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 مقدمــــة

 بشي اهلل الشمحَ الشحٗي

 ،احلؿد هلل افذي رشح صدور أهؾ اإلشالم فؾسـة ؾاكؼادت التباظفا وارتاحت فسامظفا

وأصفد أن  ،بافبدظة بعد أن متادت ذم كزاظفا وتغافت ذم ابتداظفامات كػقس أهؾ افطغقان أو

ادطؾع ظذ ضامئر افؼؾقب ذم  ،ؾئدة وامتـاظفاباكؼقاد األ افعالُ  ،ال اهلل وحده ال رشيؽ ففإفف إال 

افباضؾ  وأصفد أن حمؿد ظبده ورشقفف افذي اكخػضت بحؼف ـؾؿة ،حافتل اؾساؿفا واجتامظفا

ما دامت افسامء   ،بنرشافف أكقار اهلدى وطفرت حجتفا بعد اكؼطاظفابعد ارتػاظفا واتصؾت 

وظذ آفف وصحبف افذيـ ـرسوا جققش ادردة  ،وهذه ذم اتساظفا ،هذه ذم شؿقها ،واألرض

ول يعاودها بعد  ،وضانوضار واألبة داظقفؿ إػ اهلل األوؾتحقا حصقن ؿالظفا وهجروا ذم حم

حقافف حتك أمـت هبؿ افســ افؼيػة مـ أؾعافف وأؿقافف وأوداظفا وحػظقا ظذ أتباظفؿ 

 ..أما بعد ،ضقاظفا

ؾنكف ال خيػك ظذ أحد مـ ادسؾؿغ مؽاكة صحقح افبخاري، افذي أمجع ادسؾؿقن ظذ 

أكف أصح افؽتب ادصـػة بعد افؼرآن افؽريؿ، وؿد تؾؼقا ما ؾقف بافؼبقل، ألن اإلمام افبخاري 

، ؾاصسط ظذ كػسف ؾقف رشوضا ذم ؽاية  قار أحاديثف مما صح ظـ افـبل رمحف اهلل بافغ ذم اخت

 افدؿة. 

، افستة احلديث ذم أحد ـتب افسـة ظؿؾ بحث ذم مصطؾح ظؾؿ وؿد دار ذم َخَؾدي

اإلمام ظذ صحقح  ؾقؿع اختقاريؾاشتخرت اهلل تعاػ مرارا وَتْؽرارا ذم اختقار أحدها، 

وؿد اكؼح صدري فف، ؾقرس ، تعظقؿ ظـد افعامة ؾضال ظـ افعؾامءافبخاري رمحف اهلل، دا فف مـ 

 .ؾف احلؿد، وفف ادـةرتقبف، ؾاهلل يل مجعف وت

 .وإن ـان افبحث حيتاج أـثر مـ ذفؽ بؽثروؿد افتزمت االختصار ؿدر اإلمؽان،  

 ، وهل ـاآليت:، وخامتةوؾصؾغمؼدمة، وؿد اكتظؿ افبحث مـ 

                                 
 (.5( يـظر: هدي افساري صـ )1)
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 افـظرية، وؾقفا ثالثة مباحث:افدراشة  :الفصل األول

 رمحف اهلل. ترمجة مقجزة ظـ اإلمام افبخاري:املبحث األول

 .«صحقح افبخاري»كبذة خمتكة ظـ ـتاب :املبحث الثاني

 .تعريػف، وأول مـ أفػ ؾقف،ظؾؿ مصطؾح احلديث:املبحث الثالث

 افدراشة افتطبقؼقة. :الفصل الثاني

 .«افبخاريصحقح »ظؾؿ مصطؾح احلديث ذم 

 دا جاء ذم افبحث. ظاما اهتا مؾخصاثؿ تقج افبحث باخلامتة افتل محؾت ذم ضق  

 ذفؽ وافؼادر ظؾقف.  فـا افتقؾقؼ وافسداد وافرصد، إكف ويل  هذا، وأشلل اهلل

 وـتب

 بن حممود اجلهينخالد 

 هـ 1/11/1434

 م 15/11/3113ادقاؾؼ 
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 :الفصل األول

 ٔفّٗا ثالثٛ وباحح: الذساسٛ الٍظشٖٛ،

 :املبحث األول

 تشمجٛ وٕجزٚ عَ اإلواً البخاسٙ

 

 

 :ْامسْ ٌٔشب 

هق أمر ادممـغ ذم احلديث حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ بـ ادغرة بـ َبْرِدْزَبَة اجلُعػل 

 مقالهؿ افبخاري.

 :ْوٕلذٓ ٌٔظأت 

بؿديـة ، أربع وتسعغ ومائةصقال شـة افثافث ظؼ مـ وفد اإلمام افبخاري رمحف اهلل ذم 

حتػف وحتقط بف مـ افسامء، وؿد ظؿل ذم وكشل يتقام حقث ـاكت افعـاية بخارى بخرشان، 

يا هذه ؿد رد اهلل ظذ ابـؽ بكه فؽثرة »ؾؼال هلا:  صغره، ؾرأت وافدتف إبراهقؿ اخلؾقؾ 

 .، ؾلصبح وؿد رد اهلل ظؾقف بكه«أو فؽثرة دظائؽ ،بؽائؽ

  ٔسحمتْ:طمبْ لمخذٖح 

 ،ضؾب اإلمام افبخاري ظؾؿ احلديث وهق دون افعارشة مـ ظؿره، ؾرحؾ إػ احلجاز

 وبالد افعراق. ،واجلزيرة ،ومك ،وافشام

أحػظ مائة أفػ حديث صحقح، وأحػظ مائتل »شؿعت افبخاري يؼقل:  قاه حمىذ محْٕٖ:

