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 المقدمة

 آلو وصحبو أمجعُت.على احلمد هلل رب العادلُت وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد و 
 أما بعد: 

ومل يزل التأليف يف احلديث متتابعا إىل أن ظهر اإلمام البخاري وبرع يف علم 
احلديث وصار لو فيو ادلنزلة اليت ليس فوقها منزلة فأراد أن جيرد الصحيح وجيعلو يف  
كتاب على حدة ليخلص طالب احلديث من عناء البحث والسؤال فألف كتابو 

 (ٔ). ادلشهور وأورد فيو ما تبُت لو صحتو
لرواة الذين رووه يعدون باآلالف شلا جيعل نسبة ىذا الكتاب إىل مؤلفو أمرا قطعيا او 

 .بسبب التواتر الواقع يف روايتو 
عملية النقد الفاحص والدقيق اليت مارسها خرباء علم الرواية وغَتىم على ىذا و 

الكتاب؛ واليت انتهت بإصدار شهادات ىامة تزكي ىذا العمل؛ صدرت عن أبرز 
وىو ما أفرز الحقا ما عرف يف  أولئك اخلرباء يف ذلك الوقت ومن بعدىموأعلم 

 . بتلقي األمة كتاب البخاري بالقبول” علم مصطلح احلديث“
؛ من شروح  كّماً وكيفاً    حجم اخلدمات اليت قدمها العلماء ذلذا الكتاب كبَت جداً و 

 .واختصارات وتنكيتات وتعليقات وخترجيات وتعريفات ..
اإلسالمية تزخر من ذلك بثروة ىائلة أنتجتها آالف العقول من سلتلف فادلكتبة 

ختصصات العلوم اإلسالمية؛ شلا يؤكد ادلنزلة الرفيعة ذلذا اإلنتاج العلمي، وما تأسس 
 (ٕ) عليو من منهجية قوية ومبدعة.

قرن ال ذلك علماءأين أحصيت قول  أدعي فأنا الكل قرن   علماء ذكرأوحينما 
   من الصعوبة ٔتكان . ذلك فإن إحصاءقاطبتا 

 ،،، وباهلل التوفيق ،،،
                                                           

 ( . ٓ٘/ٔ ) . لـلجزائريتوجيو النظر إىل أصول األثر (ٔ)
 . محاد القباج .دلـ  منزلة صحيح البخاري عند علماء ادلغرب )الفقيو احلجوي منوذجا(انظر مقال  (ٕ)
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 علماء القرن الثالث :

 ه( .ٕٚٔ)ت  أحمد بن حفص البخاريقال أبو حفص  ◙
خيتلف إىل أيب حفص أمحد بن حفص البخاري  البخاري كان زلمد بن إمساعيل  

ىذا شاب كيس، أرجو أن يكون لو صيت  : حفص يقول وىو صغَت، فسمعت أبا
 (ٖ) وذكر.

 ( .هٕٕٔ)ت َعْبَداِن الملقب بـ ُعْثَمان عبداهلل بن قَاَل  ◙
 (ٗ) . زُلَمَّد بن ِإمْسَاِعيلَىَذا َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل َما رَأَْيت بعيٍت َشابِّا أْبصر من 

 ( .هٕٕٗ)ت  حيالواشِ  ُسَليمان بن َحْرب ◙
 (٘) نظر سليمان بن حرب يوماً لإلمام البخاري فقال ىذا يكون لو صيت .

 ( .هُٕٕٛمسدد بن ُمسرهد )ت   ◙
زلمد بن إمساعيل، يا : ال ختتاروا على  : قال مسدد إبراىيم بن خالد ادلروزيقال 

 (ٙ) أىل خراسان.
 ( .هٖٕٗ)ت  الَمديني علي بن ◙

 يما تصاغرت نفسى عند أحد إال عند علبلغ علي بن ادلديٍت أن البخاري يقول 
 (ٚ).  ذروا قولو ُىَو َما رأى مثل نفسو! فقال ابن ادلديٍت : بن ادلديٍت

 
 

 

                                                           

 ( . ٕٙٗ/ٕٔ ) السَت (ٖ)
 ( . ٔٓٗ/٘ ) تغليق التعليق (ٗ)
 ( . ٙٓ٘ ) ىدي الساري (٘)
 ( . ٜٔٗ/ٕٔ ) السَت (ٙ)
 ( . ٖٗٚرقم ٕٕٖ/ٕ ) تاريخ اإلسالم . للذىيب (ٚ)
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 ( .هـٖٕ٘ت ) بكر ْبن أَبي َشْيَبة وأب قال ◙
 (ٛ) .رأينا مثل زُلَمَّد ْبن ِإمْسَاِعيلَما 

 . ه(ٖٕٛ)ت  قَاَل إسحاق بن راهويه ◙
يا معشر أصحاب احلديث انظروا إىل ىذا الشاب واكتبوا عنو، فإنو لو كان يف  

 (ٜ) زمن احلسن بن أيب احلسن الحتاج إليو الناس دلعرفتو باحلديث وفقهو.
 ه( .ٕٓٗ ت) أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ◙

 (ٓٔ) . يف الصحابة لكان آية بن إمساعيل لو كان زلمدقال قتيبة 
من شرق األرض وغرهبا، فما رحل إل مثل زلمد بن  ِإَلَّ رحل أيضاً :  قتيبةوقال 

 (ٔٔ) : صدق. إمساعيل، فقال مهيار
 ( .هٕٔٗاإلمام أحمد بن حنبل )ت  ◙

مسعت أيب يقول ما أخرجت خراسان مثل زلمد  : عبد اهلل بن أمحد بن حنبلقال 
 (ٕٔ) بن إمساعيل البخاري.

