددى ااددم ددذا اإمددام العددالم ،مهددو اإمددام محمددد بد إاددماعيي بد
أن أهلددص إلددى ال ددر مد ددذا الكعددا  ،ععددر ً
إبرا يم ب المهيرك بد بدره بدة البخداري ،بدره بدة بلهدة ةراادان يع د الد راد ،و دد كدان و لده اإمدام البخداري –رحمدة اه

ودا ،مقدد ادمه أبدو مد اإمدام مالد –رحمدة اه عليده ،-ويقدول
داجرا أي ً
عليه -م بيت علم ،مكان أبو ً
عالما وكان ت ً
البخاري ال" :امه أب م مال بد أ د  ،ورأى عبدد اه بد المبدارك ،صدام حمداه بد يدد بكلعدا يديده" و دذ مد
وتاجرا.
أع م الم ا  ،ويا له م فر ع يم أن يكون اإ سان ً
عالما ً
لهك اإمام البخاري -رحمة اه عليه-
 " 1أن امه ب عبد الحارث لق عمر بعسفان  .وكان عمر يسععمله على مكة  .مقال  :مد اادععملت علدى أ دي الدواهي مقدال  :ابد أب د ى  .دال  :ومد
اب أبد ى

ال  :مولى م موالي ا  .ال  :مااعخلفت عليهم مولًى

ال  :إ ه ارئ لكعا اه ع وجي  .وإ ه عالم بالفرا "  .ال عمدر  :أمدا إن بديكم

واما ويوه به آةري " ".صحي مسلم.
صلى اه عليه والم د ال " إن اه يرمه بهذا الكعا أ ً
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دهيرا –رحمدة اه عليده ،-م لده وتربدى
و له البخاري –رحمة اه عليده -مد حجدر أمده ،مقدد مدا أبدو و دو لدم يد ل ص ً

ديا لك دده لددم
مد حجددر أمدده العد كفلعدده ،وراععدده ،وكددان للبخدداري –رحمددة اه عليدده -أخ كددذل كددان ددد لد العلددم لد ً
ويا ،و د بكر اإمام البخاري –رحمة اه عليه -مد
يسعمر ً

لبده للحدديك ،بددأ مبكد ًرا مد

لبده للعلدم ،مكدان دذا

م أحد ا ابا الر يسة ن البخاري يدرك الملايخ الكبار –رحمة اه عليه.-
تبكير اإمام البخاري إلى علم الحديك

لبده للعلدم "كيدص كدان بددد أمدرك مد

لد العلدم  ،دال" :ألهمددت

يقدول البخداري –رحمدة اه عليده -لمدا ادداي عد

حفش الحديك وأ ا اب تمان ا ي وأ ا م الكعدا " ،دال" :وك دت أةعلدص إلدى مجلد

الدداةل " ،الدداةل ه أحدد

ودا علدم الحدديك ،مكدان يخعلدص إلدى الدداةل ،
الرواك وأحد العلما الذي تلقى عد هم البخداري –رحمدة اه عليده -أي ً
ال" :محدث ها يوم ال ع افيان ع أب ال بير ع إبرا يم ،ال :مقلت له ذا ةطه ،لم يسدمه أبدو ال بيدر مد

إبرا يم ف  ،مقال له الداةل  :وتره عل " ،يع أ ت ع ددك  8اد ي وجداي تدره علد أ دا مقدال" :ارجده إلدى كعبد
وارجه إلى أصول " ،فو الكع بعاعع أ ت كات ميها إيه ،-مرجه الداةل إلدى كعابده ،إلدى كعبده العد هون ميهدا
الحديك ،موجد ا مر على ما صوبه البخداري –رحمدة اه عليده ،-مكدان دذا كمدا لدت ،البدذرك ا ولدى لسدماد اإمدام
البخداري –رحمددة اه عليدده -أو تبكيددر لعلددم الحدديك ،صددوا اإاد اه ددو " ال بيددر بد عدددي عد إبدرا يم" ،لددي