                                 
(، 34-11/31(، وافبداية وافـفاية )378-1/369(، وضبؼات احلـابؾة )36-3/3يـظر: تاريخ بغداد )( 1)

 (.518-511(، وهدي افساري صـ )464-33/383وشر أظالم افـبالء )

 (.3/11)( يـظر: تاريخ بغداد 3)
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 .«حديث ؽر صحقح أفػ

وثامكغ رجال فقس ؾقفؿ إال صاحب حديث،  ـتبت ظـ أفػ» قاه اإلواً البخاسٙ سمحْ اهلل:

 .«ـؾفؿ يؼقفقن: اإليامن ؿقل وظؿؾ

أن ظؾامء بغداد أرادوا بسـده  اخلطيب البغدادي فقد روىاحلػظ، بؼقة رمحف اهلل واصتفر 

أن يؿتحـقه، ؾؼؾبقا فف مائة حديث، ؾجعؾقا إشـاد هذا احلديث دتـ حديث آخر، وأفؼقها ظؾقف 

رسدها ـام شؿعفا، ثؿ رواها ظذ افقجف افصحقح، ؾلظاد فؽؾ متـ شـده، امتحاكا، ؾلظاد 

 ؾشفدوا فف باحلػظ.

أخرجت خرشان مثؾ  ما» :قاه عٍْ اإلواً أمحذوؿد أمجعت األمة ظذ إمامتف ذم احلديث، 

لْ  ٔكاُ ٖكٕه، «افدكقا مثؾؽأصفد أكف فقس ذم » :ٔقاه لْ اإلواً وشمي بَ احلجاج، «حمؿد بـ إشامظقؾ

يا أشتاذ األشتاذيـ، وشقد ادحدثغ، وضبقب احلديث ذم دظـل أؿبؾ رجؾقؽ » كمىا دخن عمْٗ:

هق إمام أهؾ احلديث بال خالف بغ أهؾ » :احلاكي صاحب املشتذسكاإلواً ٔقاه فْٗ  ،«ظؾؾف

ما حتت أديؿ افسامء أظؾؿ باحلديث مـ » :صاحب الصخٗح ابَ خزميٛاإلواً ٔقاه ، «افـؼؾ

 .«افبخاري

 :ّ٘وزِبْ الفك 

ؿرأ اإلمام افبخاري ؾؼف أهؾ افرأي، ثؿ أخذ ؾؼف اإلمام افشاؾعل واإلمام أمحد، ثؿ صار 

                                 
 (.513(، وهدي افساري صـ )33/418(، وشر أظالم افـبالء )3/35( يـظر: افسابؼ )1)

 (.33/387( يـظر: شر أظالم افـبالء )3)

 (.517( يـظر: هدي افساري صـ )3)

 (.517( يـظر: افسابؼ صـ )4)

 (.33/435( يـظر: شر أظالم افـبالء )5)

 (.33/434( يـظر: افسابؼ )6)

 (.517هدي افساري صـ )( يـظر: 7)
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أؾؼف خؾؼ »: ٔقاه عٍْ طٗخْ حمىذ بَ بظاس، «ؾؼقف هذه األمة»: قاه عٍْ ٌعٗي بَ محادجمتفدا مطؾؼا، 

 .«شقد افػؼفاء»وشامه  ،«اهلل ذم زماكـا

 :ْطٕٗخ 

اإلمام افبخاري احلديث ظـ ـثر مـ ظؾام ظكه، ومـفؿ: حمؿد بـ يقشػ أخذ 

افػريايب، وأبق بؽر بـ ظبد اهلل بـ افزبر احلؿقدي، واإلمام إشحاق بـ راهقيف، واإلمام أمحد 

 بـ حـبؾ، وظع بـ ادديـل، وؽرهؿ ـثر.

 :ٓتالوٗز 

خزيؿة، وابـ أيب  بـمـ أصفر تالمقذه: مسؾؿ بـ احلجاج، وأبق ظقسك افسمذي، وا

 ـثر. داود، وؽرهؿ

 :ْوؤلفات 

أثرى اإلمام افبخاري رمحف اهلل ادؽتبة اإلشالمقة بعدة ممفػات تزيد ظذ ظؼيـ ممفػا، 

وافصغر، وافضعػاء،  ،واألوشط ،ومـفا: اجلامع افصحقح، وافتقاريخ افثالثة: افؽبر

 وادسوـغ، وؽرها، وضبع مـفا حقايل ظؼة.

 :ْٔفات 

وـان  اإلمام افبخاري فقؾة افسبت فقؾة ظقد افػطر شـة شت وسمسغ ومائتغ،تقذم

 ، ؾريض اهلل ظـ اإلمام افبخاري، ورمحف رمحة واشعة.ظؿره يقم مات ثـتغ وشتغ شـة

 

*   *   * 

 

 

                                 
 (.517( يـظر: افسابؼ صـ )1)

 (.517يـظر: افسابؼ صـ )( 3)
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 :املبحث الثاني

 «صخٗح البخاسٙ»ٌبزٚ خمتصشٚ عَ كتاب 

 

 

 :اسه الكتاب 

سامه ، وإكام وشــف وأيامف اجلامع ادسـد افصحقح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل 

: ألكف مجع ؾقف افػـقن افثامكقة: ؾـ احلديث، وؾـ افعؼائد، وؾـ افػؼف، وؾـ افسرة، وؾـ جامعا

، وما أورد ؾقف ظـ : ألكف أورد ؾقف األحاديث ادسـدة إػ افـبل وسامه مسنداافرؿاق وؽرها. 