 ( .هٖٕٗ البيكندي )ت يحيى بن جعفر ◙
: لو قدرت أن أزيد يف عمر زلمد بن  مسعت حيِت بن جعفر يقول قال أبو جعفر

 .وموتو ذىاب العلم فإن مويت يكون موت رجل واحد إمساعيل من عمري لفعلت
(ٖٔ) 

 
                                                           

 . ( ٜ٘ٓ٘رقمٕ٘ٗ/ٕٗ ) . للمزي هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (ٛ)
 . ( ٜ٘ٓ٘رقمٖٓٗ/ٕ ) تاريخ اإلسالم . للذىيب (ٜ)
 ( . ٖٔٗ/ٕٔ ) السَت (ٓٔ)
 ( . ٜٕٗ/ٕٔ ) السَت (ٔٔ)
 ( . ٖٓٗ/ٕ ) تاريخ اإلسالم . للذىيب (ٕٔ)
 ( . ٛٔٗ/ٕٔ ) السَت (ٖٔ)
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 ( .هٕٗٗ)ت  يثرَ الحسين بن حُ عمار أبو  ◙
قال زلمد بن أيب حامت: مسعت إبراىيم بن خالد ادلروزي يقول: رأيت أبا عمار 

احلسُت بن حريث يثٍت على أيب عبد اهلل البخاري، ويقول: ال أعلم أين رأيت مثلو،  
 (ٗٔ) . كأنو مل خيلق إال للحديث

 

 ( .هٕٕ٘)ت  بـُْنَدارمحمد بن بشار المعروف بـ  ◙
: مسعت زلمد بن إمساعيل البخاري، يقول: دلا دخلت  زلمد بن أيب حامتقال 

البصرة صرت إىل رللس زلمد بن بشار، فلما خرج وقع بصره علي، فقال: من أين 
 .فََأمسكتُ قَاَل: كيف تركت أبا عبد اهلل؟  الفىت؟ قلت: من أىل ٓتارى.

 اهلل.لو أصحابو: رمحك اهلل ىو أبو عبدفقال 
 (٘ٔ) ي وعانقٍت، َوقَاَل: مرحبا ٔتن افتخر بو منذ سنُت.فقام فأخذ بيد

 

 ( .هٕٔٙت األمام مسلم بن الحجاج ) ◙
: مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل البخاري  قال زلمد بن محدون بن رستم

فقال: دعٍت أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين، وسيد احملدثُت، وطبيب احلديث يف 
 (ٙٔ) . عللو

ن حيِت فقال: أال َمن قَاَل: لْفظي ابن الشَّرقي: حضرت رللس زلمد ب قال أبو حامد
 بالقرآن سللوق فال حيضر رللَسنا فقام ُمْسِلم من اجمللس.

قَاَل أبو َبْكر اخلطيب: كان ُمْسِلم يناضل عن اْلُبَخارِّي َحىتَّ أوحش ما بينو وبُت 
 (ٚٔ) زلمد ْبن حيِت بسببو.

                                                           

 ( . ٕٕٗ/ٕٔ ) السَت (ٗٔ)
 ( . ٖٕٗ/ٕٔ ) السَت (٘ٔ)
 ( . ٕٖٗ/ٕٔ ) السَت (ٙٔ)
قال اخلطيب: إمنا قفا مسلم طريق البخاري، ونظر يف علمو، وحذا حذوه، ( ٖٓٗ/ٙ) تاريخ اإلسالم . للذىيب (ٚٔ)

 ( . ٗ٘٘/ٗٔ.) البداية والنهاية  االختالف إليوالزمو مسلم، وأدام ودلا ورد البخاري نيسابور يف آخر أمره 
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 ( .هٕٔٙ)ت قال أحمد بن سيار المروزي  ◙
زلمد بن إمساعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل يف احلديث ومهر فيو وأبصر 

 (ٛٔ) . وكان حسن ادلعرفة حسن احلفظ وكان يتفقو
 

 . هـ(ٜٕٚ تأبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي )قال  ◙
ومل أر أحدا بالعراق َواَل ٓتراسان يِف معٌت اْلِعَلل والتاريخ َوَمْعرَِفة اأْلََسانِيد كثَت أحد 

 (ٜٔ) . أعلم من زُلَمَّد بن ِإمْسَاِعيل
 

 علماء القرن الرابع :

 ( .هٖٖٓقال اإلمام النسائي )ت  ◙
 (ٕٓ) . ما يف ىذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري

 ( .هـ ٕٖٓت)الِفَرْبري محمد بن يوسف روى  ◙
عن البخاري قال ما أدخلت يف الصحيح حديثا إال بعد أن استخرت اهلل تعاىل 

 (ٕٔ) . وتيقنت صحتو

 ( .هٕٕٖ)ت  قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي ◙
دلا ألف البخاري كتاب الصحيح عرضو على أمحد بن حنبل وحيِت بن معُت وعلى 

بن ادلديٍت وغَتىم فاستحسنوه وشهدوا لو بالصحة اال يف أربعة أحاديث قال 
 (ٕٕ) . العقيلي والقول فيها قول البخاري وىي صحيحة

 
                                                           

 ( . ٛٗ/ٜ ) هتذيب التهذيب (ٛٔ)
 .(  ٖٛٚ ) . لـ الًتمذي العلل الصغَت (ٜٔ)
 . ( ٕٔ/ٔ )شرح مسلم للنووي  (ٕٓ)
 . ( ٖ٘ٗ )ىدي الساري  (ٕٔ)
 . ( ٜ ) ىدي الساري (ٕٕ)
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 ( .هٖٔٚبن إبراهيم اإلسماعيلي )ت  أبو بكر أحمدقال  ◙
اجلامع الذي ألفو أبو عبد اهلل البخاري فرأيتو جامعا كما مسي  فإين نظرت يف كتاب