أبددو

دذا اإاد اه ،إ مددا المع د مد

ددذا

ال بيدر ،أبدو ال بيددر اللد

ددذا دو المع د مد

دو محمددد بد مسدلم بد تداهرس لدي

اإا اه و ال بير ب عدي ع إبرا يم.
أول بلد ل ميه اإمام البخاري الحديك و مدي ة بخارى
وةرجت به أمه ،وبكر كما لت ،وكان د مكك بعد ما حج ،مكك م مكة يطل علم الحديك ،مسمه الكفيدر مد
العلما الذي كا وا يعوامدون على مكة م مواام الحج  ،و ذا كما لت بداية أمر اإمام البخاري.
تبكيددر اإمددام البخدداري – رحمددة اه عليدده -كمددا لددت ،كددان ددد رحددي إلددى الكفيددر م د العلمددا  ،وكددان أول أمددر اإمددام
وا–رحمة اه عليه -أ ه كان بعد هل بدأ م
البخاري أي ً

لد العلدم ،مجدا ا رض ه ابًدا وجيادة مد

لد حدديك

راول اه –صلى اه عليه والم ،-مهول بلد لد ميده اإمدام البخداري الحدديك دو مدي دة بخدارى ،مكدان دد ادمه
مد اإمددام "محمددد ب د اددام البيك دددي" ،واددمه كددذل مد "إب درا يم ب د ا فددعك" ،واددمه كددذل م د "عبددد اه ب د
محمددد المس د دي" ،د  0ددم ملددايخ بخددارى الددذي كا ددت علدديهم مدددار الحددديك ،أو إاددماد الحددديك م د مدي ددة
بخارى ،ورحي اإمام البخاري إلى العديدد مد البلددان؛ رحدي ًبعدا إلدى مكدة ،وإلدى المدي دة ،وإلدى اللدام ،وإلدى مصدر،
إلى غير ا م

ذ البلدان.

الطبقة ا ولى م ملايخ اإمام البخاري
ملايخ اإمام البخاري على ةم

بقا  ،ملايخ البخاري على ةم
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الطبقة الع أوصلعه إلى العابعي  ،و ذ

الطبقة ا ولى :و

الع تسمى "بفاتيا البخداري" ،لدي

داك تاتيدا

م الكع السعة صحت سبعها إ 0ذ الفاتيا العد روا دا اإمدام البخداري مد صدحيحه –رحمدة اه عليده ،-ممد
د  0الملددايخ الددذي أهركهددم البخدداري –رحمددة اه عليدده -وأوصددلو إلددى العددابعي "محمددد ب د عبددد اه ا صدداري"،
يددروي محمددد ب د عبددد اه ا صدداري ع د حميددد الطويددي ،وكددذل م د

د  0العلمددا "أبددو عاصددم ال بيددي" ،يددروي أبددو

عاصم ال بيي ع ي يد ب عبيد ،وكذل يروي مك ب إبرا يم ع ي يد ب أبد عبيدد ،مهد  0كمدا لدت مد العدابعي ،
يع د مكد بد إبدرا يم ه فدديخ البخدداري ،بيددروي عد فدديخه اللد

ددو ي يددد بد أبد عبيددد ،ي يددد بد أبد عبيددد بطبيعددة

الحال بيروي ع الصحاب  ،ن ي يد ب أب عبيدد دذا تدابع  ،و د  0كمدا لدت دم العلمدا  ،أو كبدار ملدايخ اإمدام
البخدداري ،وكددذل "عبيددد اه بد مواددى" يددروي عد "إاددماعيي بد أبد ةالددد" ،وكددذل "أبددو دعديم الفوددي بد هكددي "
وددا ع د "ا عمددش" ،ومفلدده كددذل "ةدداه ب د يحيددى" يددروي ع د "إب درا يم ب د
حدددث أي ً

همددان" ،وكددذل "عصددام ب د

ةالد" يروي ع "ةالد الحذا "" ،حري ب عفمان" كذل  0 ،كما لت م الطبقة ا ولى م ملدايخ البخداري -

رحمة اه عليهم.-
الطبقة الفا ية م ملايخ اإمام البخاري
كددذل

وددا ك"آهم بد أبد إيدداس" ،و"أبد مصددهر" ،و"عبددد ا علددى بد مسددهر" ،و"اددعيد بد أبد
دداك ملددايخ كبددار أي ً

مريم" ،و"أيو ب اليمان ب بال" 0 ،رووا ع ملايخ كبار لك هم هون العدابعي  ،يع د مدش مد العدابعي  ،لكد
رووا كذل ع

بقة عليا م

 0م أتباد العابعي .