: ألكف أورد ؾقف وسامه صحيحاافصحابة وافتابعغ ومـ بعدهؿ، ومـ ادعؾؼات، ؾنكام هق بافتبع. 

جف مـ شتامئة أفػ حديث واختكه مـفاوسامه خمترصاما صح ظـده.   .: ألكف خر 

 أهنية الكتاب: 

أهؿ وأصفر ـتب افبخاري، وؿد مجع ؾقف ما ـان ظذ « صحقح افبخاري»يعد ـتاب 

، «ـتاب بدء افقحل»، وؿد جعؾف مبقبا ظذ األبقاب، واؾتتحف بـ  رشضف مما صح ظـ افـبل 

ب اـت»، ثؿ رسد ـتب افعؾؿ وافطفارة وافصالة وؽرها، وختؿف بـ «ـتاب اإليامن»ثؿ 

، وـؾ ـتاب جمزأ إػ أبقاب، وـؾ شبعة وتسعغ ـتاباؾقف ، وؿد بؾغت ظدد افؽتب «افتقحقد

باب حتتف جؾة مـ األحاديث، وؿصد اإلمام افبخاري مـف اشتـباط األحؽام وافػقائد، ؿال 

بؾ مراده االشتـباط  ،فقس مؼصقد افبخاري االؿتصار ظذ األحاديث ؾؼطاإلمام افـقوي: 

ظـ إشـاد احلديث ـثرا مـ األبقاب  خذأوهلذا ادعـك  ،رادهاأمـفا واالشتدالل ألبقاب 

وؿد  ،وؿد يذـر ادتـ بغر إشـاد ،أو كحق ذفؽ، «ؾقف ؾالن ظـ افـبل » :واؿتك ؾقف ظذ ؿقفف

                                 
 (.36صـ ) ،يـظر: مؼدمة ابـ افصالح( 1)

(، كؼال ظـ ظادات 9( يـظر: ؿؿر األؿامر، فؾعالمة حمدث احلرمغ افشقخ ظبد احلؼ بـ ظبد افقاحد اهلاصؿل صـ )3)

 (.1اإلمام افبخاري ذم صحقحف فف صـ )

 (.11ظر: إرصاد افساري صـ )يـ( 3)
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ألكف أراد االحتجاج فؾؿسلفة افتل ترجؿ هلا وأصار إػ احلديث  ،وإكام يػعؾ هذا ،يقرده معؾؼا

 ،وؿد يؽقن مما تؼدم وربام تؼدم ؿريبا ويؼع ذم ـثر مـ أبقابف األحاديث افؽثرة ،فؽقكف معؾقما

ؾقف  ءوبعضفا ال يش ،وذم بعضفا ما ؾقف آية مـ ـتاب اهلل ،وذم بعضفا ما ؾقف حديث واحد

ف أن يبغ أكف ل يثبت ظـده حديث بؼضف وؿد ادظك بعضفؿ أكف صـع ذفؽ ظؿدا وؽرُض  ،افبتة

 .رجؿ ظؾقفذم ادعـك افذي ت

 :مكانة الكتاب 

أول مصـػ ذم افصحقح ادجرد، وهق أصح افؽتب بعد « صحقح افبخاري»يعد ـتاب 

، وؿد بؾغ مجؾة ما ؾقف شبعَة آالف افؼرآن افؽريؿ، وؿد أمجعت األمة ظذ تؾؼقف بافؼبقل

 .ومائتغ وسمسة وشبعغ حديثا بادؽررة، وبحذف ادؽررة أربعة آالف

جت ـتاب افصحقح مـ زهاء شتامئة أفػ حديث ذم شت ظؼة » :البخاسٙاإلواً قاه  خر 

 .«شـة، وما وضعت ؾقف حديثا إال اؽتسؾت وصؾقت رـعتغ

ـَ  «اجْلَاِمعِ »َما َأْدَخْؾُت ذِم ـَِتايِب » ٔقاه سمحْ اهلل: ُت ِم ـْ ، َوَتَر َحاِح حِلَاِل  إاِل  َما َصح  افصِّ

 .«افط قلِ 

 شرط الكتاب: 

ذم ـتابف ظـ رشضف افذي شار ظؾقف، وإكام اشتـبطف  ل يكح اإلمام افبخاري رمحف اهلل

افعؾامء مـ خالل ـتابف، حقث اصسط أن يؽقن افراوي ؿد ثبت فف فؼاء مـ روى ظـف وفق مرة، 

 وهذا زيادة ظذ رشوط احلديث افصحقح ادشفقرة، وهل:

ـ رواة احلديث أخذه ظؿـ ؾقؿف مبارشة معـاه: أن ـؾ راو م الظشط األٔه: اتصاه الشٍذ:

                                 
 (.63(، وكزهة افـظر صـ )38( يـظر: مؼدمة ابـ افصالح صـ )1)

 (.31( يـظر: مؼدمة ابـ افصالح صـ )3)

 (.3/8( يـظر: تاريخ بغداد )3)

 (.19/78(، وشر أظالم افـبالء )19( يـظر: مؼدمة ابـ افصالح صـ )4)

 (.37افراوي صـ )(، وتدريب 63، 59-58( يـظر: كزهة افـظر صـ )5)
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 مـ أول افسـد إػ مـتفاه، وخرج بف ادـؼطع، وادعضؾ، وادرشؾ، وادعؾؼ.