ادلعاين احلسنة ادلستنبطة اليت ال  على مجل من لكثَت من السنن الصحيحة وداالً 
نقلتو والعلم بالروايات وعللها علما و يكمل دلثلها اال من مجع إىل معرفة احلديث 

ان يرمحو اهلل الرجل الذي قصر زمانو فيها وك وتبحراً ا بالفقو واللغة ودتكنا منها كله
على ذلك فربع وبلغ الغاية فحاز السبق ومجع إىل ذلك حسن النية والقصد للخَت 

 (ٖٕ) . فنفعو اهلل ونفع بو
 
 

 ( .هٖٛٚ اإلمام الحافظ محمد بن أحمد النيسابوري الحاكم الكبير )ت  ◙
يف معرفة احلديث ومَجْعو. ولو قال أَبُو َأمْحَد احلاكم: كاَن اْلُبَخارِّي أحد األئّمة 

قلت: إيّن مل أر تصنيَف أحد يشبو تصنيفو يف ادلبالغة واحلََْسن لرجوُت أن أكون 
 (ٕٗ) .صادقًا

 

 ( .هـٖ٘ٛت ) الّدارَُقْطِنيّ اإلمام قَاَل  ◙
 (ٕ٘) لوال اْلُبَخارِّي دلّا راح ُمْسِلم وال جاء.

 . هـ(ٖٛٛت ) . سليمان َحمد بن محمَّد الَخطَّابيقال أبو  ◙

للعلوم، وصار  للدين، وركازاً  كنزاً   -أي صحيح البخاري  - فأصبح ىذا الكتاب
بُت األمة فيما يراد أن يعلم من صحيح احلديث  كماً و حَ بكِ ّتودة نقده وشدة سَ 

 (ٕٙ) .عليو منو ولَ عَ مد ويُـ عتَ وسقيمو، وفيما جيب أن يُ 

 
                                                           

 . ( ٖٔ ) ىدي الساري (ٖٕ)
 ( . ٓٔ٘( ىدي الساري )  ٖٔٗ/٘تغليق التعليق )   ( ٓٗٔ/ٙ )تاريخ اإلسالم  (ٕٗ)
 . (ٓٚ٘/ٕٔ )السَت  (ٕ٘)
 . ( ٕٓٔ/ٔ ) أعالم احلديث )شرح صحيح البخاري( (ٕٙ)
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 علماء القرن الخامس :
( ه٘ٓٗابن البَـّيع النيسابوري الحاكم )ت اإلمام الحافظ أبو عبداهلل محمد  ◙
. 

قَاَل احْلَاِكم أَبُو عبد اهلل يف تَارخيو زُلَمَّد بن ِإمْسَاِعيل ِإَمام أىل احَلِديث ِباَل خالف 
 (ٕٚ) . أعرفُو َبُت أَِئمَّة النـَّْقل ِإالَّ من َحاِسد

 

 ( .هٛٔٗت ) اإلسفرايينياألستاذ أبي إسحاق قال  ◙
مقطوع بصحة  خبار اليت اشتمل عليها الصحيحانأىل الصنعة رلمعون على أن األ

أصوذلا ومتوهنا، وال حيصل اخلالف فيها ْتال، وإن حصل فذاك اختالف يف طرقها 
 (ٕٛ) ورواهتا.

 

ه( ٕٖٗاإلمام الحافظ جعفر بن محمد بن الُمعتز الُمسَتغِفري النسَّفي )ت  ◙
. 

ْستغفريّ 
ُ
َخارِّي: لو جاز ل ف "، وذكر اْلبُ يف " تاريخ َنس قال جْعَفر ْبن زلمد ادل

 (ٜٕ) َمن لقي ِمن مشاخيو، ولقلُت: ما َرَأى بعينو مثل نفسو. ىللفضلتو ع
 

 .(هٛٚٗ ت) أبو المعالي عبدالملك بن عبداهلل الجويني مام الحرمينإقال  ◙
ما بصحتو كِ كتايب البخاري ومسلم شلا حُ لو حلف انسان بطالق امرأتو أن ما يف  

علماء  إلمجاعِمْن قـَْوِل النَّيِبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم دلا ألزمتو الطالق وال حنثتو 
 (ٖٓ) . على صحتها ادلسلمُت

                                                           

 . ( ٖٔٗ/٘ ) تغليق التعليق (ٕٚ)
 . (ٛٗ/ٔ) مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح (ٖٚٓ/ٔ) توجيو النظر ( ٕٚ/ٔفتح ادلغيث ) (ٕٛ)
 . ( ٓٗٔ/ٙ )( تاريخ اإلسالم  ٕٕٕ/ٕللسبكي )  طبقات الشافعية . (ٜٕ)
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 علماء القرن السادس :

 ( .هٚٓ٘بن طاهر المقدسي الظاهري )ت اإلمام الحافظ محمد  ◙
َعقَب ابن طاىر على قول ابن خزدية : ) ما علمت حتت أدمي السماء أعلم ْتديث 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من زلمد بن إمساعيل البخاري ( فقال ابن طاىر ) 

ِو ادلشايخ واألئمة شرقاً وَحسُبك بإمام األئمة ابن خزدية يقول فيو ىذا القول مع لُِقيِّ 
، وَقدشُلوه على أنُفِسهم (ٖٔ)ايخ قاطبة أمجعوا على َقَدِمووغرباً ، وال عجب فإن ادلش

 (ٕٖ) يف ُعنُفوان شبابو ، وابن خزدية إمنا رآه عند ِكرَبِه وتـََفرُِّده يف ىذا الشأن ( .
 