الطبقة الفالفة م ملايخ اإمام البخاري
أمددا الطبقددة الفالفددة :مهد الطبقددة الواددطى مد ملددايخ اإمددام البخدداري –رحمددة اه علدديهم ،-مددروى البخدداري وأكفددر عد
"اليمان ب حدر " ،وعد " عيبدة بد ادعيد" ،وعد " عديم بد حمداه" ،وعد "علد بد المددي "  ،و"يحيدى بد معدي "،
و"أحمد ب ح بي" ،و"إاحا ب را ويه" ،و  0الفدلة و  0الملايخ الكفر ،وكذل "أبو بكر ب أب فديبة" ،مد
آةري .
الطبقة الرابعة م ملايخ اإمام البخاري
والطبقة الرابعة م ملايخ اإمام البخداري –رحمدة اه عليده :-رمقا ده مد الطلد  ،مقدد أكفدر البخداري ورامدل عددك مد
ا صددحا الددذي رامقددو مد

لد العلددم ،مد هم" :محمددد بد يحيددى ال دددي"" ،أبددو حدداتم الدرا ي" " ،محمددد بد عبددد

وا.
الرحيم صاعقة" ،و"عبد ب حميد" ،و"أحمد ب ال ور" ،و را هم ،م آةري أي ً
الطبقة الخامسة م ملايخ اإمام البخاري
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وا –رحمة اه عليه -ع بع" تامذتده ،و دذا ميده إفدارك إلدى أن
أما الطبقة الخامسة و م :العاميذ ،روى البخاري أي ً

اإ سددان مددا ي بهد لدده أن يحعقددر البًددا ع ددد  ،ربمددا ددذا الطالد أ ددت ت عفدده بدده ،وكددذل "الحكمددة ضددالة المد م ممد

وجدد ا مهدو أحدل بهددا" ،2اإ سدان  0يده ص و 0يسدعكبر عد

لد العلدم حعددى وإن أةدذ عد مد

ددو أصدهر م ده ،كمددا

ال وكيه –رحمدة اه عليده -دال 0" :ي بدي الرجدي حعدى يكعد عد مد مو ده ،وعد مد مفلده ،وعد مد هو ده" ،مكمدا
لت "الحكمة ضالة الم م " ،مه  0م الملايخ الذي أكفر ع هم البخاري –رحمة اه عليه.-
كما لت م ةم

بقا  ،الطبقة ا ولى الل

ودا الكبدار لكد هون
م الملايخ الكبار ،تم بعد هلد الملدايخ أي ً

ا ولي الذي روى ع كبار أتباد العابعي  ،تم الطبقة الفالفة الل

م الطبقة الوادطى ،تدم بعدد هلد الطبقدة الرابعدة مد

دفا ك"عبددد اه ب د حمدداه
ددم م د رمقددا البخدداري وم د أ را دده ،تددم الطبقددة الخامسددة و ددم تامددذك اإمددام البخدداري كمد ً

اآمل " ،و"عبد اه ب أبد العداا الخدوار م " ،و"حسدي بد محمدد القبدا " ،وكدذل اإمدام "أبد عيسدى العرمدذي"

إلددى آةددر يع د  ،د  0ددم الملددايخ الددذي أةددذ عد هم البخدداري الحددديك ،وروى عد هم كددذل مد كعابدده الصددحي –
رحمة اه عليه.-
كان اإمام البخاري عاب ًدا اا ًكا معهل ًها
وكدان البخداري –رحمددة اه عليده -كدان عابد ًدا ااد ًكا معهل ًهدا ،مهددذ د تمدرك العلددم ،تمدرك العلدم أن اإ سددان يفعدي ددذا
العلددم الددذي تعلمدده 0 ،أن اإ سددان يددععلم وحس د  ،0 ،ي به د أن يدفعددي ددذا العلددم ،لددذل كددان وكيدده يقددول" :يددا أ ددي