ـؾ راو مـ رواة احلديث متصػ بافعدافة، وهل مؾؽة  معـاه: أن الظشط الجاٌ٘: عذالٛ الشٔاٚ:

 حتؿؾف ظذ مالزمة افتؼقى وادروءة، وخرج بف ما ذم شـده ضعقػ أو جمفقل.

وهق ؿسامن: أحدمها: ضبط صدر: وهق إثبات ما شؿف حتك  الظشط الجالح: ضبط الشٔاٚ:

يتؿؽـ مـ اشتحضاره متك صاء حتك يمديف، وافثاين: ضبط ـتاب: وهق صقكف ظـ تطرق 

 اخلؾؾ إفقف مـ حغ شامظف إػ وؿت أدائف.

خيافػ ؾقف افثؼة معـاه: أال يؽقن ذم شـده صاذ، وافشاذ: هق ما  الظشط الشابع: عذً الظزٔر:

 مـ هق أرجح مـف.

معـاه: أال يؽقن ذم شـده معؾقل، وادعؾؾ: هق ما طاهره  الظشط اخلاوص: عذً العمٛ:

 افصحة، وبعد افتػتقش اض ؾع ؾقف ظذ ظؾة ؿادحة.

 :منهج الكتاب 

 :يف الٍكاط التالٗٛيف صخٗخْ تمخٗص وٍّج اإلواً البخاسٙ ميكَ 

ذم مقاضع ويستدل بف ذم ـؾ باب بنشـاد آخر ويستخرج ـان يذـر احلديث ذم ـتابف  .1

مـف بحسـ اشتـباضف وؽزارة ؾؼفف معـك يؼتضقف افباب افذي أخرجف ؾقف، وؿؾام يقرد حديثا ذم 

إخراج احلديث  مـفا:، وإكام يقرده مـ ضريؼ أخرى دعان ،مقضعغ بنشـاد واحد وفػظ واحد

بقان اختالف ظـ حد افغرابة، وؿد يعتؼده مـ فقس مـ أهؾ افصـعة أن احلديث مؽرر، ومـفا 

 .بقان ضرق احلديث، ومـفا أفػاظ افرواة

، خشقة ، وال يذـر مـف إال ما فف مـاشبة بافبابـان يؼطع احلديث ظذ األبقاب .3

 .افتطقيؾ

 ،ثؿ ال يذـر افباؿل ذم مقضع آخر ،ظذ بعض ادتـ ؾؽان يؼتك، ـان خيتك احلديث .3

وؾقف يشء ؿد  ،ال يؼع فف ذفؽ ذم افغافب إال حقث يؽقن ادحذوف مقؿقؾا ظذ افصحايبو

                                 
 (.18-17( يـظر: هدي افساري صـ )1)
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ألكف ال تعؾؼ فف  ،ؾقؼتك ظذ اجلؿؾة افتل حيؽؿ هلا بافرؾع وحيذف افباؿل ،حيؽؿ برؾعف

 .بؿقضقع ـتابف

 

*   *   * 
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 :املبحث الثالث

 احلذٖح صطمحوعمي 

 تعشٖفْ، ٔأٔه وَ ألف فْٗ

 
 
 

 :تعريفه 
 يؿؽـ تعريػ ظؾؿ مصطؾح احلديث باظتباريـ:

 باظتبار مػرداتف: ظؾؿ، مصطؾح، احلديث. :األٔهاالعتباس 

ثؿ كؼؾ بؿعـك ادسائؾ بؾ هق أظذ مراتب اإلدراك، ، افػفؿ واإلدراك لغٛ: العمي:

هق إدراك  :وؿقؾ،ادطابؼ فؾقاؿعظتؼاد اجلازم هق اال، واصطالحا:ادضبقضة ضبطا ظؾؿقا

 .، وؿقؾ ؽر ذفؽافقء ظذ ما هق بف

يـؼؾ ظـ  ،ظبارة ظـ اتػاق ؿقم ظذ تسؿقة افقء باشؿ ماهق االصطالح:  صطمح:و

اتػاق ضائػة  هق :وؿقؾ ،وإخراج افؾػظ مـ معـك فغقي إػ آخر دـاشبة بقـفام ،مقضعف األول

 .ادعـك بنزاءظذ وضع افؾػظ 

مـ ؿقل، أو ؾعؾ، أو  هق ما أضقػ إػ افـبل ، واصطالحا: اجلديدلغٛ:  احلذٖح:

 .تؼرير، أو صػة

 باظتباره ظؾام مرـبا:  الجاٌ٘:االعتباس 

                                 
 «.ظؾؿ»( يـظر: فسان افعرب، مادة 1)

 (.199( يـظر: افتعريػات صـ )3)

 (.44يـظر: افسابؼ صـ )(3)

 «.حدث»يـظر: فسان افعرب، مادة ( 4)

 (.41( يـظر: كزهة افـظر صـ )5)
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 .افؼبقل وافردهق ظؾؿ يعرف بف أحقال افسـد وادتـ مـ حقث  :صطمح احلذٖحوعمي 

  من ألف يف عله مصطلح احلديثأول: 
هـ(  361)ت افؼايض أبق حمؿد افراَمُفْرُمِزي أول مـ أفػ ذم ظؾؿ مصطؾح احلديث هق 

ُث افػاصؾ»ذم ـتابف:   .ل َيستقظب، فؽـف«ادحدِّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.37( يـظر: كزهة افـظر وافتعؾقؼ ظؾقفا صـ )1)

 (.38كزهة افـظر صـ ) ( يـظر:3)
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 الفصل الثاني

 الذساسٛ التطبٗكٗٛ

 «صخٗح البخاسٙ»عمي وصطمح احلذٖح يف  

 

 

