
مقدمة بحث عن صحیح البخاري جاھز للطباعة
إنَّ كتاب صحیِح البخارّي ھو أحد أھم الكتب المختصة بتدوین األحادیث الصحیحة الواردة

عن النبّي، ویتمتع ھذا الكتابة بأھمیة دینیة وازعة لدى أھل السّنة والجماعة، فھو من أھم
كتب الجوامع التي تحتوي على أبواب الحدیث من العقائد واألحكام والتفسیر والتاریخ
والزھد واآلداب وغیرھا، وفیما یلي سوف نببدأ بحث شامل عن ھذا الكتاب وكاتبھ،

ومؤلفاتھ، ومكانتھ.
بحث عن صحیح البخاري جاھز للطباعة

اكتسب كتاب صحیح البخاري شھرة وازعة في حیاة اإلمام البخاري، وقد روي عنھ بأن
سمع الكتاب منھ أكثر من سبعین ألف، وقد امتدت شھرتھ بعد وفاة اإلمام إلى زمننا

المعاصر، والجدیر بالذكر أنھ قد القى قبوالً واھتماماً واسعاً من قبل علماء الفقھ، فقامت
علیھ سلسلة من الشروحات والمستدركات والتعلیقات والمستخرجات وغیرھا فیما یتعلق
بعلوم الحدیث الشریف، وقد تم التداول من قبل أحادیث المؤرخین أن عدد الشروح ھذا

الكتاب قد وصلت أكثر من اثنین وثمانین شرحاً.
التعریف بكتاب صحیح البخاري

صحیح البخاري ھو كتاب من تصنیف اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، وھو الكتاب
الجامع المسند الصحیح المختصر من أُمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم وسننھ وأیامھ،
وُیعد ھذا الكتاب من أشھر كتب األحادیث النبوّیة الشریفة عن كافة المسلمین وأھل السنة
والجماعة، استغرق تحریر ھذا الكتاب من البخاري ستَة عشر عاماً، وقد انتقى األحادیث

النبویة في كتابھ من أصل ستمائة ألف حدیث جمعھا، والجدیر بالذكر أن ھذا الكتاب یتمتع
بأھمیة كبیرة جداً لدى أھل السّنة والجماعة، حیث یعتبر من الكتب الستة التي تعد أمھات
مصادر كتب األحادیث، فضالً من أنھ أول كتب األحادیث الصحیحة المجردة، كما یعتبر

أصح الكتب بعد القرآن الكریم عند أھل السّنة.
من ھو صاحب كتاب صحیح البخاري

إن صاحب كتاب الجامع المسند المختصر أو ما یسمى ب(صحیح البخاري) محمد بن
إسماعیل البخاري الملقب بأبو عبد هللا، وصحیح البخاري ھو الكتاب الذي یختصر كل

األمور المتعلقة في الدین اإلسالمي وفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم و السنن  النبویة،
كما أنھ یشمل أبرز األحادیث النبویة الشریفة المسلمین من السنة أو الجماعة.

من ھو محمد بن إسماعیل البخاري
البخاري ھو أبو عبد هللا بن إسماعیل البخاري أحد أھم علماء الحدیث وكبار الفقھاء و
الحّفاظ من أبرز علماء الحدیث والجرح وعلوم الرجال والعلل والتعلیل عند أھل السنة

والجماعة، للبخاري عدد كبیر من المصّنفات والكتب ومن أبرزھا كتاب الجامع الصحیح
المعروف (بصحیح البخاري)، و یعد كتاب صحیح البخاري أحد أھم وأوثق الكتب الصحاح



الستة الذي أجمع علیھ كالً من علماء أھل السنة والجماعة معاً، على أنھ أصح الكتب
المعنیة في السنن النبویة واألحادیث بعد القرآن الكریم.