 (هٓٙ٘)ت  قال الوزير العادل يحي بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي ◙
مث إين رأيت إمجاع ادلسلمُت على الكتابُت الصحيحُت اللذين انتدب لتخرجيهما 

اإلمامان الكبَتان: أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخاري، وأبو احلسُت مسلم بن 
احلجاج القشَتي، وأن األمة تلقت ذلك بالقبول، وأنو ال كتاب يف احلديث على 

 (ٖٖ) . اإلطالق يفضل عليهما
 

 ( .هٗٛ٘ت الحافظ محمد بن موسى الحازمي ) اإلمام  ◙
قال أبو بكر احلازمي يف كتابو " شروط األئمة اخلمسة " : ) وأما البخاري فكان 

 (ٖٗ) وحيَد دىرِه ، وقريع عصرِه ، إتقاناً وانتقاداً وْتثاً وسرباً ( .
 

 

                                                                                                                                                                      

حىّت لو حلف حالف بطالق  : أمجع الّناس على صحة كتابو قال ابن األىدلو  (ٕ٘/ٔ)شرح مسلم للنووي  (ٖٓ)
حديث مسند إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، إاّل وىو صحيح عنو كما نقلو، ما « صحيح البخاري»زوجتو ما يف 

 .(هٕٙ٘سنة  ٕٔٛ/ٕ)شذرات الذىب .لـ ابن العماد . نقل ذلك غَت واحد من الفقهاء وقّرروه حكم بطالق زوجتو،
 أي على رسوخ قدمو يف احلديث . (ٖٔ)
 ( . ٜٕما دتس إليو حاجة القاري )  ( ٓٚ/ٔ )هتذيب األمساء . للنووي  (ٕٖ)
 . ( ٓٗ/ٔ ) . البن ىبَتة اإلفصاح عن معاين الصحاح (ٖٖ)
 (. ٗ٘ٙ) . لـ عبدالستار الشيخ  اإلمام البخاري(  ٜٕٓمكانة الصحيحُت )  ( ٙ٘ )شروط األئمة اخلمسة  (ٖٗ)
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 علماء القرن السابع :

 ( .هٖٕٙ)ت  القزوينيالقاسم الرافعي عبدالكريم بن محمد قال أبو  ◙
زلمد بن إمساعيل البخاري أشهر من أن يعرف بشيخ أو تلميذ وجامعو الصحيح 

 (ٖ٘) أعظُم مرجوٍع إليو يف ُسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .
 ( .هٖٗٙابن الصالح )ت  عثمان بن عبد الرحمنقال  ◙

 بُن إمساعيَل اجْلُْعِفيُّ موالُىمأوَُّل َمْن َصنََّف الصحيَح البخاريُّ أبو عبِد اهلِل زلمُد 
 . وتالُه أبو احلسُِت ُمْسِلُم بُن احَلجَّاِج النـَّْيسابوريُّ الُقَشَْتيُّ 

شيوِخِو. وكتاباُُها  ومسلٌم مَع أنَُّو أخَذ عِن البخاريِّ واستفاَد منُو يشارُكُو يف أكثرِ 
 (ٖٙ) أصحُّ الُكُتِب بعَد كتاِب اهلِل العزيِز.

 . هـ(ٙ٘ٙ تالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )أبو قال   ◙
وأمَّا انعقاُد اإلمجاِع على تسميتهما بالصحيَحُت: فال َشكَّ فيو؛ بل قد صار ذِكُر 

واشًتََط الصِّحََّة؛   َتُها بعدُها قد مَجَع الصحيحالصحيح َعَلًما ذلما، وإن كان غ
 ابن َحيَّان األصبهاينِّ، وأيب بكٍر الرَبقَاينّ وأيب الشيخ  كأيب بكٍر اإلمساعيلي اجلُرَجاينِّ،

، واحلاكِم أيب عبد اهلل، وإبراىيَم بن محزة، وأيب ذرٍّ اذلََرِويِّ، وغَتىم، لكِن اإلمامان 
 (ٖٚ) . َأحَرزَا َقَصَب السَِّباق، ولُقَِّب كتاباُها بالصحيَحُت باالتِّفاق

ِث ادلنشور، صاحب وىو الَعَلُم ادلشهور، واحلامُل لواَء علِم احلدي وقال أيضاً :
ادلرجوع إليو يف علم التعديل والتجريح، َأَحُد ُحفَّاِظ اإلسالم، وَمن  التاريخ الصحيح

َحِفَظ اهلل بو حديَث رسولو عليو الصالُة والسالم ... َشِهَد لو أئمَُّة عصره باإلمامة 
 (ٖٛ) َدت لو تراجُم كتابو بفهمو وفقهو.يف حفظ احلديث ونقلو، وشه
                                                           

 . ( ٗٚٔ )األمال الشارحة دلفردات الفاحتة   (ٖ٘)
 . ( ٘ٛ ) . لـ ابن الصالحمعرفة أنواع علوم احلديث (ٖٙ)
 . ( ٜٜ/ٔ ) . لـ القرطيبادلفهم  (ٖٚ)
 . ( ٜٗ،ٜ٘/ٔ ) . لـ القرطيبادلفهم  (ٖٛ)
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 . (هـٙٚٙ)ت قال اإلمام النووي  ◙
ىذا العلم على األماثل  يفرمحو اهلل بارتفاع احملل والتقدم  البخارياعلم أن وصف و 

فضلو أن معظم من أثٌت  يف يواألقران، متفق عليو فيما تأخر وتقدم من األزمان، ويكف
 (ٜٖ) عليو ونشر مناقبو شيوخو األعالم ادلربزون، واحُلذَّاق ادلتقنون.