افتل  ـؾ مصطؾحات احلديثل يػصح اإلمام افبخاري رمحف اهلل تعاػ ذم صحقحف ظـ 

، ـام افصحقح، وادسـد غ ؾؼط، ومها:مصطؾح، وإكام أؾصح ظـ تعارف ظؾقفا افعؾامء مـ بعده

افصػحات وذم وظرؾت باؿل ادصطؾحات بافتتبع واالشتؼراء، ، هق واضح مـ ظـقان افؽتاب

، مع تعريػ ـؾ «صحقح افبخاري»ظؾؿ احلديث ذم  صطؾحاتممة، كذـر مجؾة مـ ادافؼ

 .أو مثافغ ظؾقف ،مصطؾح، وذـر مثال

 

*   *   * 

                                 
( ل كذـر ـؾ مصطؾحات افضعقػ، ـادرشؾ، واددفس، وافشاذ، وادـؽر، وادعضؾ، وادـؼطع، وادضطرب، 1)

 وادسوك، وكحقه، فعدم وجقد أمثؾة تطبقؼقة ظؾقفا ذم صحقح افبخاري.
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 املتٕاتش-1

 
، وـان مستـدهؿ يستحقؾ تقاضمهؿ ظذ افؽذبهق ما رواه مجع ظـ مجع  احلذٖح املتٕاتش:

 .احلس

 :ٍٖٔكشي املتٕاتش قشىني

 هق ما تقاترت روايتف ظذ فػظ واحد. :لفظ٘األٔه: تٕاتش 

أن يـؼؾ مجاظة يستحقؾ تقاضمهؿ ظذ افؽذب وؿائع خمتؾػة تشسك هق  تٕاتش وعٍٕٙ: الجاٌ٘:

 ذم أمر.

 أوجمٛ عمّٗىا:

 وجاه التٕاتش المفظ٘:

ـِ  َذَب َظَع  »َيُؼقُل :  ، َؿاَل : َشِؿْعُت افـ بِل    ِغَرةِ ادُ َظ ـَ ـْ  ًداَم ْأ َمْؼَعَدُه  ،ُمَتَعؿِّ َؾْؾَقَتَبق 

ـَ افـ ارِ   .«ِم

 وجاه التٕاتش املعٍٕٙ:ٔ

 .، وظـد اجلؿرة افدكقا وافقشطكذم االشتسؼاء ـام، افقديـ ذم افدظاءرؾع 

 

*   *   *

                                 
 (.43-41يـظر: كزهة افـظر صـ )( 1)

 (.393( يـظر: تدريب افراوي صـ )3)

 (.6197،  3461،  1391( برؿؿ )3)

 (.933( برؿؿ )4)

 (.1753( برؿؿ )5)
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 اآلحاد-2

 

 .ادتقاترما ل دمتؿع ؾقف رشوط هق  احلذٖح اآلحاد:

 :أقشأًٍٖكشي اآلحاد ثالثٛ 

هق ما يتػرد بروايتف صخص واحد ذم أي مقضع وؿع افتػرد بف مـ  الغشٖب: الكشي األٔه:

 افسـد.

 هق أال يرويف أؿؾ مـ اثـغ. العزٖز: الكشي الجاٌ٘:

 هق ما فف ضرق حمصقرة بلـثر مـ اثـغ. املظّٕس: الكشي الجالح:

 :أوجمٛ عمّٗي

 الغشٖب: وجاه

ـْ  ـِ َظ اَم  »َيُؼقُل:   اهللَِؿاَل: َشِؿْعُت َرُشقَل ،  اخلَط اِب  ُظَؿَر ْب إِك اَم األَْظاَمُل بِافـِّق اِت، َوإِك 

اَكْت ِهْجَرُتُف إَِػ ُدْكَقا ُيِصقُبَفا ، َأْو إَِػ اْمَرَأٍة َيـْؽُِحَفا، َؾِفْجَرتُ  ـَ ـْ  ُف إَِػ َما فُِؽؾِّ اْمِرٍئ َما َكَقى ، َؾَؿ

 .«َهاَجَر إَِفْقفِ 

 وجاه العزٖز:

ـْ َأَكسٍ  ـْ َوافِِدِه »: ل  َؿاَل : َؿاَل افـ بِ   َظ قَن َأَحب  إَِفْقِف ِم ـُ ْؿ َحت ك َأ ـُ ـُ َأَحُد الَ ُيْمِم

 .«َوَوَفِدِه َوافـ اِس َأمْجَِعغَ 

 وجاه املظّٕس:

                                 
 (.44( يـظر: كزهة افـظر: صـ )1)

 (.51-46( يـظر: افسابؼ صـ )3)

 (.1( برؿؿ )3)

 (.15( برؿؿ )4)
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ـِ اْفَعاصِ  ـِ َظْؿِرو ْب ـْ َظْبِد اهللِ ْب َيُؼقُل :  َؿاَل : َشِؿْعُت َرُشقَل اهللِ  ريض اهلل ظـفام، َظ

ـَ اْفِعَبادِ  اهللَإِن  » َزاًظا َيـَْتِزُظُف ِم
 َحت ك إَِذا َلْ  ،الَ َيْؼبُِض اْفِعْؾَؿ اْكتِ

ِ
ـْ َيْؼبُِض اْفِعْؾَؿ بَِؼْبِض اْفُعَؾاَمء

َوَفؽِ

االً  َذ افـ اُس ُرُؤوًشا ُجف  َ  .«َؾَضؾ قا َوَأَضؾ قا ،َؾَلْؾَتْقا بَِغْرِ ِظْؾؿٍ  ،َؾُسِئُؾقا ،ُيْبِؼ َظادًِا اَّت 

