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 املقدمة

 آله وصحبه أمجعني.على احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد و 
 أما بعد: 
لم يزل التأليف يف احلديث متتابعا إىل أن ظهر اإلمام البخاري وبرع يف علم ف

احلديث وصار له فيه املنزلة اليت ليس فوقها منزلة فأراد أن جيرد الصحيح وجيعله يف  
كتاب على حدة ليخلص طالب احلديث من عناء البحث والسؤال فألف كتابه 

 (1).املشهور وأورد فيه ما تبني له صحته
الرواة الذين رووه يعدون ابآلالف مما جيعل نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه أمرا قطعيا و 

 .بسبب التواتر الواقع يف روايته
عملية النقد الفاحص والدقيق اليت مارسها خرباء علم الرواية وغريهم على هذا و 

الكتاب؛ واليت انتهت إبصدار شهادات هامة تزكي هذا العمل؛ صدرت عن أبرز 
وهو ما أفرز الحقا ما عرف يف  أولئك اخلرباء يف ذلك الوقت ومن بعدهم وأعلم

 .بتلقي األمة كتاب البخاري ابلقبول” علم مصطلح احلديث“
من شروح  ؛كّما  وكيفا   حجم اخلدمات اليت قدمها العلماء هلذا الكتاب كبري جدا  و 

 ...واختصارات وتنكيتات وتعليقات وخترجيات وتعريفات
اإلسالمية تزخر من ذلك بثروة هائلة أنتجتها آالف العقول من خمتلف  فاملكتبة

ختصصات العلوم اإلسالمية؛ مما يؤكد املنزلة الرفيعة هلذا اإلنتاج العلمي، وما أتسس 
 (2) عليه من منهجية قوية ومبدعة.

قرن ال علماء ذلكفأان ال أدعي أين أحصيت قول كل قرن   علماء ذكروحينما أ
  .من الصعوبة مبكان إحصاء ذلكفإن  ة،قاطب

 ،،،،،، وابهلل التوفيق
                                                             

 .( 1/05 ) . لـلجزائريتوجيه النظر إىل أصول األثر (1)
 .. محاد القباجدلـ  منزلة صحيح البخاري عند علماء املغرب )الفقيه احلجوي منوذجا(انظر مقال  (2)
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 :علماء القرن الثالث

 .ه(212)ت  أمحد بن حفص البخاريقال أبو حفص  ◙
خيتلف إىل أيب حفص أمحد بن حفص البخاري  البخاري كان حممد بن إمساعيل  

هذا شاب كيس، أرجو أن يكون له صيت  :حفص يقول وهو صغري، فسمعت أاب
 (3) وذكر.

 .(ه221)ت َعْبَداِن امللقب بـ ُعْثَمان عبدهللا بن قَاَل  ◙
مَّد بن ِإمْسَاِعيلَهَذا َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل َما َرأَْيت بعيين َشاابا أْبصر من   (4) .حمَح

 .(ه222)ت  حيالواشِ  ُسَليمان بن َحْرب ◙
 (0) .نظر سليمان بن حرب يوما  لإلمام البخاري فقال هذا يكون له صيت

 .(ه222ُمسدد بن ُمسرهد )ت  ◙
ال ختتاروا على حممد بن إمساعيل، اي أهل  :قال مسدد :إبراهيم بن خالد املروزيقال 

 (6) خراسان.
 .(ه232)ت  املَديين علي بن ◙

 يعند أحد إال عند عل يتصاغرت نفسما بلغ علي بن املديين أن البخاري يقول 
 (7) .!ذروا قوله هحَو َما رأى مثل نفسه : فقال ابن املديينبن املديين

  

                                                             

 .( 12/426 ) السري (3)
 .( 0/451 ) تغليق التعليق (4)
 .( 056 ) هدي الساري (0)
 .( 12/414 ) السري (6)
 .( 374رقم 2/322 ) للذهيب .اتريخ اإلسالم (7)
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َبة وأب قال ◙  .(هـ232ت ) بكر ْبن َأيب َشيـْ
مَّد ْبن ِإمْسَاِعيل.  (8) َما رأينا مثل حمَح

 .ه(232)ت  قَاَل إسحاق بن راهويه ◙
اي معشر أصحاب احلديث انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان يف  

 (4) زمن احلسن بن أيب احلسن الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث وفقهه.
 .ه(222ت ) أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل الثقفي ◙

 (15) .يف الصحابة لكان آية بن إمساعيل لو كان حممدقال قتيبة 
من شرق األرض وغرهبا، فما رحل إل مثل حممد بن  ِإَلَّ رحل  :أيضا   قتيبةوقال 

 (11) صدق. :إمساعيل، فقال مهيار
 .(ه221اإلمام أمحد بن حنبل )ت  ◙

مسعت أيب يقول ما أخرجت خراسان مثل حممد  :عبد هللا بن أمحد بن حنبلقال 
 (12) بن إمساعيل البخاري.