الحددديك أهوا كدداك حددديفكم ،اعملددوا ع د كددي مددا ع حددديك بخمسددة أحاهيددك" ،الل د

ددو ال صددا  ،ال صددا  ،ن

اإ سان كلما تعلم كلما أكفدر مد حجدج اه عليده ،أ دت علمدت ممداها عملدت ممداها عملدت ولدذل روى الخطيد
البهداهي –رحمة اه عليه -م كعابه "ا عوا العلم العمدي" ،عد أبد محمدد ادفيان بد عيي دة –رحمدة اه عليده -أ ده
ال" :العلم إن لم ي فع ضرك" ،ضرك ليه ضرك ده حجدة ووبدال عليد  ،أ دت علمدت ممداها عملدت مد ورا دذا
العلم اإ سان لت كلما تعلم كلما أكفر م حجج اه عليه.
كان العلما يسعفمرون العلم ويدفعلو ه م حياتهم
ي به علي أن تسعفمر ذا العلم ،وأن تدفعي ذا العلم م حياتد  ،اإمدام أحمدد –رحمدة اه عليده -كدان يقدول" :مدا
وضددعت حددديفًا مد

ددذا الكعددا –اللد

ددو المسد د يع د  -إ 0وعملددت بدده" حعددى أ دده –رحمددة اه عليدده -احددعجم ولددم

يك لده حاجدة مد الحجامدة ،احدعجم وهعدا الحجدام وأعطدا أجرتده ،كمدا معدي ال بد –عليده الصداك والسدام -مده أبد
يبة ،احعجم وأعطى أبا يبة أجرك الحجامة ،مهكدذا كمدا لدت كدان العلمدا كمدا لدت يسدعفمرون ويفعلدون دذا العلدم
م حياتهم 0 ،أن اإ سان كما لت يع يععلم أويجمه العلم وحس  ،بدي ي بهد علدى دذا العلدم؛ مد

دذا العلدم أو

م ورا ه أو المقصوه م ه أن يكفر اإ سان م العمي.
" 2الكلمة الحكمة ضالة الم م  ،محيك وجد ا مهو أحل بها" حس ه السيو .
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إها أره أن تحفش حديفًا ماعمي به

مهذ بع" -كما لت-بعد" ا فديا العد ي بهد ل /سدان أن يفعلهدا ،و دذا كمدا لدت كدان يفعلده اإمدام البخداري –
رحمددة اه عليدده ،-وكددان البخدداري –رحمددة اه عليدده -مجددا الدددعوك ،كددان مجددا الدددعوك –رحمددة اه عليدده ،-وكددان
وكيدده كمددا أ ددول يقددول" :إها أره أن تحفددش حددديفًا ماعمددي بدده" ،ن العمددي يحدك اإ سددان ويحوده علددى حفددش ددذا

ال ص ،أ ت عملت بهذا ال ص إهن م الطبيع أو م السهي أو م الميسدور أ د ادعحفش دذا الد ص بهدذا العمدي،

وا كان بع" العلما يقول":ك ا سععي على حفدش الحدديك بالعمدي بده" ،ك دا سدععي علدى حفدش الحدديك
ولذل أي ً
بالعمي به.