 

*   *   *

                                 
 (.111( برؿؿ )1)
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 الصخٗح-3

 

ؾ وال خز اآلحاد بـؼؾ ظدل تام افضبط، متصؾ افسـد، ؽر معؾ  هق  احلذٖح الصخٗح:

 .صاذ

 .ذم افػصؾ افثاين مـ افباب األول وؿد شبؼ ذـر رشوضف

 أوجمٛ عمْٗ:

اإلمام ج ؾؾؿ خيرِّ افتل رواها باإلشـاد ادتصؾ صحقحة، صحقح افبخاري أحاديث ـؾ 

، وؿد أمجع ادسؾؿقن ظذ (3)ظـقان ـتابفؾقف حديثا ضعقػا، وهذا يظفر مـ رمحف اهلل افبخاري 

ـَِتايِب : »افبخاري رمحف اهللؿال ذفؽ،  ـَ  إاِل  َما« اجْلَاِمعِ »َما َأْدَخْؾُت ذِم  ُت ِم ـْ ، َوَتَر َحاِح  َصح  افصِّ

 .«حِلَاِل افط قلِ 

 

*   *   *

                                 
 (.58( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

 (.31، ومؼدمة ابـ افصالح صـ )(31( يـظر: هدي افساري صـ )3)

 (.19/78(، وشر أظالم افـبالء )19مؼدمة ابـ افصالح صـ )( يـظر: 3)
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 احلشَ -4   

 

 .أحد رواتفما خػ ضبط هق  احلذٖح احلشَ:

افبخاري رمحف اهلل ل خيرج ذم ـتابف إال افصحقح، وؿد بافغ اإلمام وؿد شبؼ أن ذـركا أن 

 رشوضف.حتؼقؼ  ذم

*   *   * 

 

 

 

 الضعٗف-5

 

 ما ل جيتؿع ؾقف رشط مـ رشوط احلديث افصحقح ادتؼدمة.هق  احلذٖح الضعٗف:

 أوجمٛ عمْٗ:

صحقحة، ؾؾؿ خيرج ؾقف افتل رواها باإلشـاد ادتصؾ ـؾ أحاديث صحقح افبخاري 

 .حديثا ضعقػا، وهذا يظفر مـ ظـقان ـتابف رمحف اهلل

 

*   *   *

                                 
 (.65( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

 (.31، ومؼدمة ابـ افصالح صـ )(31( يـظر: هدي افساري صـ )3)
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 لاملعمَّ -6

 

، وفق إػ آخر واحد أو أـثر ظذ شبقؾ افتقايلما حذف مـ أول إشـاده هق  احلذٖح املعمل:

 .اإلشـاد

وؿد وصؾ بعضفا ذم مـ ذـر ادعؾؼات ذم ـتابف، إلمام افبخاري رمحف اهلل وؿد أـثر ا

 .(3)«تغؾقؼ افتعؾقؼ»، ووصؾ افباؿل احلاؾظ ابـ حجر ذم مقاضع أخرى مـ ـتابف

 :ٔاملعمكات قشىاُ

 .«ـرذَ »، و«حؽك»، و«ؿال»: مثؾ: معؾؼات بصقغة اجلزم الكشي األٔه:

 «.ُذـِر»، و«ؽلُح »، و«ؿقؾ»: مثؾ: معؾؼات بصقغة افتؿريض الكشي الجاٌ٘:

 أوجمٛ عمّٗىا:

 وجاه املعمل بصٗغٛ اجلزً:

َبَتْقِف ِحَغ َدَخَؾ ُظْثاَمنُ  َؽط ك افـ بِل  » : َؿاَل َأُبق ُمقَشك ـْ  .«ُر

 وجاه املعمل بصٗغٛ التىشٖض:

ـِ َظب اسٍ  ـِ اْب ُر ، َظ ـَ ـِ افـ بِلِّ  ريض اهلل ظـفام َوُيْذ ؿَ  ذِم  ، َظ ِة  كافر   .اْفؽَِتاِب بَِػاحِتَ

 

*   *   *

                                 
 (.81(، وكزهة افـظر صـ )19( يـظر: هدي افساري صـ )1)

 (.19( يـظر: افسابؼ صـ )3)

 (.31-19( يـظر: هدي افساري صـ )3)

 (.1/113ـظر )( ي4)

 (.7/171( يـظر: )5)
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 الٍاسخ ٔاملٍشٕخ-7

 

 .ظـف رهق رؾع حؽؿ رشظل بدفقؾ رشظل متلخ الٍشخ:

 .هق ما دل ظذ افرؾع ادذـقر ٔالٍاسخ:

 وجاه:

ـِ َظب اٍس ، َريِضَ  ـِ اْب َواْحَتَجَؿ َوْهَق  ،اْحَتَجَؿ َوْهَق حُمِْرمٌ  َأن  افـ بِل  » ،َظـُْفاَم  اهللَُظ

 .«َصاِئؿٌ 

*   *   * 

 

 

 املٕقٕف-8 

  
 .أو تؼرير ،أو ؾعؾ ،هق ما أضقػ إػ افصحايب مـ ؿقل احلذٖح املٕقٕف:

 وجاه:

َب » :  َوَؿاَل َظِعي  ب قَن َأْن ُيَؽذ 
ُثقا افـ اَس باَِم َيْعِرُؾقَن َأحُتِ  .«  َوَرُشقُففُ  اهللَُحدِّ

*   *   *

                                 
 (.78( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

 (.78( يـظر: افسابؼ صـ )3)

 (.5711،  5711،  5694،  1939،  1938( برؿؿ )3)