  

                                                             

 .( 0504رقم24/402 ) للمزي .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (8)
 .( 0504رقم2/345 ) للذهيب .اتريخ اإلسالم (4)
 .( 12/431 ) السري (15)
 .( 12/424 ) السري (11)
 .( 2/345 ) للذهيب .اتريخ اإلسالم (12)
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 .(ه223 البيكندي )ت حيىي بن جعفر ◙
لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن  :قال أبو جعفر مسعت حيىي بن جعفر يقول

 .إمساعيل من عمري لفعلت فإن مويت يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم
(13) 
 

 .(ه222)ت  يثرَ عمار احلسني بن حُ أبو  ◙
قال حممد بن أيب حامت: مسعت إبراهيم بن خالد املروزي يقول: رأيت أاب عمار 
احلسني بن حريث يثين على أيب عبد هللا البخاري، ويقول: ال أعلم أين رأيت مثله،  

 (14) .كأنه مل خيلق إال للحديث
 

 .(ه222)ت  بـُْنَدار :حممد بن بشار املعروف بـ ◙
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري، يقول: ملا دخلت  :حممد بن أيب حامتقال 

البصرة صرت إىل جملس حممد بن بشار، فلما خرج وقع بصره علي، فقال: من أين 
 .َفَأمسكتح قَاَل: كيف تركت أاب عبد هللا؟  الفىت؟ قلت: من أهل خبارى.

 هللا.له أصحابه: رمحك هللا هو أبو عبدفقال 
 (10) َوَقاَل: مرحبا مبن افتخر به منذ سنني.فقام فأخذ بيدي وعانقين، 

  

                                                             

 .( 12/418 ) السري (13)
 .( 12/422 ) السري (14)
 .( 12/423 ) السري (10)
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 .(ه261ت مام مسلم بن احلجاج )إلا ◙
مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل البخاري فقال:  :قال حممد بن محدون بن رستم

 .دعين أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علله
(16) 

 .(ه261)ت قال أمحد بن سيار املروزي  ◙
حممد بن إمساعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل يف احلديث ومهر فيه وأبصر 

 (17) .وكان حسن املعرفة حسن احلفظ وكان يتفقه
 

 .هـ(222 تأبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي )قال  ◙
َومل أر أحدا ابلعراق َواَل خبراسان يف معىن اْلِعَلل والتاريخ َوَمْعرَِفة اأْلََسانِيد كثري أحد 

مَّد بن ِإمْسَاِعيل  (18) .أعلم من حمَح
 :علماء القرن الرابع

 .(ه323قال اإلمام النسائي )ت  ◙
 (14) .ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري

 .(هـ 322ت)الِفَرْبري حممد بن يوسف روى  ◙
عن البخاري قال ما أدخلت يف الصحيح حديثا إال بعد أن استخرت هللا تعاىل 

 (25) .وتيقنت صحته

  
                                                             

 .( 12/432 ) السري (16)
 .( 4/48 ) هتذيب التهذيب (17)
 .( 738 ) لـ الرتمذي .العلل الصغري (18)
 .( 1/21 )شرح مسلم للنووي  (14)
 .( 340 )هدي الساري  (25)
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 .(ه322)ت  قال أبو جعفر حممود بن عمرو العقيلي ◙
ملا ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلى 
بن املديين وغريهم فاستحسنوه وشهدوا له ابلصحة اال يف أربعة أحاديث قال 

 (21) .العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة
 

 .(ه321بن إبراهيم اإلمساعيلي )ت  أبو بكر أمحدقال  ◙
اجلامع الذي ألفه أبو عبد هللا البخاري فرأيته جامعا كما مسي  فإين نظرت يف كتاب

املعاين احلسنة املستنبطة اليت ال  على مجل من لكثري من السنن الصحيحة وداال  
نقلته والعلم ابلرواايت وعللها علما و يكمل ملثلها اال من مجع إىل معرفة احلديث 