كان البخاري-رحمة اه عليه -يمر م علم الحديك كالسهم
وكددان البخدداري –رحمددة اه عليدده -كددان مد علددم "العلددي" الددذي ددو لد علددم الحددديك ،كددان يمددر مد علددي الحددديك
كالسددهم –رحمددة اه عليدده ،-العقددى اإمددام البخدداري –رحمددة اه عليدده -العقددى بدده تلميددذ أو رميقدده أو ري دده اإمددام
"محمد ب يحيى الذ ل " مد بعد" الج دا ا  ،مكدان محمدد بد يحيدى الدذ ل يسدهل البخداري عد بعد" ا حاهيدك
أو ع بع" العلي ،مكان البخاري يمر ميها كالسهم ،وكان محمد ب يحيى الذ ل كان بدي يددي البخداري كالصدب ،
مه إ ه كما لت م ملايخه ،محمد ب يحيى الذ ل

ذا يععبر م ملايخ البخاري ،إن لم يكد مد أ ار ده مهدو مد

ملايخه يع  ،روى ع ه البخاري –رحمة اه عليه.-
اإمام البخاري كان له اةعيارا مقهية
عالمددا 0 ،يبددارى ،ولددذل العلمددا يقولددون" :مقدده البخدداري م د
كددان اإمددام البخدداري –رحمددة اه عليدده -أي ً
وددا ً
مقيهدداً ،
تبويباتدده" ،اإمددام البخدداري كددان لدده اةعيددارا مقهيددة ،و ددذ ا0ةعيددارا مد

ديا مد تبويباتدده لكعابدده
ددر وه ددل ال ددر لد ً

مقيها م الطرا ا ول ،لدذا ومعده اآلدة
لجامعه الصحي  ،يرى هل عيا ًا بيا ًا ،مكان البخاري –رحمة اه عليه -كان ً
كفيرا –رحمة اه عليده -مدا يددلي علدى
الل
الحجة ،الل و ال ص الل و الحديك ،لذا كما لت كان البخاري ً
مقهه با حاهيك الع يسو ها م كعابه الجامه الصحي .

كان العلما يقدمون البخاري على فيخه م الفقه
ولذل العلما كان يقدمو ه على إاحا ب را ويه ،مه إن إاحا
دد ددال مد مجلد

ذا فيخ البخاري ،وإادحا

دذا دو الدذي كدان

تحددديك والدذي كددان ميدده البخداري ،ددال" :لددو ت لدطون لجمدده الصددحي " ،دال البخدداري" :مو دده

هل م فس " ،مبدأ م جمه الجامه الصحي الل و صحي البخاري ،ب ا ً على ذ الكلمدة العد و عدت مو ًعدا
مد اإمددام البخدداري –رحمددة اه عليدده ،-العلمددا كمددا أ ددول كددا وا يقدددمون البخدداري مد الفقدده علددى إاددحا بد را ويدده
اللد

ددو فديخه ،مدده إن إاددحا

دذا كددان لده مددذ
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 ،غير أن ذا المدذ

كدان دد ا ددتر ،ومده هلد كمدا أ دول العلمدا كدا وا يقددمون البخداري مد

الفقه على إاحا ب را ويه.
كان اإمام البخاري أمة
ويقول أحمد ب إاحا السدرمدي دال" :مد أراه أن ي در إلدى مقيده بحقده وصدد ه ،ملي در إلدى محمدد بد إادماعيي
البخاري" ،وجا رجي إلى عيبة بد ادعيد ،و عيبدة دذا فديخ البخداري ،جدا رجدي يسدهله عد مسدهلة مد الطدا و د
مسهلة ا السكران ،مهرتج على عيبة ب اعيد-رحمة اه عليه ،-مدةي محمد ب إادماعيي البخداري –رحمدة اه
عليه -مقال للسا ي " :د جا ك أحمد ب ح بي ،أو جمده اه –عد وجدي -لد أحمدد بد ح بدي وإادحا بد را ويده
وعل ب المدي  ،اا هم إلي م فدخص محمدد بد إادماعيي البخداري" ،مكدان البخداري أمدة مد ا مدم ،يع د يد ن
 0ا مة الكبار الكرام –رض اه ع هم ورحمهم.-
احعياط البخاري-رحمة اه عليه -م الجرح والععديي
وكان البخاري –رحمة اه عليه -كان له احعياط فديد م مسهلة الجرح والععدديي ،ن دذا ا مدر هيد  0 ،كمدا درى
دفا مد كفيدر مد ا حيددان ومد كفيددر مد ا مددان أن ددذا ا مددر أصددب ل اددص اللددديد بهدون ،ويع د كفيددر مد ال دداس
مد ً
يقعوا م اآةري بهون وبهرض وأفيا فسية ،ذا  0يحي و 0يجو  ،ي به ل /سدان أن يعدورد عد دذا ا مدر ،يقدول
ل اح ا دذا هيد أ أي هيد

