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٠ٓ، ٚصثة ذص١ٕف اٌثخاسٞ اٌحذ٠س ػٓ اٌصح١ح فٟ ٘زا اٌثحس ٠ثحس—خالصح

. ٌٍجاِغ اٌصح١ح

. اٌصح١ح اٌّجشد،  اٌجاَِغ اٌصح١ح: اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

I. اٌّمذِح 

هل استىعب اإلهام البخاري , سبب تصنٍف البخاري للجاهع الصحٍحهعرفت 

 .وهسلن كل األحادٌث الصحٍحت فً صحٍحٍهوا

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

 
٠مرصشْٚ فٟ ِؤٌفاذُٙ ػٍٝ اٌصح١ح ِٓ األئّح لثً اإلِاَ اٌثخاسٞ  وأٛا ال واْ 

األحاد٠س؛ تً وأٛا ٠جّؼْٛ ت١ٓ اٌصح١ح ٚاٌحضٓ ٚاٌضؼ١ف، ٌُٚ ١ّ٠زٚا ت١ٓ اٌصح١ح 

ٚغ١شٖ، ذاسو١ٓ اٌر١١ّز ت١ٓ اٌصح١ح ٚغ١شٖ إٌٝ ِؼشفح اٌماسا، إٌٝ أْ جاء اإلِاَ 

ذاتٗ فشأٜ أْ ٠خص اٌحذ٠س اٌصح١ح تاٌجّغ ٚاٌرص١ٕف؛ فأٌف ن -سضٟ هللا ػٕٗ-اٌثخاسٞ 

؛ ٚتزٌه ٠ىْٛ اإلِاَ اٌثخاسٞ لذ تذأ ِشحٍح جذ٠ذج ِٓ ِشاحً اٌرص١ٕف )اٌجاَِغ اٌصح١ح)

 .ٟٚ٘ ِشحٍح اٌرص١ٕف فٟ اٌصح١ح اٌّجشد: فٟ اٌضٕح اٌّطٙشج

فأٌف وراتًا فٟ  -سحّٗ هللا ذؼاٌٝ-شُ جاء تؼذ اإلِاَ اٌثخاسٞ اإلِاَ ِضٍُ تٓ اٌحجاض 

ٌصح١حح وّا فؼً ش١خٗ اٌثخاسٞ، فصٕف وراتٗ اٌصح١ح أ٠ًضا، ٚجؼٍٗ خاصا تاألحاد٠س ا

ا تاألحاد٠س اٌصح١حح( اٌصح١ح)  .أ٠ًضا ٚجؼٍٗ خاّصً

 (-صح١ح اإلِاَ ِضٍُ)ٚ( صح١ح اإلِاَ اٌثخاسٞ)-ٚلذ ذٍمد األِح اإلصال١ِح اٌىرات١ٓ 

( صح١ح اإلِاَ اٌثخاسٞ: )تاٌمثٛي، ٚاذفمٛا ػٍٝ أْ أصح اٌىرة تؼذ وراب هللا ذؼاٌٝ

 .)ِضٍُصح١ح اإلِاَ )ٚ

ػز٠زٞ اٌذاسس ِا اٌضثة اٌزٞ حًّ اإلِاَ اٌثخاسٞ ػٍٝ ذص١ٕف وراتٗ اٌصح١ح؟ 

ِا صّؼٗ ِٓ أصرارٖ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ فٟ اٌحذ٠س ٚاٌفمٗ إصحاق تٓ : -لاي اٌحافظ اتٓ حجش

: إتشا١ُ٘ اٌحٕظٍٟ؛ ح١س أخشض اٌحافظ اتٓ حجش تئصٕادٖ إٌٝ إتشا١ُ٘ تٓ ِؼمً إٌضفٟ، لاي

ٌٛ جّؼرُ : وٕا ػٕذ إصحاق تٓ سا٠ٛ٘ٗ فماي: حّذ تٓ إصّاػ١ً اٌثخاسٞلاي أتٛ ػثذ هللا َ

فٛلغ رٌه فٟ لٍثٟ؛ : لاي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚصٍُ-وراتًا ِخرصًشا ٌصح١ح صٕح سصٛي هللا 

 .(اٌجاِغ اٌصح١ح( فأخزخ فٟ جّغ 

صّؼد : ٚس٠ٕٚا تاإلصٕاد اٌصاتد ػٓ ِحّذ تٓ ص١ٍّاْ تٓ فاسس لاي: لاي اٌحافظ اتٓ حجش

ٚوأٟٔ ٚالٌف ت١ٓ ٠ذ٠ٗ ٚت١ذٞ ِشٚحح  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚصٍُ-سأ٠د إٌثٟ : اسٞ ٠مٛياٌثخ