ان يرمحه هللا الرجل الذي قصر زمانه فيها وك وتبحرا  ا ابلفقه واللغة ومتكنا منها كله
على ذلك فربع وبلغ الغاية فحاز السبق ومجع إىل ذلك حسن النية والقصد للخري 

 (22) .فنفعه هللا ونفع به
 
 

 .(ه322 اإلمام احلافظ حممد بن أمحد النيسابوري احلاكم الكبري )ت ◙
يف معرفة احلديث ومَجْعه. ولو قال أَبحو َأمْحَد احلاكم: كاَن اْلبحَخارِّي أحد األئّمة 

قلت: إيّن مل أر تصنيَف أحد يشبه تصنيفه يف املبالغة واحلََْسن لرجوتح أن أكون 
 (23) .صادق ا

  

                                                             

 .( 4 ) هدي الساري (21)
 .( 13 ) هدي الساري (22)
 .( 015( هدي الساري )  0/413تغليق التعليق )  ( 6/145 )اتريخ اإلسالم  (23)
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 .هـ(322ت ) .سليمان مَحد بن حممَّد اخَلطَّايب قال أبو ◙

للعلوم، وصار  للدين، وركازا   كنزا    -أي صحيح البخاري  - فأصبح هذا الكتاب
بني األمة فيما يراد أن يعلم من صحيح احلديث  كما  ه حَ بكِ جبودة نقده وشدة سَ 

 (24) .عليه منه ولَ عَ مد ويـح عتَ وسقيمه، وفيما جيب أن يح 

 

 :علماء القرن اخلامس
 .ه(222اإلمام احلافظ أبو عبدهللا حممد ابن البَـّيع النيسابوري احلاكم )ت  ◙

مَّد بن ِإمْسَاِعيل ِإَمام أهل احلَِديث ِباَل خالف  قَاَل احْلَاِكم أَبحو عبد هللا يف اَترخيه حمَح
ة النـَّْقل ِإالَّ من َحاِسد  (20) .أعرفهح َبني أَئِمَّ

 
 .(ه212ت ) إسحاق اإلسفراييين واألستاذ أبقال  ◙

الصحيحان مقطوع بصحة أهل الصنعة جممعون على أن األخبار اليت اشتمل عليها 
أصوهلا ومتوهنا، وال حيصل اخلالف فيها حبال، وإن حصل فذاك اختالف يف طرقها 

 (26) ورواهتا.
 

 .ه(232اإلمام احلافظ جعفر بن حممد بن املُعتز املُسَتغِفري النسَّفي )ت  ◙
ْستغفريّ 

ح
جاز ل َخارِّي: لو ف "، وذكر اْلبح يف " اتريخ َنس قال جْعَفر ْبن حممد امل

: ما َرَأى بعينه مثل نفسه. ىللفضلته ع  (27) َمن لقي ِمن مشاخيه، ولقلتح
                                                             

 .( 1/152 ) أعالم احلديث )شرح صحيح البخاري( (24)
 .( 0/413 ) تغليق التعليق (20)
 .(1/48) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (1/357) توجيه النظر( 1/72فتح املغيث ) (26)
 .( 6/145 )( اتريخ اإلسالم  2/222للسبكي )  .طبقات الشافعية (27)
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 :علماء القرن السادس
 .(ه222بن طاهر املقدسي الظاهري )ت اإلمام احلافظ حممد  ◙

) ما علمت حتت أدمي السماء أعلم حبديث  :َعقَب ابن طاهر على قول ابن خزمية
 :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حممد بن إمساعيل البخاري ( فقال ابن طاهر

ِه املشايخ واألئمة شرقا  )وَحسبحك إبمام األئمة ابن خزمية يقول فيه هذا القول مع لحِقيِّ 
ه على أنفحِسهم و َقدمح ، و (28)وال عجب فإن املشايخ قاطبة أمجعوا على َقَدِمه ،وغراب  

 (24) .وابن خزمية إمنا رآه عند ِكرَبِه وتـََفرُِّده يف هذا الشأن( ،يف عحنفحوان شبابه
 

 (ه262)ت  قال الوزير العادل حيي بن حممد بن هبرية الشيباين البغدادي ◙
مث إين رأيت إمجاع املسلمني على الكتابني الصحيحني اللذين انتدب لتخرجيهما 
اإلمامان الكبريان: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، وأبو احلسني مسلم بن 
احلجاج القشريي، وأن األمة تلقت ذلك ابلقبول، وأنه ال كتاب يف احلديث على 