دذا دذا بهدون ،و دذا لحدش فد ؛ "حسددوا الفعدى إهلدم ي دالوا ادعيه ،مال داس أعددا لده

مفا ما ع د ذا اللديخ مد
وةصوم" ،ل اص اللديد ،و لكفير م ال اس لكو ه لم يجد ح وك أو مكا ة أولم يجد ً

القبول بي ال اس ،و دذا أمدر ه –عد وجدي ،-اإ سدان مدش بنيددك إ د أ دت تخلد ال داس تحبد  ،أو تبهود  ،دذا

لي

ل  ،إ ما ذا بهمر اه –ع وجي -وبيد – ابحا ه وتعالى.-

كان البخاري -رحمة اه عليه -م أورد ال اس
مفا تحب مكفير م ال اس ل اص اللديد يقه و يقدح ويجرح م ال اس لكون ذا اللدخص أو دذا
مكون ال اس ً
ملهورا أكفر م ه ،أو لده بدول بدي ال داس أكفدر م ده ،دذا بيدد اه –عد وجدي -مكفيدر مد
العالم أو ذا الليخ أصب
ً
ال اس كما أ ول اآن لج م

ذك الهوك السحيقة ،لكد البخداري –رحمدة اه عليده -كدان مد أورد ال داس ،وكدان يهةدذ

رجدو أن

احعيا ًا فدي ًدا جد ًدا مد تجدري الدرواك ،ن دذا ا مدر هيد  .كدان البخداري –رحمدة اه عليده -يقدول" :إ د
ألقى اه ولي ل ةصوم ،أو  0يحااب أ د اغعبت أح ًدا" هكرته بسو  ،أو هكرته بمدا لدي ميده ،مهدذا مد ورعده

واحعيا ه اللديد –رحمة اه عليه.-

كان اإمام البخاري لطيص العبارك م جرحه
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وك ددان البخ دداري –رحم ددة اه علي دده -يع د د لطي ددص العب ددارك حع ددى مد د جرحد دهً ،بع ددا البخ دداري مع ددرو أ دده مد د الطبق ددة

دفا م د فددهن كفيددر م د العلمددا  ،بعدد"
المعواددطي م د العلمددا الددذي  0يجرح دون ال دراوي بالهلطددة والهلطعددي  ،كمددا مد ً
العلما كان ع د تحامي أو ع د جرح فدديد ،البخداري –رحمدة اه عليده -كدان دفسده واد  ،بددي بدي  ،ملدم يكد 0

دفا  0يقددول مددف ًا
فدددي ًدا ،ولددم يكد كددذل معسددا ًا ،كددان بددي بددي  ،ملددذا ددو يجددرح الدراوي بهاددلو لطيددص ،يع د مد ً
مددان كددذا  ،إ مددا يقددول م كددر الحددديك ،أو لددي بلد  ،أو غيددر هلد مد ا لفددا العد يطلقهددا أ ددي الحددديك علددى
الرواك.
ت ا الملايخ على البخاري -رحمة اه عليه-
جميعا يحبو ده ويقربو ده ويد و ده ،ووضده اه –عد
و د وضه اه –ع وجي -للبخاري القبول بي ال اس ،مكان ال اس ً

وجي -له القبول بي ال اس ،و ذا كما لت إةاا العبد ،مدنن العبدد إها أةلدص ال يدة وكدان حسد الطويدة ،مدنن اه
دفا
–ع وجي -يوه لده القبدول مد ا رض ،و دد أت دى علدى البخداري –رحمدة اه عليده -الكفيدر مد ملدايخه ،يع د م ً
يقول عيم ب حماه ال" :محمد ب إاماعيي –البخاري -مقيه ذ ا مة" ،و دال ابد أبد فديبة أبدو بكدر وابد ميدر
ال" :ما رأي ا مفي محمد بد إادماعيي" ،مده إن هول مد ملدايخه ،د  0مد ملدايخه ومده هلد يقولدون دذا القدول
الع ديم ،و دذا القدول ال بيدي ،ويقدول علد بد المددي