أٔد ذزب ػٕٗ اٌىزب؛ فٙٛ اٌزٞ حٍّٕٟ ػٍٝ : أرب تٙا ػٕٗ؛ فضأٌد تؼض اٌّؼثش٠ٓ فماي

 (.اٌجاِغ اٌصح١ح)إخشاض 

ً٘ اصرٛػة اٌثخاسٞ ِٚضٍُ وً األحاد٠س اٌصح١حح؟ 

 ز اٌصح١ح فٟ صح١ح١ّٙا، ٚال اٌرزِا إخشاضاإلِاَ اٌثخاسٞ ِٚضٍُ ٌُ ٠ضرٛػثا اٌحذٞ

 ِا صح؛ تً فاذّٙا ِٓ اٌحذ٠س اٌصح١ح اٌىص١ش؛ ألّٔٙا لصذا جّغ جًّ ِٓ اٌحذ٠سوً

 .اٌصح١ح ٌُٚ ٠مصذا االصر١ؼاب

 شُ إْ ٚالغ اٌىرات١ٓ ٠شٙذ ػٍٝ أّٔٙا ٌُ ٠ضرٛػثا اٌحذ٠س اٌصح١ح، فمذ ٚجذخ أحاد٠س

 :ِٚٓ األدٌح ػٍٝ رٌه ِا ٠أذٟ -تخاسٞ ِٚضٍُوّا شٙذ تزٌه اي-صح١حٗ فٟ غ١ش اٌىرات١ٓ 

 ٌُ أخشض فٟ ٘زا اٌىراب إال صح١ًحا، ِٚا ذشود ِٓ: لاي اإلِاَ اٌثخاسٞ: اٌذ١ًٌ األٚي

ففٟ ٘زا اٌمٛي اػرشاٌف صح١ٌح ِٓ اإلِاَ اٌثخاسٞ تأٔٗ ٌُ ٠ضرٛػة . اٌصح١ح أوصش

 .(اٌصح١ح)وراتٗ  األحاد٠س اٌصح١حح فٟ

أحفظ ِائح أٌف حذ٠س صح١ح، ٚأحفظ ِائرٟ أٌف حذ٠س : ٞلاي اإلِاَ اٌثخاس: شا١ًٔا

. ال ٠ثٍغ ُػشش ٘زا اٌؼذد تاٌّىشس( صح١ح اٌثخاسٞ)غ١شصح١ح، ِٚا فٟ 

 جّؼرُ ٌٛ: وٕا ػٕذ إصحاق تٓ سا٠ٛ٘ٗ، فماي ٌٕا تؼض أصحاتٕا: لاي اإلِاَ اٌثخاسٞ: شاٌصًا

فأخزخ فٟ  فٟ لٍثٟ؛ فٛلغ رٌه: لاي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚصٍُ-وراتًا ِخرصًشا ٌضٕٓ إٌثٟ 

 .جّغ ٘زا اٌىراب

 (اٌصح١ح)ِٓ األدٌح ػٍٝ أْ اٌثخاسٞ ٌُ ٠ضرٛػة األحاد٠س اٌصح١حح فٟ وراتٗ : ساتًؼا

 صٍٝ هللا-اٌجاِغ اٌصح١ح اٌّضٕذ اٌّخرصش ِٓ أِٛس سصٛي هللا )اصُ اٌىراب؛ فٍمذ صّاٖ 

. فٍمذ ٚصف وراتٗ تأٔٗ ِخرصش(. ٚصٕٕٗ ٚأ٠اِٗ -ػ١ٍٗ ٚصٍُ

ّ٘ا اذفما ػٍٝ إخشاض أحاد٠س ِٓ صح١فح ّ٘اَ تٓ ِٕثٗ فٟ صح١ح١ّٙا، ٚأْ أْ: خاًِضا

ٚاحذ ِّٕٙا أفشد ػٓ ا٢خش تئخشاض أحاد٠س ِٕٙا فٟ صح١حٗ، ِغ أْ إصٕاد ٘زٖ  وً

ٚاحذ؛ فٍٛ واْ لصذ اٌثخاسٞ ِٚضٍُ اصر١ؼاب وً األحاد٠س اٌصح١حح؛ ٌٍزِّٙا  اٌصح١فح

 .اٌصح١فح ترّاِٙا إخشاض

 ِٓ شالشّائح( اٌّضٕذ اٌصح١ح)أخشجد : لاي اإلِاَ ِضٍُ: لاي اتٓ طا٘ش اٌّمذصٟ: صادًصا

 أخشجا فٟ ورات١ّٙا ِا اذفما -اٌثخاسٞ ِٚضٍُ: أٞ-شُ إٔا سأ٠ٕاّ٘ا . أٌف حذ٠س ِضّٛػح

. ػ١ٍٗ، ِٚا أفشد تٗ لش٠ة ػششج آالف

 ٠ّٙا؛ فمذ ٔمًٔمً تؼض اٌّحذش١ٓ ػّٕٙا ذصح١حّٙا ألحاد٠س ١ٌضد فٟ وراب: صاتًؼا

؛ (اٌجاِغ اٌصح١ح)اٌرشِزٞ ٚغ١شٖ ػٓ اٌثخاسٞ ذصح١ح أحاد٠س ٌُ ٠خشجٙا فٟ وراتٗ 

 .ُرِوشخ فٟ اٌىرة اٌرٟ ٌُ ٠ٍرزَ ِؤٌفٛ٘ا إفشاد٘ا تاٌصح١ح ٚإّٔا

 :األحاد٠س اٌصح١حح فٟ غ١ش اٌصح١ح١ٓ

 ٕ٘ان ورة اٌرزَ ِؤٌفٛ٘ا إخشاض اٌصح١ح ِٓ اٌحذ٠س غ١ش اٌثخاسٞ ِٚضٍُ فٟ

ا، ٚاٌحاوُ فٟ َصِح١حَ  َّ ِٙ ا، ِصً اتٓ خز٠ّح ٚاتٓ حثاْ فٟ َصِح١َح١ْ َّ ِٙ غ١ش أْ  (اٌّضرذسن)٠ْ