تفق العلماء رمحهم اهلل على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز وقال أيضاً : ا
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما االمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرُها 

وغامضة وقد صح أن مسلما كان شلن يستفيد من البخاري فوائد ومعارف ظاىرة 
ويعًتف بأنو ليس لو نظَت يف علم احلديث وىذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري 

 (ٓٗ). ىو ادلذىب ادلختار الذي قالو اجلماىَت وأىل االتقان واحلذق

 هماوأمجعت األمة على صحة ىذين الكتابُت، ووجوب العمل بأحاديثوقال أيضاً : 
.(ٗٔ) 

 علماء القرن الثامن :
 ( .هٕٛٚ)ت  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ◙

من أعرف خلق اهلل ما صنف يف ىذا الباب والبخاري كتاب البخاري أجل 
  (ٕٗ).وقد ذكر الًتمذي أنو مل ير أحداً أعلم بالعلل منو وعللو مع فقهو فيو باحلديث

البخاري ومسلم بعد  فليس حتت أدمي السماء كتاب أصح منوقال أيضاً : 
 (ٖٗ).القرآن

                                                           

 . ( ٔٚ/ٔ ) . للنووي هتذيب األمساء واللغات (ٜٖ)
 . (ٗٔ/ٔ )شرح مسلم للنووي  (ٓٗ)
 . ( ٗٚ/ٔ ) . للنوويهتذيب األمساء واللغات (ٔٗ)
 . ( ٘ٛٔ ) قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة (ٕٗ)
 . ( ٗٚ/ٛٔ ) رلموع الفتاوى (ٖٗ)
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وما يف الكتب ادلصنفة ادلبوبة كتاب أنفع من " صحيح زلمد بن وقال أيضاً : 
  (ٗٗ) . إمساعيل البخاري "

 ه( .ٕٗٚ المزي )ت يوسف بن عبد الرحمنقال الحافظ  ◙
وأما السنة، فإن اهلل تعاىل وفق ذلا حفاظا عارفُت، وجهابذة عادلُت، وصيارفة 

ناقدين، ينفون عنها حتريف الغالُت، وانتحال ادلبطلُت، وتأويل اجلاىلُت، فتنوعوا يف 
تصنيفها، وتفننوا يف تدوينها على أحناء كثَتة وضروب عديدة، حرصا على حفظها، 

ها تصنيفا، وأجودىا تأليفا، وأكثرىا صوابا، وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسن
وأقلها خطأ، وأعمها نفعا، وأعودىا فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرىا مؤونة، 

وأحسنها قبوال عند ادلوافق وادلخالف وأجلها موقعا عند اخلاصة والعامة: صحيح َأيب 
 (٘ٗ) . َعبد اللَِّو زُلَمَّد ْبن إمساعيل البخاري

إمام َىَذا الشأن  َعْبد اللَِّو اْلُبَخارِّي احْلَاِفظ صاحب "الصحيح. أَبُووقال أيضاً : 
 (ٙٗ) .وادلقتدى بِِو فيو وادلعول على كتابو بُت أىل اإلسالم

 

 ( .هٛٗٚال اإلمام الذهبي )ت ق ◙
 (ٚٗ) وأّما جامعو الصحيح فأجل ُكتب اإْلِساَلم وأفضلها بعد كتاب اللَّو تعال.

إماما حافظا حجة رأسا يف الفقو واحلديث  -اإلمام البخاري  -كان  وقال أيضا :
 (ٛٗ) .من أفراد العامل مع الدين والورع والتألو رلتهداً 

 
 

                                                           

 . ( ٘ٙٙ/ٓٔ ) رلموع الفتاوى (ٗٗ)
 . (ٚٗٔ/ٔ ) . للمزي هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (٘ٗ)
 . ( ٜ٘ٓ٘رقم ٖٔٗ/ٕٗ ) . للمزي هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (ٙٗ)
 . ( ٓٗٔ/ٙ ) تاريخ اإلسالم . للذىيب  (ٚٗ)
 . ( ٜٔٚٗرقم ٚ٘ٔ/ٕ)الكاشف  (ٛٗ)
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 ه( .ٔ٘ٚقال اإلمام ابن القيم الجوزية )ت  ◙
 (ٜٗ) . ، ُىَو اْلُبَخارِيُّ  َأَجلُّ َمْن َصنََّف يف احلَِْديِث الصَِّحيحِ 

 

 ه( .ٔٚٚ الحافظ الفقيه تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت ◙
ىو إمام ادلسلمُت وقدوة ادلوحدين وشيخ ادلؤمنُت قال يف ترمجة اإلمام البخاري : 

أحاديث سيد ادلرسلُت وحافظ نظام الدين صاحب اجلامع  يفوادلعول عليو 
 (ٓ٘) . الصحيح

 ( .هـٗٚٚت قال الحافظ ابن كثير ) ◙
يف زمانو، وادلقتدى بو يف أوانو،  اهلل البخاري احلافظ، إمام أىل احلديثأبو عبد 

وادلقدم على سائر أضرابو وأقرانو، وكتابو " الصحيح " يستسقى بقراءتو الغمام، 
 (ٔ٘) وأمجع على قبولو وصحة ما فيو أىل اإلسالم.