محمد بن إسماعیل البخاري السیرة الذاتیة
یعد محمد بن إسماعیل البخاري من العلماء والفقھاء المھمین الذي وثق في كتابھ أھم ما
یحتاج إلیھ المسلم لیتعلم أصول الدین وعن حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم وعن كل ما

یخص الدین اإلسالمي، وفي ما یلي أبرز المعلومات عنھ وھي كاالتي:
محمد بن إسماعیل البخاري.االسم:●
إسماعیل بن إبراھیم.اسم األب:●
منطقة بخارى في اوزبكستان.مكان الوالدة:●
میالدي.810عامیولیو20الوالدة:تاریخ●
میالدي.870عامسبتمبر1فيتوفيالوفاة:تاریخ●
في القرن الثالث للھجرة.العصر الذي ولد فیھ:●
أحمد بن اسماعیل.األخوة:●
بحث عن صحیح البخاري.البحث العلمي:●

نسب اإلمام البخاري ونشأتھ
فينشأوقدللھجرة،194سنةفيشوال13فيالجمعةیومإسماعیلبنُمحمداإلمامولد

بیت علم حیث أنھ قال بأن والده سمع من مالك ابن أنس الذي كانت أسرتھ من أھل التدین
والثراء والفضل، وقد عاش األمام البخاري في كنف أمھ بعد وفاة والده وھو الیزال
صغیراً، وقد عرف عن أمھ التقوى والورع فقد ذكرھا أھل التاریخ بأنھا ذات كرامة

ووالیة، وقد روي بأن اإلمام البخاري فقد بصره في صغره، فدعت لھ كثیراً وفي صباح
الیوم التالي عاد لھ بصره، فأخذتھ وھو في سن العاشرة لبدء حفظ القُرآن والحدیث، كما
أنھا أخذتھ لمجالس الشیوخ والُعلماء وحلقات الِعلم،  مّما ساھم في فتح مداركھ، وقد كان

والده مھتماً بتعلیمھ السنة كونھ كان من الثقات حیث أنھ كان أحد رجال الحدیث من الطبقة
الرابعة، الطبقة التي تأتي بعد طبقة تابعي التابعین، وھذا كان لھ األثر الكبیر في ذلك شغفھ

لتعلم األحادیث على الرغم من موتھ عندما كان طفالً.
صفات اإلمام البخاري وأخالقھ

عرف اإلماُم الُبخارّي بصفاتھ الحسنة مما جعلھ  یبلغ بھذا غایة الكمال والفضل وفي مایلي
الصفات التي اتصف بھا وھي:

كان كریماً وال یدخر لنفسھ شئ وُینفق كل مالھ على الفقراء.●
كان كثیر العبادة وتالوة القُرآن الكریم، فقد كان یكثر من التطوع والصالة وكان شّدة●

الُخشوع.
كان بعیداً عن الشبھات وورعاً في ُمعامالتھ وُمحتاطاً لِرد ُحقوق الِعباد.●
لم یروى عنھ قط أنھ اغتاب أحد یوماً.●



بعیداً عن التصریح في جرحھ للُعلماء وحافظاً لفضلھم، حیث أنھ كان یكثر من قولھ●
: "ُمنكر الحدیث" أو "سكتوا عنھ"، إلى أن أصبح ھذه الُمصطلحاً خاصاً بھ.

أشتھر بالذاكرة القویة والحفظ السریع، حیث سمع منھ ُمحمد بن ُحمویھ قول عنھ:●
"أَْحَفُظ ِمَئَة أَْلَف َحِدیٍث َصِحیٍح، َوأَْحَفُظ ِمَئَتْي أَْلَف َحِدیٍث َغْیَر َصِحیٍح".

عدم تفرقة بین القوي والضعیف.●
كان كثیر العبادة في اللیل، حیث كان أنھ كان یصلي ثالثة عشر ركعة في فترة●

السحور.
كان حافظاً لسانھ عن قول الباطل.●
كما أن اإلمام الُبخارّي كان یمتاز بثالث صفات وھي: (قلّة الكالم و عدم االنشغال●

بأمور الناس وعدم الطمع فیما لدیھم)، بل كان فقط ُمشتغالً بالعلم، والجدیر بالذكر
بأن أھل بغداد قاموا باختباره، فقاموا بروایة مائة حدیٍث مقلوبة المتن والسند، فأعاد

