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L  َُّأُبو َعْبِد اهلِل الُبَخاِري  J
ُد بُن إِْس��َماِعْيَل ب��ِن إِْبَراِهْيَم ْبِن الُمِغْي��َرِة بِن َبْرِدْزَبه  ُمَحمَّ

اُع. )وَبْرِدْزَبه َلْفَظٌة بَخاِريَّة( معنَاَها الزرَّ

ه الُمِغْي��َرُة َعَل��ى َيِدي الَيَم��ان الُجْعِف��يِّ َوالِي  َأس��َلَم َج��دُّ
ُبَخاَرى، َوَطَلَب أبوُه إِْسَماِعْيُل بُن إِْبَراِهْيَم الِعْلم.

قال إِْسَحاُق بُن َأْحَمَد بِن َخَلٍف: َسِمعُت الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: 
اَد بَن َزْيٍد، َوَصافَح  َس��ِمَع َأبِي ِمْن َمالِِك بِن َأَنٍس، َوَرَأى َحمَّ

اْبَن الُمَباَرِك بكلَتا َيَدْيِه.

اٍل َسَنَة َأْرَبٍع َوتِْسِعْيَن َوماَئٍة. ُولَِد َأُبو َعْبِد اهللِ ِفي َشوَّ

قال اب��ُن َأبِي َحاتٍِم: ُقْل��ُت ألَبِي َعْبِد اهللِ: َكْي��َف َكاَن َبْدُء 
َأمرَِك؟ َقاَل: ُأْلِهْمُت ِحْفَظ الَحِدْيِث َوَأَنا فِي الُكتَّاِب))(.

س الصبيان القرآن والقراءة والكتابة،  ُس ُيدرِّ الُكتَّاب: مدرسٌة صغيرٌة فيها ُمدرِّ  )((
وُيطَلُق عليها اسم الُكتَّاب والمكتب، والجمع: كتاتيب.
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َك؟  َفُقْلُت: كم َكاَن ِسنُّ

َفَقاَل: عشُر ِس��نِْيَن، َأْو َأَقّل، ُثمَّ خرْجُت ِمَن الُكتَّاِب َبْعد 
))(. َوَغْي��رِِه، َفَقاَل  اخِل��يِّ الَعْش��رِ، َفَجَعْل��ُت َأْخَتِل��ُف إَلى الدَّ
َبْيرِ، َعْن إِْبَراِهْيَم،  ثنا ُس��ْفَياُن، َعْن َأبِ��ي الزُّ الداخليُّ َيْومًا: حدَّ

َبْيرِ َلْم َيْرِو َعْن إِْبَراِهْيَم. َفُقْلُت َلُه: إِنَّ َأَبا الزُّ

َفاْنَتَهرنِي، َفُقْلُت َلُه: اْرِجْع إَِلى األَْصِل))(.

َفَدَخَل فنَظ��َر فِْيِه، ُثمَّ َخَرَج، َفَقاَل لِي: َكْيَف هو َيا ُغالَُم؟ 
، َعْن إِْبَراِهْيَم، فَقاَل: صدْقَت. َبْيُر بُن َعِديٍّ ُقْلُت: ُهَو الزُّ

: اْبُن َكْم ُكنَْت ِحْيَن رددَت َعَلْيِه؟  َفِقْيَل لِْلُبَخاِريِّ

فَقاَل: اْبُن إِْحَدى َعْشَرَة َسنًَة!

ُد إلى دروس الشيخ الداخلي،  فجعلُت أختلُف إلى الداخلي: أي صرُت أتردَّ  )((
وهو من أهل الحديث ببخارى.