 

 ( .هـٜٓٚت )قال ابن جماعة  ◙
فإن اإلمام أبا عبداهلل زلمد بن إمساعيل البخاري سبق بوضع كتاب اجلامع الصحيح 

 (ٕ٘) . رحجلالذي أمجع على صحتو األئمة من أىل التعديل وا

 ( .هـٕٜٚت )قال اإلمام ابن أبي العز الحنفي  ◙
الصحيحان اللذان مجعهما البخاري ومسلم أصحُّ الكتب ادلصنفة، ىذا الذي عليو 

 (ٖ٘) . اإلسالمأئمة 

                                                           

 . ( ٜٕٗ/ٔ)زاد ادلعاد  (ٜٗ)
 . ( ٓ٘رقم ٕٕٔ/ٕ)طبقات الشافعية . للسبكي  (ٓ٘)
 . (ه ٕٙ٘سنة  ٕٛ/ٔٔ ) البداية والنهاية  (ٔ٘)
 . ( ٕ٘ )مناسبات تراجم البخاري . لـ ابن مجاعة  (ٕ٘)
 (ٙٗ )ابن أيب العز . لـ االتباع  (ٖ٘)
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 ه( .ٜ٘ٚقال ابن رجب الحنبلي )ت  ◙
وللبخاري تصانيف كثَتة ، وقد سبق الناس إىل تصنيف الصحيح والتاريخ ، والناس 

بعده تبع لو يف ىذين الكتابُت ، إذ كل من صّنف يف ىذين العلمُت حيتاج إىل  
 (ٗ٘) كتابو .

 علماء القرن التاسع :
 . ه(ٙٓٛت العراقي )قال زين الدين  ◙

وعلى كل حال سواء قيل البخاري أصح أو مسلم كتاباُها أصح كتب احلديث ألن 
من قال كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده يف الصحة كتاب مسلم ومن قال إن  

كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفق الكل على اهنما أصح  
 (٘٘). كتب احلديث

 ه( .ٛٓٛقال ابن خلدون )ت   ◙
وجدنا طعناً يف بعض رجال األسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء فإذا 

رأي، تطرق ذلك إىل صحة احلديث وأوىن منها. وال تقولن: مثل ذلك رٔتا يتطرق 
إىل رجال الصحيحُت، فإن االمجاع قد اتصل يف األمة على تلقيهما بالقبول، 

 (ٙ٘) والعمل ٔتا فيهما، ويف االمجاع أعظم محاية وأحسن دفع.

 

 .هـ( ٕٗٛ ت) الدمشقي ابن ناصر الدينقال  ◙
خترج بو أرباب الدراية، وانتفع بو أىل الرواية، وكان فرد زمانو، حافظاً للسانو، ورعاً 
يف مجيع شأنو، ىذا مع علمو العزيز، وإتقانو الكثَت، وشدة عنايتو باألخبار، وجودة 

                                                           

 . ( ٕٓ٘/ٔ ) شرح علل الًتمذي (ٗ٘)
 . ( ٛٗ/ٔ ) . لـ األمَت الصنعاين توضيح األفكار دلعاين تنقيح األنظار (٘٘)
 . ( ٔٚٔ ) مقدمة ابن خلدون (ٙ٘)



15 
 

ونقدىم، مع حفظ أوقاتو  حفظو للسنن واآلثار، ومعرفتو بالتاريخ وأيام الناس
 (ٚ٘) وساعاتو، والعبادة الدائمة إىل شلاتو.

ولقد كان كبَت الشأن، جليل القدر، عدمي النظَت، مل ير أحد شكلو، وقال أيضاً : 
 (ٛ٘) . ومل خيلف بعده مثلو

 

 ه( .ٕ٘ٛقال ابن حجر )ت  ◙
وقد رأيت اإلمام أبا عبد اهلل البخاري يف جامعو الصحيح وقد تصدى لالقتباس من 

مناىلهما الروية  وكرع من واستنباطاً  تقريراً  -أي الكتاب والسنة  -انوارُها البهية 
انتزاعا وانتشاطا ورزق ْتسن نيتو السعادة فيما مجع حىت اذعن لو ادلخالف وادلوافق 

 (ٜ٘) . التسليم ادلطاوع وادلفارقوتلقى كالمو يف التصحيح ب

 ه( .٘٘ٛالعيني )ت  محمود بن أحمد بن موسىقال  ◙
احْلَاِفظ احلفيظ الشهَت اْلُمَميز النَّاِقد اْلَبِصَت الَِّذي شِهدت ْتفظو اْلعلَماء الثِـَّقات 
َواْعتَـَرفت بضبطو اْلَمَشاِيخ اأْلَثـَْبات ومل يُنكر َفضلو ُعَلَماء َىَذا الشَّْأن َواَل تَنازع يِف 

ْساَلم أَبُو  عبد اهلل زُلَمَّد بن ِإمْسَاِعيل ِصَحة تنقيده اثـَْنان اإِلَمام اذْلمام حجَّة اإْلِ
 . الُبَخارِيّ 

اتّفق ُعَلَماء الشرق والغرب على أَنو لَْيَس بعد كتاب اهلل تـََعاىَل أصح من وقال أيضاً :  
 (ٓٙ) . صحيحي الُبَخارِّي َوُمسلم

 

                                                           

 . ( ٕٗٓ ) حتفة اإلخباري بًتمجة البخاري (ٚ٘)
 . ( ٕ٘ٔ ) حتفة اإلخباري بًتمجة البخاري (ٛ٘)
 . ( ٘ )ىدي الساري  (ٜ٘)
َىَذا اْلكتاب الَِّذي ُىَو َْتر يتالطم أمواجا وقال أيضاً :  ( ٘/ٔ ) . للعيٍت عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ٓٙ)

 .أَفْـَواًجا َفمن َخاَض ِفيِو ظفر بكنز اَل يْنفد أبدا وفاز ّتواىره الَّيِت اَل حتصى عدداَرأَْيت النَّاس يْدخُلوَن ِفيِو 
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 علماء القرن العاشر :
 ( .هٜٔٔالسيوطي )ت قال اإلمام جالل الدين  ◙

َوِإَمام َىَذا الشَّْأن وادلعول على َصِحيحو يِف ( الصَِّحيح ) علم َصاحب احْلَاِفظ ال
 (ٔٙ) . أقطار اْلبلَدانِ 