 (35) .اإلطالق يفضل عليهما
 

 .(ه222ت احلافظ حممد بن موسى احلازمي ) اإلمام ◙
) وأما البخاري فكان  :قال أبو بكر احلازمي يف كتابه " شروط األئمة اخلمسة "

 (31) .إتقاان  وانتقادا  وحبثا  وسربا  ( ،وقريع عصرِه ،وحيَد دهرِه
 
 

                                                             

 .أي على رسوخ قدمه يف احلديث (28)
 .( 24ما متس إليه حاجة القاري )  ( 1/75 )للنووي  .هتذيب األمساء (24)
 .( 1/45 ) البن هبرية .اإلفصاح عن معاين الصحاح (35)
 (. 604) لـ عبدالستار الشيخ  .اإلمام البخاري(  254مكانة الصحيحني )  ( 06 )شروط األئمة اخلمسة  (31)
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 :علماء القرن السابع

 .ه(623)ت  القاسم الرافعي عبدالكرمي بن حممد القزويينقال أبو  ◙
حممد بن إمساعيل البخاري أشهر من أن يعرف بشيخ أو تلميذ وجامعه الصحيح 

 (32) .أعظمح مرجوٍع إليه يف سحنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .(ه623ابن الصالح )ت  عثمان بن عبد الرمحنقال  ◙

 إمساعيَل اجْلحْعِفيُّ موالهحمأوَّلح َمْن َصنََّف الصحيَح البخاريُّ أبو عبِد هللِا حممدح بنح 
اِج النـَّْيسابوريُّ القحَشرْييُّ  ومسلٌم مَع أنَّهح أخَذ عِن  .وتالهح أبو احلسنِي محْسِلمح بنح احَلجَّ

ا أصحُّ الكحتحِب بعَد كتاِب هللِا  البخاريِّ واستفاَد منهح يشاركحهح يف أكثرِ  شيوِخِه. وكتاابُهح
 (33) العزيِز.

 .هـ(626 تأمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب )أبو العباس قال  ◙
وأمَّا انعقادح اإلمجاِع على تسميتهما ابلصحيَحني: فال َشكَّ فيه؛ بل قد صار ِذكرح 
حََّة؛   الصحيح َعَلم ا هلما، وإن كان غريُها بعدُها قد مَجَع الصحيح واشرتََط الصِّ

، ، وأيب بكٍر وأيب الشيخ ابن َحيَّ  كأيب بكٍر اإلمساعيلي اجلحرَجايّنِ ان األصبهايّنِ
، وغريهم، لكِن  ،الرَبَقاينّ  واحلاكِم أيب عبد هللا، وإبراهيَم بن محزة، وأيب ذرٍّ اهلََرِويِّ

َباق، ولحقَِّب كتاابُها ابلصحيَحني ابالّتِفاق  (34) .اإلمامان َأحَرزَا َقَصَب السِّ
ِث املنشور، صاحب التاريخ وهو الَعَلمح املشهور، واحلاملح لواَء علِم احلدي :وقال أيضا  

املرجوع إليه يف علم التعديل والتجريح، َأَحدح ححفَّاِظ اإلسالم، وَمن َحِفَظ  الصحيح
.. َشِهَد له أئمَّةح عصره ابإلمامة يف .هللا به حديَث رسوله عليه الصالةح والسالم

 (30) َدت له تراجمح كتابه بفهمه وفقهه.حفظ احلديث ونقله، وشه
                                                             

 .( 174 ) األمال الشارحة ملفردات الفاحتة (32)
 .( 80 ) . لـ ابن الصالحمعرفة أنواع علوم احلديث (33)
 .( 1/44 ) لـ القرطيب .املفهم (34)
 .( 1/40،44 ) لـ القرطيب .املفهم (30)
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 .(هـ626قال اإلمام النووي )ت  ◙
هذا العلم على األماثل  يفرمحه هللا ابرتفاع احملل والتقدم  البخارياعلم أن وصف و 

فضله أن معظم من  يف يواألقران، متفق عليه فيما أتخر وتقدم من األزمان، ويكف
اق املتقنون.  (36) أثىن عليه ونشر مناقبه شيوخه األعالم املربزون، واحلحذَّ

تفق العلماء رمحهم هللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز ا :وقال أيضا  
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما االمة ابلقبول وكتاب البخاري أصحهما 

غامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من وأكثرُها فوائد ومعارف ظاهرة و 
البخاري ويعرتف أبنه ليس له نظري يف علم احلديث وهذا الذي ذكرانه من ترجيح  

 (37).كتاب البخاري هو املذهب املختار الذي قاله اجلماهري وأهل االتقان واحلذق

وأمجعت األمة على صحة هذين الكتابني، ووجوب العمل  :وقال أيضا  
 (38)ما.أبحاديثه

 

 :علماء القرن الثامن

 .(ه222)ت  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ◙
كتاب البخاري أجل ما صنف يف هذا الباب والبخاري من أعرف خلق هللا 

  (34).وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الرتمذي أنه مل ير أحدا  أعلم ابلعلل منه ابحلديث
البخاري ومسلم بعد فليس حتت أدمي السماء كتاب أصح من  :وقال أيضا  

 (45).القرآن
                                                             

 .( 1/71 ) للنووي .هتذيب األمساء واللغات (36)
 .(1/14 )شرح مسلم للنووي  (37)
 .( 1/74 ) . للنوويهتذيب األمساء واللغات (38)
 .( 180 ) قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة (34)
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وما يف الكتب املصنفة املبوبة كتاب أنفع من " صحيح حممد بن  :وقال أيضا  
  (41) .إمساعيل البخاري "

 .ه(222 املزي )ت يوسف بن عبد الرمحنقال احلافظ  ◙
وأما السنة، فإن هللا تعاىل وفق هلا حفاظا عارفني، وجهابذة عاملني، وصيارفة 
انقدين، ينفون عنها حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني، فتنوعوا يف 
تصنيفها، وتفننوا يف تدوينها على أحناء كثرية وضروب عديدة، حرصا على حفظها، 

ها تصنيفا، وأجودها أتليفا، وأكثرها صوااب، وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسن
وأقلها خطأ، وأعمها نفعا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها 
قبوال عند املوافق واملخالف وأجلها موقعا عند اخلاصة والعامة: صحيح َأيب َعبد اَّللَِّ 

مَّد ْبن إمساعيل البخاري  (42) .حمَح
إمام َهَذا الشأن  َعْبد اَّللَِّ اْلبحَخارِّي احْلَاِفظ صاحب "الصحيح. أَبحو :وقال أيضا  

 (43) واملقتدى بِِه فيه واملعول على كتابه بني أهل اإلسالم.
 

 .(ه222ال اإلمام الذهيب )ت ق ◙
 (44) .وأّما جامعه الصحيح فأجل كحتب اإْلِساَلم وأفضلها بعد كتاب اَّللَّ تعاىل

إماما حافظا حجة رأسا يف الفقه واحلديث  -اإلمام البخاري  -كان  :وقال أيضا
 (40) .من أفراد العامل مع الدين والورع والتأله جمتهدا  

 
                                                                                                                                                                              

 .( 18/74 ) جمموع الفتاوى (45)
 .( 15/660 ) جمموع الفتاوى (41)
 .(1/147 ) للمزي .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (42)
 .( 0504رقم 24/431 ) للمزي .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (43)
 .( 6/145 ) للذهيب .اتريخ اإلسالم (44)
 .( 4714رقم 2/107)الكاشف  (40)
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 .ه(221قال اإلمام ابن القيم اجلوزية )ت  ◙
َو اْلبحَخارِيُّ  ،َأَجلُّ َمْن َصنََّف يف احلَِْديِث الصَِّحيحِ   (46) .هح

 
 .ه(221 احلافظ الفقيه اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت ◙

هو إمام املسلمني وقدوة املوحدين وشيخ املؤمنني  :قال يف ترمجة اإلمام البخاري
أحاديث سيد املرسلني وحافظ نظام الدين صاحب اجلامع  يفواملعول عليه 

 (47) .الصحيح
 .(هـ222ت قال احلافظ ابن كثري ) ◙

يف زمانه، واملقتدى به يف أوانه،  هللا البخاري احلافظ، إمام أهل احلديثأبو عبد 
واملقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه " الصحيح " يستسقى بقراءته الغمام، 

 (48) وأمجع على قبوله وصحة ما فيه أهل اإلسالم.
 