دال" :محمدد بد إادماعيي لددم يدر مفدي فسده" ،و دال أحمدد بد

ح بي" :ما أةرجت ةرااان رجي مفي محمد ب إاماعيي البخاري" –رحمة اه عليه ،-و ال عمدرو بد علد الفداس
ال" :كي حديك  0يعرمه البخاري ملي

بحديك" ملي

بحديك.

امعحان أ ي بهداه للبخاري -رحمة اه عليه-
جميعدا مد امعحدان أ دي بهدداه لده –رحمدة اه عليده ،-مد القصدة
و د ًبعا جرى للبخاري ذ الم اظرك الع تعرمو ها ً
اللهيرك الع روا ا أبو أحمد ب عدي –رحمة اه عليه -م كعابه "ملدايخ البخداري" ،مقدد هكدر مد دذا الكعدا أن
أ ي بهداه كا وا ي عقصون ال اس أو يع ي عقصون الع ما م ال اس مم ي

ميهم العلم والفوي والخير ،كان أ دي

بهدداه ي عقصددون الفودا مد العلمدا  ،معقدددوا عقد ًدا ،أن البخدداري إها جدا امعح ددو  ،و دذ القصددة روا دا ابد عدددي –

رحمه اه -كما لت م كعابه ،م ملايخه الل

و م كعا "ملايخ البخاري".

ذ القصة ،ي

يذكر اب عدي ال :حدت ا عدك م ملايخ اً ،بعا العلما تكلموا م
أن مسددهلة الجهالددة ددا مد ددذا اإاد اه مددش معصددورك ،بمع ددى أن ابد عدددي لددم يقددي حدددت مددان ،وإ مددا هكددر ددال:
حدت ا جماعة م ملايخ ا،

م

تابعة أم غيدر تابعدة علدى

م الجماعدة لكد العلمدا يعرةصدون ويعسدا لون مد مفدي دذ القصدص ،ومفدي

ذ الحكايا  ،و0ايما وأن البخاري –رحمة اه عليه -د تبت هكاؤ  ،وتبعدت مط عده ،وتبدت حف ده اللدديد وورعده
–رحمة اه عليه -ممفي ذا لي

بمسعهر على البخاري.

"ترجمة ال ار " من روس الدور الع مية "بصائر "4

( صفحة  8من ) 10

موقع الطريق إل ه

http://www.way2allah.com

مط ة البخاري وفدك حف ه-رحمة اه عليه-
وكان د جر ل/مام البخاري-رحمة اه عليه -م اظرك تدل على فدك حف ه وجميي تيق ده –رحمدة اه عليده ،-وأ ده
لما وره بهداه وكان أ ي بهداه ي عقصون ا ماضي وا ةيار م أ دي العلدم والفودي ،مجمعدوا لده ما دة حدديك وهمعو دا
إلى علرك رجال ،كي واحد معا علرك أحاهيك ،مبددأ ا ول مد

درح دذ ا حاهيدك ،واحدد ادهله بددأ أول حدديك،

دفا
حديك كذا ما إا اه كذا وكذا مالبخاري يقول 0 :أعرمه ،ليه ه ل اإا اه مه المدع  ،يع د ةلدى إاد اه م ً
دفا  ،5كددذا لد اإا د اه إلددى المددع  ،والمددع إا د اه آةددر ،مالبخدداري
أول حددديك مدده ر ددم  ،9ور ددم  2مدده ر ددم مد ً
يقول 0 :أعرمه 0 ،أعرمه ،حعى مر علدى العلدرك ،والبخداري يقدول 0 :أعرمده ،تدم جدا الرجدي اآةدر مقدال كدذل  ،بددأ