 (.هٖٕٜ)ت  أحمد بن محمد القسطالنيقال   ◙
ىو اإلمام حافظ اإلسالم خادتة اجلهابذة النقاد األعالم، شيخ احلديث وطبيب 

عللو يف القدمي واحلديث، إمام األئمة عجًما وعربًا، ذو الفضائل اليت سارت السراة 
هبا شرفًا وغربًا، احلافظ الذي ال تغيب عنو شاردة، والضابط الذي استوت لديو 

 (ٕٙ) البخاري . د بن إمساعيلالطارفة والتالدة، أبو عبد اهلل زلم
ىو أصح الكتب ادلؤلفة يف ىذا الشأن، وادلتلقى بالقبول من العلماء وقال أيضاً : 

يف كل أوان، قد فاق أمثالو يف مجيع الفنون واألقسام، وخّص ٔتزايا من بُت دواوين 
كثر اإلسالم، شهد لو بالرباعة والتقّدم الصناديد العظام واألفاضل الكرام، ففوائده أ

وأما تآليفو فإهنا سارت مسَت الشمس ،  من أن حتصى وأعز من أن تستقصى
ودارت يف الدنيا فما جحد فضلها إال الذي يتخبطو الشيطان من ادلّس وأجّلها 

 (ٖٙ) وأعظمها اجلامع الصحيح.

 ه( .ٜٗٚ المكي )تأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي قال   ◙
  (ٗٙ) . ُها أصح اْلكتب بعد اْلُقْرآن بِِإمْجَاع من يْعتد بِوِ الصحيحان 

                                                           

 . ( ٘/ٔ ) طبقات احلفاظ . للسيوطي (ٔٙ)
 . ( ٘ٗ/ٔ ) . للقسطالين لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  (ٕٙ)
 . ( ٔ٘،  ٔٗ/ٔ ) . للقسطالين لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  (ٖٙ)
 . ( ٖٔ/ٔ )  الصواعق احملرقة (ٗٙ)
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 علماء القرن الحادي عشر :
 . ه(ٗٔٓٔ)ت  علي المال الهروي القاريقال الشيخ  ◙

اتفقت العلماء على تلقي الصحيحُت بالقبول، وأهنما أصح الكتب ادلؤلفة، مث 
 (٘ٙ) . اجلمهور على أن صحيح البخاري أرجحهما

 علماء القرن الثاني عشر :
 ه( .ٙٚٔٔ)ت  قال ولي اهلل الدهلوي ◙

أما الصحيحان فقد اتفق احملدثون على أن مجيع ما فيهما من ادلتصل ادلرفوع صحيح 
بالقطع وأهنما متواتران إىل مصنفيهما وأن كل من يهون أمرُها فهو مبتدع متبع غَت 

 (ٙٙ) . سبيل ادلؤمنُت
 (ٚٙ) نَاَل من الشُّْهَرة َواْلَقُبول َدَرَجة اَل يرام فـَْوقَها. ولعمري أَنووقال أيضاً : 

 

 علماء القرن الثالث عشر :
 ( .هـٕٔٛٔقال اإلمام الشوكاني )ت   ◙

واعلم أن ما كان من األحاديث يف الصحيحُت أو يف أحدُها جاز االحتجاج بو 
 (ٛٙ) . من دون ْتث؛ ألهنما التزما الصحة وتلقت ما فيهما األمة بالقبول

َوقد منح اهلل َىَذا الرجل من صدق اْلَفهم ونفوذ الذِّْىن َما مل يكن وقال أيضاً : 
لغَته من أذكياء اْلَعامل. َىَذا َمَع َما وىب َلُو من حفظ الّسنة ادلطهرة والتمييز َبُت 

صحيحها وسقيمها، َواْخِتَيار َما اْخَتارَُه يِف ِكَتابو من أصح الصَِّحيح َحىتَّ مَسَّاُه كثَت 
ة َىَذا الشَّْأن، أَِمَت اْلُمؤمِنَُت يف احَلِديث، َوجعل اهلل ُسْبَحانَُو ِكَتابو َىَذا اْرَفْع من أَِئمَّ 

                                                           

 . ( ٛٔ/ٔ ) مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح (٘ٙ)
 . ( ٜٕٗ/ٔ )  لـ الدىلوي .حجة اهلل البالغة (ٙٙ)
 . ( ٕٛ٘/ٔ )  لـ الدىلوي .حجة اهلل البالغة (ٚٙ)
 . (ٕٔ/ٔ)نيل األوطار  (ٛٙ)
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رلاميع كتب الّسنة ادلطهرة وأعالىا َوَأْكرمَها ِعْند مجع الطوائف اإلسالمية، وأجلها 
 (ٜٙ) ِعْند كل أىل َىِذه اْلملَّة.

 علماء القرن الرابع عشر :
 ( .هٖٚٓٔسن خان البخاري القنوجي )ت صديق حقال الشيخ األمير  ◙

وُها أصح الكتب ، ومن يهون أمرُها فهو مبتدع متبع غَت سبيل ادلؤمنُت ، ىذه 
 (ٓٚ) صحف الفحول تنطق بذلك .