الصواب  أن  وستجد  الحديث،  هذا  منها  نقلَت  التي  دفاترك  إلى  انظر  أي:   )((
معي.
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ا َطَعْنُت ِفي ِس��تَّ َعْشَرَة َسَنًة، ُكْنُت َقْد حفظُت  قال: فَلمَّ

كتَب اْبِن الُمَباَرِك َوَوِكْيٍع، َوعرفُت َكاَلَم َهُؤاَلِء، ُثمَّ خرْجُت 

ا َحَجْج��ُت َرَجَع َأِخي  َة، َفَلمَّ ي َوَأِخي َأْحَم��َد إَِلى َمكَّ َم��َع ُأمِّ

ْفُت أنا ِفي طلِب الَحِدْيث. ي َوتخلَّ بِأمِّ

***
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ِذْكُر تسِمَية ُشيوِخِه َوَأْصَحاِبِه

َس��ِمَع البخاريُّ بُِبَخاَرى َقْب��َل َأْن يرتحَل ِمْن: َعْبِد اهللِ بِن 

 ، ِد بِن َس��اَلٍم البِْيَكْنِديِّ ، َوُمَحمَّ ��ِد بِن َعْبِد اهللِ الُجْعِف��يِّ ُمَحمَّ

َوَجَماَعٍة ليُسوا ِمْن ِكَباِر ُشُيْوِخِه.

يِّ ب��ِن إِْبَراِهْيَم، َوُه��َو ِمْن َعَوالِي  ُث��مَّ َس��ِمَع ببلٍخ ِمْن: مكِّ

ُشيوِخِه.

وبَِنْيَساُبْوَر ِمْن: َيْحَيى بِن َيْحَيى، َوَجَماَعٍة.

وبَِبْغَداَد -إِْذ َقِدَم الِعَراَق ِفي آِخِر َسَنِة َعْشٍر َوماَئَتْين- ِمْن: 

اَن. ْعَماِن، َوَعفَّ اِع، َوُسَرْيِج بِن النُّ ِد بِن ِعْيَسى بِن الطبَّ ُمَحمَّ

اِج  ، َوَحجَّ بِْيِل، َواأَلْنَصاِريِّ وبِالَبْصَرِة ِمْن: َأبِي َعاِصٍم النَّ

ٍة. بِن منَهاٍل، َوِعدَّ
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وبِاْلُكْوَفِة ِمْن: ُعَبْيِد اهللِ بِن ُمْوَسى، َوَأبِي ُنَعْيٍم، َوَخالِِد بِن 

اٍم. َمْخَلٍد، َوَطْلِق بِن َغنَّ

، َوَأبِ��ي الَولِْيد  ��اٍن الَبْصِريِّ ��اِن بِن َحسَّ ��َة ِمْن: َحسَّ َوبَِمكَّ

. ، َوالُحَمْيِديِّ اأَلْزَرِقيِّ

ْوَب بِن ُسَلْيَماَن  ، َوَأيُّ وَبالَمِدْيَنِة ِمْن: َعْبِد الَعِزْيِز اأُلَويِسيِّ

بِن باَِلٍل، َوإِْسَماِعْيَل بِن َأبِي ُأَوْيٍس.

وبمص��َر: َس��ِعْيَد بَن َأبِ��ي َمْرَي��َم، َوَعْبَد اهللِ بَن ُيْوُس��َف، 

ًة. َوَأْصَبَغ، َوِعدَّ

اِم: َأَبا الَيَماِن، َوآَدَم بَن َأبِي إَِياٍس، َوَعِليَّ بَن َعيَّاٍش. وَبالشَّ

َوَقْد َس��ِمَع ِمْن: َأبِ��ي الُمِغْيَرِة َعْبِد الُق��ّدوس، َوَأْحَمَد بِن 

، َوَأبِي ُمْس��ِهٍر،  ِد بِن ُيْوُس��َف الِفْرَيابِيِّ ، َوُمَحمَّ َخالِ��ٍد الوهبِيِّ

َوُأَمٍم ِسَواُهم.
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��ُد بُن َأبِي َحاتٍِم: َس��ِمْعُتُه َيُقْوُل: َدَخْلُت  اُقُه ُمَحمَّ َق��اَل َورَّ

بلَخ، َفَس��َألونِي َأْن ُأْمِلَي َعَلْيِهم لُِكلِّ َم��ْن َكَتْبُت َعْنُه َحِدْيثًا، 

ن َكَتْبُت َعْنُهم. َفَأمليُت َألَف َحِدْيٍث أَللِف َرُجٍل ممَّ

َق��اَل: َوَس��ِمْعُتُه َقْبَل َمْوته بش��هٍر َيُقْوُل: َكَتْب��ُت َعْن َألٍف 

هم َكاُنوا  َوَثَمانِْي��َن َرُجاًل، َلْيَس ِفْيِهم إاِلَّ َصاِحب َحِدْيٍث، كلُّ

َيُقْوُلْوَن: اإِلْيَماُن َقْوٌل َوعمٌل، َيِزْيُد َوينقص.