برضه عرض عليه ا حاهيك و رحها عليه ،والبخاري يقول 0 :أعرمه ،مه ي الفوي والخير والبدر والديا دة دالوا :مطد
الرجي ،مهم ،مهمهم يع  ،وأما السو ة والهوغا مقالوا :ذا و البخاري وحكموا عليه بالعج وعدم الحفش.
ملمددا ا عهددى العلددرك رجددال م د ا حاهيددك الما ددة ،ددر البخدداري إلددى أول رجددي و ددال لدده :أمددا حددديف ا ول منا د اه
الصحي كذا وكذا ،وأ ت لت كذا وكذا ،يع

ال الخطه والبخاري صو له الخطده ،يع د حفدش الخطده ،و دذا كمدا

يقددول العلمددا ددذا ددو العجد  ،العجد  ،ددالوا" :لددي

العجد مد حفددش البخدداري للصددوا  ،إ مددا العجد مد حفددش

البخاري للحديك الخطه م أول مدرك" ،وره كدي حدديك إلدى مع ده ،وكدي مدع إلدى إاد اه  ،و كدذا أهعد ال داس لحفدش
اإمدام البخدداري ،ولددذل كددان ابد صدداعد –رحمددة اه عليدده -كددان يلقد اإمددام البخدداري كددان يقددول ع دده " :ددو الكددبش
أرضدا علدى دول –رحمدة اه عليده ،-ولدم يكد
ال طاح" ،الكبش ال طاح يع إيه بمجره ما يقر م أي حد بيجيبده ً
أحد يسعطيه مباراك و 0مجاراك اإمام البخاري –رحمة اه عليه.-

وماك البخاري -رحمة اه عليه-
وكعدداهك الفوددا وا ةيددار مد الفددع العد ت د ل بهددم ،حدددتت دداك مع ددة ل/مددام البخدداري –رحمددة اه عليدده -مد آةددر
حياته م ععه م ااعكمال مسيرته م العلم ،بهن حج –رحمة اه عليه ،-والفع ة العد حددتت مده رميقده "محمدد بد
يحيددى الددذ ل " –رحمددة اه عليده ،-مكددان ددذا ددو آةددر مددلل اإمددام البخدداري –رحمددة اه عليدده ،-وكددان ددد تددوم –
رحمة اه عليه -م يوم عيد ،توم البخاري ليلة السدبت ليلدة الفطدر ع دد صداك العلدا  ،وهمد يدوم الفطدر بعدد صداك
ال هدر اد ة اددت وةمسدي وماعدي  ،وعدداا ات دي واددعي اد ة –رحمدة اه عليدده -إ 0علدرك أيدام ،م ددا بدالعلم والخيددر
والفوي والبر –رحمة اه عليه ،-وكان د بل ا رض –رحمة اه عليه -بعلمه الدذي مدا كدي اآمدا –رحمدة اه-
على البخاري.
ةاتمة
وأادهل اه –عد وجددي -أن يبدره موددجعه وأن يج يدده اه ةي ًدرا علددى حف دده لسد ة ال بد –صددلى اه عليده واددلم -وعد
هبه الكذ عد رادول اه –صدلى اه عليده وادلم ،-كمدا ر يدت لده دذ الرؤيدا أ ده كدان رآ بعد" ال داس ،أ ده يمسد
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و و يذ الذبا على وجده رادول اه –صدلى اه عليده وادلم -مقدال لده بعد" المعبدري  ،أ دت تدذ الكدذ

على راول اه –صلى اه عليه وآله وصحبه والم.-
وإلى ا كون د ا عهي ا م ترجمة اإمام العلم "أب عبد اه محمدد بد إادماعيي بد إبدرا يم بد المهيدرك بد بره بدة
البخاري –رحمة اه عليه ،-وأادهل اه –عد وجدي -أن يلحق دا بده وبا ةيدار وبسديد ا ةيدار علدى ةيدر ،وأ دول دول
ذا وأاعهفر اه تعالى ل ولكم والسام عليكم ورحمة اه وبركاته.
تم بحمد اه
فا دوا الدرس لل لر على ال ت م سم تفريغ الدروس م م عديا الطريل إلى اه وتفولوا ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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