 ( .هٖٖٛٔطاهر الجزائري )ت الشيخ قال  ◙
َوقَاَل بَعضهم ِإن تلقي اأْلمة ذَلما بِاْلقُبوِل من ِجَهة َكون َما فيهَما من اأْلََحاِديث 

 (ٔٚ).أصح شلَّا يِف سواُُهَا من اْلكتب احلديثية

العالمة المحقق القاضي محمد بن أحمد العلوي اإلسماعيلي )ت  ◙
 ( .هٖٚٙٔ

وال شك أن تكذيب الصحايب أو بعض الرواة عنو وخصوصاً يف الصحيحُت ىو 
الفتح لباب متسعة ذلدم أسس الدين وإلبطال نصوص أحاديث الشريعة احملمولة 

على كاىل أحفظ الصحابة أيب ىريرة ، وإلبطال خاصية الصحيحُت اللذين تلقتهما 
 (ٕٚ) . األمة بالقبول يف التعويل عليهما يف شرائع دينها

 

                                                           

 . (ٖٗ٘ )  قطر الول على حديث الول . للشوكاين (ٜٙ)
 . ( ٗ )  السراج الوىاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج . لـ صديق حسن خان (ٓٚ)
 . ( ٕٕٖ/ٔ ) . لـ اجلزائريتوجيو النظر إىل أصول األثر (ٔٚ)
 . ( ٕٕٕ ) توضيح طرق الرشاد . لإلمساعيلي (ٕٚ)
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 . هـ(ٖٚٚٔ تمحمد الخضر حسين )قال الشيخ  ◙
للجامع الصحيح أثر كبَت يف توطيد أركان الشريعة، ومحايتها من أن تعبث هبا 

 أصابع اجلاحدين، يشهد هبذا وجوه كثَتة.
ومن ىذه الوجوه: أن األحاديث الضعيفة ال يعتمد عليها يف استنباط األحكام 

العملية، وتلقي األمة للجامع الصحيح بالقبول والتسليم، جيعل أحاديثو كلها صاحلة 
ألن حيتج هبا يف تقرير األحكام العملية، فاجلامع الصحيح وضع أمام الباحثُت عن 

حاديث اليت ال يًتددون يف صحتها، وال يشتبو أحكام الشريعة جانباً عظيماً من األ
 (ٖٚ) عليهم احلال يف عدالة رجاذلا.

 علماء القرن الخامس عشر :
 

 

 ( .هٕٓٗٔت قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ) ◙
واخلالصة أن ما رواه الشيخان قد تلقتو األمة بالقبول فال يسمع كالم أحد يف 

 (ٗٚ) . الطعن عليهما رمحة اهلل عليهما سوى ما أوضحو أىل العلم

 ( .هٕٓٗٔ)ت  األلبانيمحمد ناصر الدين قال الشيخ  ◙
"والصحيحان ُها أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل باتفاق علماء ادلسلمُت من 

احملدثُت وغَتىم، فقد امتازا على غَتُها من كتب السنة بتفردُها ّتمع أصح 
األحاديث الصحيحة، وطرح األحاديث الضعيفة وادلتون ادلنكرة، على قواعد متينة 

وشروط دقيقة، وقد وفقوا يف ذلك توفيًقا بالًغا مل يوفق إليو من بعدىم، شلن حنا 
حبان واحلاكم وغَتىم، حىت صار عرفًا حنوىم يف مجع الصحيح؛ كابن خزدية وابن 

                                                           

 . ( ٜٔٔ/ٗ ) موسوعة األعمال الكاملة لإلمام زلمد اخلضر حسُت (ٖٚ)
 . ( ٓٚ/ٕ٘ )  رلموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز (ٗٚ)
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أن احلديث إذا أخرجو الشيخان أو أحدُها فقد جاوز القنطرة ودخل يف طريق 
 (٘ٚ) . الصحة والسالمة، وال ريب يف ذلك، وأنو ىو األصل عندنا"

 ه( .ٕٓٗٔقال الشيخ أبو الحسن الندوي )ت ◙
على سائر الكتب ،  اتفاق األمة وعلمائها على أصحِّية كتاب البخاري ، وفضلو

ليس رلرد اتفاق ومصادفة ، بل كان ىذا االتفاق إذلاماً من اهلل تعاىل ، مكافأًة على 
ما قام بو مؤلف ىذا الكتاب من جهاٍد يف تأليفو ، واستنباط ادلسائل الدقيقة يف 

ترامجو ، بأن قيَّض اهلل تعاىل أفواجاً من العلماء واألذكياء يف كل عصر ومصر 
كتاب بصنوف من اخلدمة وأنواع من اجلهد ، مل ختطر ببال أيِّ مجاعٍة ، خيدمون ال

قبلهم ، ومل تـَتَـَيسَّر لكتاب بعد كتاب اهلل ، وأْشَغل يف قلوهبم ُحبَّ ىذا الكتاب 
 -اليت فتحها اإلسالم احلنيف واستقر فيها ادلسلمون  -وكان لكل بلد من البالد 

 وىو خيتلف من بلد إىل آخر قّلًة وكثرة.نصيب من اخلدمة ذلذا الكتاب العظيم ، 

(ٚٙ)
 

 ثناء غير المسلمين على البخاري .
 قال تومس وليام بيل يف ) القاموس اجلغرايف الشرقي ( : ◙

إن اإلمام البخاري ُمَشرٌِّع ماىر ورلموعة أحاديثو عن الديانة اإلسالمية اليت تعرف 
 (ٚٚ) باسم صحيح البخاري تعترب أوثق رلموعات احلديث .

                                                           

 . (  ٕٕ ) مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (٘ٚ)
 . (  ٖٖ٘/ٔ )مقدمة أبو احلسن الندوي لكتاب " المع الدراري على جامع البخاري "  (ٙٚ)
 . ٕ( احلاشية رقم ٛ٘ٔ/ٔسَتة اإلمام البخاري .لـ ادلباركفوري ) (ٚٚ)
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ولو فتحت باب :  ونكتفي هبذا القدر من الثناء ونقول كما قال ابن حجر رمحو اهلل
القرطاس ونفذت األنفاس فذاك ْتر ال  عليو شلن تأخر عن عصره لفٍت ثناء األئمة
 (ٛٚ) . ساحل لو

                                                           

 . ( ٓٔ٘ )ىدي الساري  (ٛٚ)