 .(هـ222ت )قال ابن مجاعة  ◙
فإن اإلمام أاب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري سبق بوضع كتاب اجلامع الصحيح 

 (44) .رحجلالذي أمجع على صحته األئمة من أهل التعديل وا

 .(هـ222ت )قال اإلمام ابن أيب العز احلنفي  ◙
الصحيحان اللذان مجعهما البخاري ومسلم أصحُّ الكتب املصنفة، هذا الذي عليه 

 (05) .اإلسالمأئمة 
                                                             

 .( 1/244)زاد املعاد  (46)
 .( 05رقم 2/212)للسبكي  .طبقات الشافعية (47)
 .(ه 206سنة  11/28 ) البداية والنهاية (48)
 .( 20 )لـ ابن مجاعة  .مناسبات تراجم البخاري (44)
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 .ه(222قال ابن رجب احلنبلي )ت  ◙
والناس  ،وقد سبق الناس إىل تصنيف الصحيح والتاريخ ،وللبخاري تصانيف كثرية

إذ كل من صّنف يف هذين العلمني حيتاج إىل   ،بعده تبع له يف هذين الكتابني
 (01) .كتابه

 :علماء القرن التاسع
 .ه(226ت العراقي )قال زين الدين  ◙

كتاابُها أصح كتب احلديث فوعلى كل حال سواء قيل البخاري أصح أو مسلم 
ألن من قال كتاب البخاري أصح قائل أبن بعده يف الصحة كتاب مسلم ومن قال 
إن كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفق الكل على اهنما أصح  

 (02).كتب احلديث

 .ه(222قال ابن خلدون )ت  ◙
وجدان طعنا  يف بعض رجال األسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء فإذا 

رأي، تطرق ذلك إىل صحة احلديث وأوهن منها. وال تقولن: مثل ذلك رمبا يتطرق 
إىل رجال الصحيحني، فإن االمجاع قد اتصل يف األمة على تلقيهما ابلقبول، 

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

 

 .هـ(222 ت) الدمشقي ابن انصر الدينقال  ◙
خترج به أرابب الدراية، وانتفع به أهل الرواية، وكان فرد زمانه، حافظا  للسانه، ورعا  
يف مجيع شأنه، هذا مع علمه العزيز، وإتقانه الكثري، وشدة عنايته ابألخبار، وجودة 

                                                                                                                                                                              

 (46 )ابن أيب العز لـ  .االتباع (05)
 .( 1/052 ) شرح علل الرتمذي (01)
 .( 1/48 ) لـ األمري الصنعاين .توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار (02)
 .( 171 ) مقدمة ابن خلدون (03)
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ونقدهم، مع حفظ أوقاته  حفظه للسنن واآلاثر، ومعرفته ابلتاريخ وأايم الناس
 (04) وساعاته، والعبادة الدائمة إىل مماته.

ولقد كان كبري الشأن، جليل القدر، عدمي النظري، مل ير أحد شكله، ومل  :وقال أيضا  
 (00) .خيلف بعده مثله

 

 .ه(222قال ابن حجر )ت  ◙
وقد رأيت اإلمام أاب عبد هللا البخاري يف جامعه الصحيح وقد تصدى لالقتباس من 

مناهلهما الروية  وكرع من واستنباطا   تقريرا   -أي الكتاب والسنة  -انوارُها البهية 
ورزق حبسن نيته السعادة فيما مجع حىت اذعن له املخالف واملوافق  انتزاعا وانتشاطا

 (06) .وتلقى كالمه يف التصحيح ابلتسليم املطاوع واملفارق

 .ه(222العيين )ت  حممود بن أمحد بن موسىقال  ◙
 احْلَاِفظ احلفيظ الشهري اْلمحَميز النَّاِقد اْلَبِصري الَِّذي شِهدت حبفظه اْلعلَماء الثَِّقات

َواْعرَتَفت بضبطه اْلَمَشاِيخ اأْلَثـَْبات َومل يحنكر َفضله عحَلَماء َهَذا الشَّْأن َواَل تَنازع يف 
مَّد بن ِإمْسَاِعيل  ْساَلم أَبحو عبد هللا حمَح ة اإْلِ ِصَحة تنقيده اثـَْنان اإِلَمام اهْلمام حجَّ

 .البحَخارِيّ 
أَنه لَْيَس بعد كتاب هللا تـََعاىَل أصح اّتفق عحَلَماء الشرق والغرب على  :وقال أيضا   

 (07) .من صحيحي البحَخارِّي َومحسلم

 

                                                             

 .( 254 ) حتفة اإلخباري برتمجة البخاري (04)
 .( 210 ) حتفة اإلخباري برتمجة البخاري (00)
 .( 0 )هدي الساري  (06)
َهَذا اْلكتاب الَِّذي هحَو حَبر يتالطم أمواجا  :وقال أيضا   ( 1/0 ) للعيين .عمدة القاري شرح صحيح البخاري (07)