 (.111( يـظر: كزهة افـظر صـ )4)

 (.1/44( يـظر )5)
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  جاملذَس-9     

 

 .: هق وؿقع زيادة ذم شقاق إشـاد احلديث أو متـفجاحلديث اددرَ 

 وجاه:

ـْ َظاِئَشَة ُأمِّ ادُْمِمـِغَ  َا َؿاَفْت:  ريض اهلل ظـفا َظ ُل َما ُبِدَئ بِِف َرُشقُل »َأَّن  ـَ   اهللَِأو  ِم

احِلَُة ذِم افـ ْقِم، َؾَؽاَن  ْؤَيا افص  ْبِح، ثُ افَقْحِل افر  ؿ  ُحبَِّب إَِفْقِف الَ َيَرى ُرْؤَيا إاِل  َجاَءْت ِمْثَؾ َؾَؾِؼ افص 

 َؾَقَتَحـ ُث ؾِقِف اخلاََلءُ 
ٍ
ُؾق بَِغاِر ِحَراء اَن خَيْ ـَ َقايِلَ َذَواِت افَعَددِ  -َوُهَق افت َعب ُد  -، َو «افؾ 

( )
، ؾؼقهلا: 

 زيادة مدرجة. «َوُهَق افت َعب دُ »

 

*   *   *

                                 
 (.94-93( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

 (.6983،  4953،  3( برؿؿ )3)
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 املشفٕع-11

 

ما اكتفك إشـاده إػ افـبل احلديث ادرؾقع: هق 
( )
 . 

 وجاه:

 ، ومـفا:أمثؾة احلديث ادرؾقع ـثرة جدا

ـُ اْفَػْضؾِ َحد   كَ َثـَا َصَدَؿُة ْب ـِ األَْوَزاِظلِّ ، َأْخَزَ ـُ َهاكٍِئ، ، َؿاَل : َح ا اْفَقفِقُد، َظ َثـِل ُظَؿْرُ ْب د 

َثـِلَؿاَل  ـُ َأيِب ُأَمق ةَ  : َحد  َثـِل ُجـَاَدُة ْب اِمِت ، َحد  ـُ افص  ـِ افـ   ُظَباَدُة ْب ـْ َتَعار  »: َؿاَل  بِلِّ ، َظ َم

ـَ افؾ ْقؾِ  يَؽ َففُ  ،ِم   ،َوَفُف احْلَْؿدُ  ،ْؾُؽ َفُف ادُ  ،َؾَؼاَل : الََ  إَِفَف إاِل  اهلل ُ َوْحَدُه الَ رَشِ
ٍ
ء ؾِّ يَشْ ـُ َوُهَق َظَذ 

، َوالَ َحْقَل  اهللُوَ  اهلُل،، َوالَ إَِفَف إاِل  َن اهللَِوُشْبَحاهللِ، احْلَْؿُد  ،َؿِديرٌ  َزُ ـْ َة إاِل  بِاَأ  :ُثؿ  َؿاَل  هلِل،، َوالَ ُؿق 

َل َوَصذ   ،، َأْو َدَظا اْشُتِجقَب افؾ ُفؿ  اْؽِػْر يِل   .«اَلُتفُ ُؿبَِؾْت َص َؾنِْن َتَقض 

 

*   *   *

                                 
 (.116افسابؼ صـ )( يـظر: ؿبؾ 1)

 (.1154( برؿؿ )3)
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 املكطٕع-11

 
 .هق ما اكتفك إػ افتابعل املكطٕع:

 وجاه:

ـُ   .«َصؾِّ ، َوَظَؾْقِف بِْدَظُتفُ » :َؿاَل احْلََس

*   *   * 

 

 املشٍذ-12

 
 . إػ افـبل  هق ما اتصؾ شـده مرؾقظا احلذٖح املشٍذ:

 وجاه:

 مـ ـام هق واضح ،أؾصح افبخاري ظـ هذاحاديث صحقح افبخاري مسـدة، وؿد أـؾ 

 مـفا:اشؿ افؽتاب، و

ـُ ُؾَضْقٍؾ ظَ  ُد ْب َثـَا حُمَؿ  ـُ إِْصَؽاٍب، َحد  َثـِل َأمْحَُد ْب ـْ َأيِب ُزْرَظةَ َحد  ـِ اْفَؼْعَؼاِع، َظ ، ـْ ُظاَمَرَة ْب

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ؾَِؿَتاِن »:  ، َؿاَل : َؿاَل افـ بِل  َظ ـِ ـَ مْحَ  ،َخِػقَػَتاِن َظَذ افؾَِّسانِ  ،َحبِقَبَتاِن إَِػ افر 

 .«ُشْبَحاَن اهللِ اْفَعظِقؿِ  ،ُشْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدهِ  :قَزانِ ادِ َثِؼقَؾَتاِن ذِم 

 

*   *   *

                                 
 (.114( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

 (.1/178( يـظر: )3)

 (.115( يـظر: كزهة افـظر صـ )3)

 (.7563( برؿؿ )4)
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 العال٘-13

 
 .هشـدهق ما ؿؾ ظدد رجال  احلذٖح العال٘:

اثـان وظؼون حديثا بادؽررة، وشتة ظؼ حديثا بدون ؾبخاري رمحف اهلل ذم صحقحف ف

 .ؾؼط ثالثة رواة ادؽررة ظال ؾقفا حتك صار بقـف وبغ افـبل 

 وجاه:

ـُ إِْبَراِهقؿَ  ل  ْب َثـَا َمؽِّ ـْ َشَؾَؿةَ  ،َحد  ـُ َأيِب ُظَبْقٍد َظ َثـَا َيِزيُد ْب َؿاَل : َشِؿْعُت افـ بِل    َؿاَل: َحد 

  :ـْ َيُؼْؾ َظَع  َما َلْ َأُؿْؾ »َيُؼقُل ـَ افـ ارِ  ،َم ْأ َمْؼَعَدُه ِم  .«َؾْؾَقَتَبق 

 

*   *   *

                                 
 (.115( يـظر: كزهة افـظر صـ )1)

، 3395، 3389، 3117، 3389، 1934، 561، 513، 497(، وأرؿام باؿل األحاديث هل )119( برؿؿ )3)

3477 ،3713 ،3961 ،3961 ،3141 ،3546 ،4316 ،4373 ،4499 ،5497 ،5569 ،6891 ،

 هـ(1114(، وؿد أؾردها بعض افعؾامء بافتلفقػ مثؾ افشقخ ظذ افؼاري احلـػل )ت 7431، 7318، 6894
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 املتصن-14

 
، ؾؽان ـؾ واحد مـ رواتف ؿد شؿعف ممـ ؾقؿف، هق افذي اتصؾ إشـاده احلذٖح املتصن:

 .حتك يـتفل إػ مـتفاه

 

 وجاه:

افبخاري ظـ هذا، ـام هق واضح ذم ، وؿد أؾصح متصؾةـؾ أحاديث صحقح افبخاري 

 اشؿ افؽتاب، ومـفا:

َثـَ  ـْ ُشَؿل  َحد  ـْ َمافٍِؽ َظ ـُ َمْسَؾَؿَة، َظ ـْ َأيِب َصاا َظْبُد اهللِ ْب ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة فٍِح ، َظ ، َأن  ، َظ

ـْ َؿاَل ُشْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه ذِم َيْقٍم ِمَئَة َمر  »َؿاَل :  َرُشقَل اهللِ  اَكْت َم ـَ ٍة ُحط ْت َخَطاَياُه َوإِْن 

 .«ِمْثَؾ َزَبِد اْفَبْحر

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                 
 (.44( يـظر: مؼدمة ابـ افصالح صـ )1)

 (.6415برؿؿ )( 3)
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 اخلامتـٛ

 

 احلؿد هلل وـػك، وصالة ظذ ظباده افذيـ اصطػك، وآفف ادستؽؿؾغ افؼؾا، وبعد..

، وأظظؿ  وأظظؿفا صلكا، ألكف يتـاول ـالم افرشقل ؾنن ظؾؿ احلديث مـ أرشف افعؾقم، 

، وؿد صحقح اإلمام افبخاري رمحف اهلل تعاػ وشــف وأيامف افؽتب افتل حتدثت ظـ أمقر افرشقل 

، وفؼد تـاوفف افعؾامء تؼدم أن ادسؾؿغ أمجعقا ظذ أكف أصح افؽتب ادصـػة بعد ـتاب اهلل تعاػ

تـاوفـا ذم بحثـا هذا ، وفؼد واختصارا حتك ظظؿت ؾقف افتصاكقػ وـثرت وافباحثقن رشحا ودراشة

 ،وؾصؾغ ،مؽقكا مـ مؼدمة احلديث ؾقف، وؿد جاء بحثـاظؾؿ ، أال وهق مصطؾح يتعؾؼ بف مقضقظا

 وخامتة.

، ، وادـفج افذي رسكا ظؾقف«صحقح افبخاري»ـتاب ، ؾذـركا ؾقفا شبب اختقاركا أما ادؼدمة

 ثالثة مباحث.ظذ  افػصؾ األولاصتؿؾ ؿد و

، تضؿـت اشؿف وكسبف، ترمجة مقجزة ظـ اإلمام افبخاري رمحف اهلل األولادبحث ذـركا ذم 

وأصفر تالمقذه، صققخف، أصفر ومذهبف افػؼفل، ووضؾبف فؾحديث ورحؾتف، ومقفده وكشاتف، 

  وممفػاتف، ووؾاتف.

 ، ومـفجف.مؽاكتف، ورشضفمهقتف، وأذـركا ؾقف اشؿ افؽتاب، وبحث افثاين ادو

مصطؾح احلديث، باظتبار مػرداتف افثالثة، وباظتباره  تعريػ ظؾؿ ؾقفوادبحث افثافث ذـركا 

  ظؾام مرـبا، وأول مـ أفػ ؾقف.

، دراشة تطبقؼقة« صحقح افبخاري»ظؾؿ مصطؾح احلديث ذم  فذـركا ؾقأما افػصؾ افثاين ؾ

 ؾـا ـؾ مصطؾح، وذـركا أمثؾةوؿد ظر  أربعة ظؼ مصطؾحا،  بؾغت ظدد ادصطؾحات افتل ذـركاهاو

 :هلادصطؾحات و، ظؾقف

 اآلحاد.-3                                            ادتقاتر.                         -1

 احلسـ.-4                                          افصحقح.                       -3

 ادعؾ ؼ. -6                                             افضعقػ.                     -5
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 ادقؿقف.-8                              افـاشخ وادـسقخ.                       -7

 ادرؾقع.-11                                 اددَرج.                                   -9

 ادسـد.-13                                ادؼطقع.                               -11

 ادتصؾ.-14                                 افعايل.                                  -13

 أو كسقان، ؾؿـل ومـ ،أو شفق ،، وما ـان مـ تقؾقؼ، ؾؿـ اهلل جؾ وظال، وما ـان مـ خطلهذا

 افشقطان.

*رب العاملني مت البحث واحلمد هلل *
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