علیھم األحادیث التي رواھا لھ بنفس الترتیب بأخطائھا.
قام بروایة األحادیث بالسند والمتن الصحیة.●
الھجرة.من256سنةِخْرَتْنكفيالفطرعیدلیلةالُبخارّياإلمامُتوّفي●

مكانة البخاري العلمیة الرحلة في طلب الحدیث
بدأ اإلمام الُبخارّي وھو في سن العاشرة بحفظ األحادیث بعد تخرجھ من الُكّتاب، وعندما

بلغ الحادي عشر من ُعمره أصبح ُیصّحح للُعلماء بعض األسانید التي كانوا ُیخطئون فیھا،
وعند بلوغھ سن السادسة عشرة قام بحفظ ُكتب الوكیع وابن الُمبارك الذي عرف كالمھم،

ثّم قام برفقة أُّمھ وأخیھ بالذھاب إلى مّكة المكرمة ألداء فریضة الحج حیث بقي ھناك باحثاً
عن األحادیث، حیث  بدأ ھناك برحلة جدیدة باّتصالھ في العالم الخارجّي في طلب الحدیث،

لیقترب بذلك من الشیوخ والُعلماء فیھا، ثم غادر مكة إلى المدینة بعد االنتھاء من سماعھ
لعمالئھا وشیوخھا كالُحمیدّي، و قام بعد ذلك عدة رحل رحل إلى أغلب ُمحدثي األمصار

في كل من الشام ومصر وُخراسان وبغداد التي اجتمع إلیھ أھلھا الذین اعترفوا لھ بالفضل
في العلم بالروایة والدرایة بالحدیث، وبعد ذلك ارتحل إلى نیسابور والرأي وبلخ وغیرھا

من البلدان األخرى.
مؤّلفات اإلمام البخارّي ونتاجھ العلمي

ألَّف اإلمام الُبخارّي العدید من  المصّنفات والُمؤلّفات، وقد أسھم بشكل كبیر في الُنھوض
الحدیث، حدیث ألَّف عدة مؤلفات في الحدیث وعلتھ ورجالھ، ومن أشھرھا مؤلفاتھ كتابھ
الجامع الصحیح المعروف في (صحیح البخاري)، كما أنھ كالً من : (األدب الُمفرد وبر

الوالدین والقراءة خلف اإلمام ورفع الیدین في الصالة والتواریخ الثالثة "الصغیر
واألوسط، والكبیر" إضافة إلى  المتروكین والُضعفاء وخلق أفعال العباد والمسند الكبیر
والجامع الكبیر والتفسیر الكبیر والھبة واألشربة وأسامي الصحابة، و لھ أیضاً أكثر من

عشرین ُمؤلَّفاً.



تصنیف اإلمام البخاري لصحیح البخاري
فیما یلي نبین طریقة اإلمام البخاري لتصنیف كتابھ صحیح البخاري:

كانت طریقة البخارّي في تصنیف األحادیث في كتابھ على شكل متكرر، حیث كان●
یكرر الحدیث أو یقطعھ ویفّرقھ ضمن أبواب.

وقد استنبط من كل األحادیث العظات والعبر والدروس المستفادة منھ، إضافًة إلى●
األحكام الخاصة بذلك الباب.

وكانت طریقتھ بالتكرار غیر المقصود منھ تكرار الحدیث نفسھ، بل القصد أنھ كرر●
نقلھ عن الرواة، فالحدیث غالباً ما یروى باختالف یسیر، وھو كان یكررھا

الستخالص االختالف،.
خاتمة بحث عن صحیح البخاري

وأخیراً ولیس آخراً، إن المسلمین والعلماء بمختلف طوائفھم اإلسالمّیة اھتموا بكتاب
صحیح البخارّي واطلعوا علیھ، وھذا لما كان یحتویھ من تنظیم من حیث السماع،

والروایة، والضبط، والكتابة، والشرح، والتراجم، لذلك أقیمت الكثیر من الشروحات على
ھذا الكتاب نظراً ألھمیتھ عند أھل العلم، ولیس فقط السّنة والجماعة.