 .أبدا وفاز جبواهره الَّيِت اَل حتصى عددا رَأَْيت النَّاس يْدخلحوَن ِفيِه أَفْـَواج ا َفمن َخاَض ِفيِه ظفر بكنز اَل يْنفد
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 :علماء القرن العاشر
 .(ه211السيوطي )ت قال اإلمام جالل الدين  ◙

َوِإَمام َهَذا الشَّْأن واملعول على َصِحيحه يف ( الصَِّحيح ) احْلَاِفظ العلم َصاحب 
 (08) .أقطار اْلبلَدانِ 

 (.ه223)ت  أمحد بن حممد القسطالينقال  ◙
هو اإلمام حافظ اإلسالم خامتة اجلهابذة النقاد األعالم، شيخ احلديث وطبيب 
، ذو الفضائل اليت سارت السراة  ا وعراب  علله يف القدمي واحلديث، إمام األئمة عجم 
، احلافظ الذي ال تغيب عنه شاردة، والضابط الذي استوت لديه  هبا شرف ا وغراب 

 (04) .البخاري لطارفة والتالدة، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيلا
ابلقبول من العلماء يف   هو أصح الكتب املؤلفة يف هذا الشأن، واملتلقى :وقال أيضا  

كل أوان، قد فاق أمثاله يف مجيع الفنون واألقسام، وخّص مبزااي من بني دواوين 
اإلسالم، شهد له ابلرباعة والتقّدم الصناديد العظام واألفاضل الكرام، ففوائده أكثر 

وأما آتليفه فإهنا سارت مسري الشمس ودارت  ،من أن حتصى وأعز من أن تستقصى
ا فما جحد فضلها إال الذي يتخبطه الشيطان من املّس وأجّلها وأعظمها يف الدني

 (65) اجلامع الصحيح.

 .ه(222 املكي )تأمحد بن حممد بن حجر اهليتمي قال  ◙
  (61) .ُها أصح اْلكتب بعد اْلقحْرآن إبِِمْجَاع من يْعتد بِهِ الصحيحان 

                                                             

 .( 1/0 ) للسيوطي .طبقات احلفاظ (08)
 .( 1/40 ) للقسطالين .لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  (04)
 .( 01 ،1/41 ) للقسطالين .لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  (65)
 .( 1/31 ) الصواعق احملرقة (61)
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 :علماء القرن احلادي عشر
 .ه(1212)ت  اهلروي القاريعلي املال قال الشيخ  ◙

اتفقت العلماء على تلقي الصحيحني ابلقبول، وأهنما أصح الكتب املؤلفة، مث 
 (62) .اجلمهور على أن صحيح البخاري أرجحهما

 
 :علماء القرن الثاين عشر

 .ه(1126)ت  قال ويل هللا الدهلوي ◙
أما الصحيحان فقد اتفق احملدثون على أن مجيع ما فيهما من املتصل املرفوع 
صحيح ابلقطع وأهنما متواتران إىل مصنفيهما وأن كل من يهون أمرُها فهو مبتدع 

 (63) .متبع غري سبيل املؤمنني
 (64) ولعمري أَنه اَنَل من الشُّْهرَة َواْلَقبحول َدَرَجة اَل يرام فـَْوقَها. :وقال أيضا  

 
 :علماء القرن الثالث عشر

 .(هـ1221قال اإلمام الشوكاين )ت  ◙
واعلم أن ما كان من األحاديث يف الصحيحني أو يف أحدُها جاز االحتجاج به 

 (60) .من دون حبث؛ ألهنما التزما الصحة وتلقت ما فيهما األمة ابلقبول
َوقد منح هللا َهَذا الرجل من صدق اْلَفهم ونفوذ الذِّْهن َما مل يكن لغريه  :وقال أيضا  

من أذكياء اْلَعامل. َهَذا َمَع َما وهب َلهح من حفظ الّسنة املطهرة والتمييز َبني 

                                                             

 .( 1/18 ) مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح شرح  (62)
 .( 1/244 ) لـ الدهلوي .حجة هللا البالغة (63)
 .( 1/208 ) لـ الدهلوي .حجة هللا البالغة (64)
 .(1/21)نيل األوطار  (60)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





صحيحها وسقيمها، َواْخِتَيار َما اْخَتارَهح يف ِكَتابه من أصح الصَِّحيح َحىتَّ مَسَّاهح كثري 
ة َهَذا الشَّْأن، أَِمري اْلمحؤمِننَي يف احلَِديث، َوجعل هللا سحْبَحانَهح ِكَتابه َهَذا اْرَفْع من أَئِمَّ 

جماميع كتب الّسنة املطهرة وأعالها َوَأْكرمَها ِعْند مجع الطوائف اإلسالمية، وأجلها 
 (66) ِعْند كل أهل َهِذه اْلملَّة.