َْ اٌرّفشلح ت١ٓ اٌصح١ح ٚاٌحضٓ ِٓ اٌحذ٠س؛ ٌزٌه ْٚ اشرٍّد  ٘ؤالء األئّح وأٛا ال ٠ََش

 ورثُٙ ػٍٝ اٌصح١ح ٚاٌحضٓ، ٚستّّا ٚلغ ف١ٙا اٌضؼ١ف أ٠ًضا، خاّصح إرا أخزٔا فٟ

ًٌ فٟ اٌرصح١ح، ٚفٟ ذٛش١ك اٌشٚاجاالػرثاس أْ اتٓ حثا ًٌ . ْ ِرضا٘  ٚوزٌه اٌحاوُ ِرضا٘

اٖ  فٟ اٌرصح١ح؛ وّا جّغ اٌحافظ ض١اء اٌذ٠ٓ  ّّ ِحّذ تٓ ػثذ اٌٛاحذ اٌّمذصٟ وراتًا ص

، ِّا ١ٌش فٟ اٌصح١ح١ٓ، أٚ أحذّ٘ا، اٌرزَ فٟ ٘زا اٌىراب اٌصّحح، (اٌّخراسج األحاد٠س)

 .اأحاد٠س ٌُ ٠ُضثك إٌٝ ذصح١حٗ ٚروش ف١ٗ

صحرٗ، ٚال ٠ىفٟ ٌٍحىُ  فئرا ّٔص إِاَ ِؼرّذ ػٍٝ صّحح حذ٠س فٟ غ١ش اٌصح١ح١ٓ ػٍّٕا

أصحاتٙا إخشاض اٌصح١ح  ِٓ اٌىرة اٌرٟ ٌُ ٠ٍرزَػٍٝ اٌحذ٠س تاٌصحح أْ ٠ُٛجذ فٟ وراب 

 .ٚاٌحضٓ ٚاٌضؼ١ف ؛ ألْ أصحاب ٘زٖ اٌىرة خّشجٛا ف١ٙا اٌصح١ح"صٕٓ أتٟ داٚد"وـ

 :اٌصح١ح١ٓ، ٚال فٟ أحذّ٘ا ٘ا أحاد٠س صح١حح، ١ٌضد فِٟٓ اٌىرة اٌرٟ خّشض أصحاب

ِاٌه األصثحٟ، إِاَ داس اٌٙجشج  ٌإلِاَ اٌج١ًٍ أتٟ ػثذ هللا ِاٌه تٓ أٔش تٓ( اٌّٛطأ)

. اٌّرٛفٝ فٟ صٕح ذضغ ٚصثؼ١ٓ ِٚائح ِٓ اٌٙجشج

 ٌإلِاَ اٌحافظ ص١ٍّاْ تٓ األشؼس اٌضجضرأٟ، اٌّرٛفٝ فٟ صٕح خّش( صٕٓ أتٟ داٚد)

 .ِٚائر١ٓ ِٓ اٌٙجشج ٚصثؼ١ٓ

 ٌٍحافظ أتٟ ػ١ضٝ ِحّذ تٓ ػ١ضٝ تٓ صٛسج اٌّؼشٚف تاٌرشِزٞ،( صٕٓ اإلِاَ اٌرشِزٞ)

 .اٌّرٛفٝ فٟ صٕح ذضغ ٚصثؼ١ٓ ِٚائر١ٓ ِٓ اٌٙجشج

 صٕٓ اإلِاَ إٌضائٟ ٌٍحافظ أتٟ ػثذ اٌشحّٓ أحّذ تٓ شؼ١ة، اٌّؼشٚف تإٌضائٟ،

 .اٌّرٛفّٝ فٟ صٕح شالز ٚشالز ِائح ِٓ اٌٙجشج

 ، اٌّرٛفٝ فٟ صٕح إحذٜ(ِضٕذ اإلِاَ أتٟ ػثذ هللا أحّذ تٓ ِحّذ تٓ حٕثً اٌش١ثأٟ(

 .ٚأستؼ١ٓ ِٚائر١ٓ ِٓ اٌٙجشج

 ٌإلِاَ اٌحافظ أتٟ تىش أحّذ تٓ اٌحض١ٓ اٌّؼشٚف تاٌث١ٙمٟ، اٌّرٛفٝ فٟ( اٌضٕٓ اٌىثشٜ)

ٍْ ٚخّض١ٓ ٚأستؼّائح ِٓ اٌٙجشج  .شّا
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