 

 :علماء القرن الرابع عشر
 .(ه1322سن خان البخاري القنوجي )ت صديق ح قال الشيخ األمري ◙

هذه  ،ومن يهون أمرُها فهو مبتدع متبع غري سبيل املؤمنني ،وُها أصح الكتب
 (67) .صحف الفحول تنطق بذلك

 .(ه1332طاهر اجلزائري )ت الشيخ قال  ◙
َوقَاَل َبعضهم ِإن تلقي اأْلمة هَلما اِبْلقبحوِل من ِجَهة َكون َما فيهَما من اأْلََحاِديث 

ا من اْلكتب احلديثية  (68).أصح ممَّا يف سواُهَح

 .(ه1362العالمة احملقق القاضي حممد بن أمحد العلوي اإلمساعيلي )ت  ◙
الصحيحني هو  وال شك أن تكذيب الصحايب أو بعض الرواة عنه وخصوصا  يف

الفتح لباب متسعة هلدم أسس الدين وإلبطال نصوص أحاديث الشريعة احملمولة 

                                                             

 .(034 ) للشوكاين .قطر الول على حديث الول (66)
 .( 4 ) لـ صديق حسن خان .السراج الوهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (67)
 .( 1/322 ) . لـ اجلزائريتوجيه النظر إىل أصول األثر (68)
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وإلبطال خاصية الصحيحني اللذين تلقتهما  ،على كاهل أحفظ الصحابة أيب هريرة
 (64) .األمة ابلقبول يف التعويل عليهما يف شرائع دينها

 .هـ(1322 تحممد اخلضر حسني )قال الشيخ  ◙
الصحيح أثر كبري يف توطيد أركان الشريعة، ومحايتها من أن تعبث هبا للجامع 

 أصابع اجلاحدين، يشهد هبذا وجوه كثرية.
ومن هذه الوجوه: أن األحاديث الضعيفة ال يعتمد عليها يف استنباط األحكام 
العملية، وتلقي األمة للجامع الصحيح ابلقبول والتسليم، جيعل أحاديثه كلها صاحلة 

ج هبا يف تقرير األحكام العملية، فاجلامع الصحيح وضع أمام الباحثني عن ألن حيت
وال يشتبه  ،أحكام الشريعة جانبا  عظيما  من األحاديث اليت ال يرتددون يف صحتها

 (75) عليهم احلال يف عدالة رجاهلا.

 
 :علماء القرن اخلامس عشر

 .(ه1222ت قال الشيخ عبدالعزيز بن ابز ) ◙
واخلالصة أن ما رواه الشيخان قد تلقته األمة ابلقبول فال يسمع كالم أحد يف 

 (71) .الطعن عليهما رمحة هللا عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم

 .(ه1222)ت  األلباينحممد انصر الدين قال الشيخ  ◙
"والصحيحان ُها أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل ابتفاق علماء املسلمني من 

ني وغريهم، فقد امتازا على غريُها من كتب السنة بتفردُها جبمع أصح احملدث

                                                             

 .( 222 ) لإلمساعيلي .توضيح طرق الرشاد (64)
 .( 4/114 ) موسوعة األعمال الكاملة لإلمام حممد اخلضر حسني (75)
 .( 20/75 ) جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز (71)
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األحاديث الصحيحة، وطرح األحاديث الضعيفة واملتون املنكرة، على قواعد متينة 
وشروط دقيقة، وقد وفقوا يف ذلك توفيق ا ابلغ ا مل يوفق إليه من بعدهم، ممن حنا 

احلاكم وغريهم، حىت صار عرف ا حنوهم يف مجع الصحيح؛ كابن خزمية وابن حبان و 
أن احلديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدُها فقد جاوز القنطرة ودخل يف طريق 

 (72) .الصحة والسالمة، وال ريب يف ذلك، وأنه هو األصل عندان"

*** 

 .( 22 ) مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (72)
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