وَقاَل: َس��ِمْعُت الُبَخ��اِريَّ َيُق��ْوُل: َدَخْلُت َبْغَداَد آِخ��َر َثَماِن 

اٍت، ِفي ُكلِّ َذلَِك ُأَجالُِس َأْحَمَد بَن َحْنَبٍل، َفَقاَل لِي ِفي آِخِر َما  َمرَّ

ْعُتُه: َيا َأَبا َعْبِد اهللِ، َتَدُع الِعْلَم َوالنَّاَس، َوتِصيُر إَِلى ُخَراَساَن؟. َودَّ

، َوَأُبو  ْرِمِذيُّ وَرَوى َعْنُه خلٌق َكثِْيٌر، ِمْنُهم: َأُبو ِعْيَس��ى التِّ

ْنَيا، َوابُن َأبِي َعاِصٍم،  ، وابُن َأبِي الدُّ َحاتٍِم، َوإِْبَراِهْيُم الَحْربِيُّ

ِحْيِح(،  ُد بُن ُيْوُسَف الِفَرْبِريُّ َراِوي )الصَّ وابُن ُخَزْيَمَة، َوُمَحمَّ

َوَأمٌم اَل ُيحَصوَن.
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َوَرَوى َعْنُه: ُمْسِلٌم ِفي َغْير )َصِحْيحِه(.

يِّ ُش��ُيْوَخ الُبَخاِريِّ  اِج الِمزِّ َوَق��ْد َرتََّب َش��ْيُخَنا َأُبو الَحجَّ

َوَأْصَحاَبُه َعَلى الُمْعَجِم كَعاَدتِِه َوَذَكَر َخْلقًا منهم.

***
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ِذْكُر ِرحلِتِه َوَطَلِبِه َوَتَصاِنْيِفِه

َد بَن  ُد بُن َأبِي َحاتِم: َس��ِمْعُت َأَبا َعْب��ِد اهللِ ُمَحمَّ َق��اَل ُمَحمَّ
ي، َوَرَجَع  إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ َيُقْوُل: َحَجْجُت أنا وأخي وأمِّ
ا َطعنُْت فِي َثَماِن  ْفُت فِي طلِب الَحِدْيث َفَلمَّ ي، َوتخلَّ َأِخي بُِأمِّ
َحاَبِة َوالتَّابِِعْيَن َوَأَقاويَلُهم. َعْشَرَة، َجَعلُت ُأَصنُِّف قَضاَيا الصَّ

اِرْي��ِخ( إِْذ َذاَك ِعْنَد َقْبِر َرُس��ْوِل اهللِ  ْف��ُت ِكَت��اَب )التَّ وصنَّ
َيالِي الُمْقِمَرِة، َوَقلَّ اْس��ٌم فِي التَّاِرْيِخ إاِلَّ   ِف��ي اللَّ

ٌة، إاِلَّ َأنِّي َكرِْهُت تطويَل الكَِتاب. َوَلُه ِقصَّ

، َفإَِذا ِجْئُت  وُكْن��ُت َأختِلُف إَِلى الُفَقَهاِء بَِم��ْرَو َوَأَنا َصبِيٌّ
ٌب ِم��ْن َأهِلَها: كم  َم َعَلْيِهم، َفَق��اَل لِي ُمَؤدِّ َأس��تِحي َأْن ُأَس��لِّ

كتبَت الَيْوَم؟ 

َفقلُت: اْثنَْيِن، َوَأَرْدُت بَِذلَِك َحِدْيَثْيِن، َفَضِحَك َمْن َحَضَر 
الَمْجِلَس. 
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ُه َيْضَح��ُك ِمنُْكم  َفَق��اَل َش��ْيٌخ ِمْنُهم: الَ تضحُك��وا، َفَلَعلَّ
َيْومًا!

))( َوَأَنا اْبُن َثَماِن َعْش��َرَة َس��َنًة،  وَدَخْل��ُت َعَلى الُحَمْيِديِّ

��ا َبُصَر  َوَبْيَن��ُه َوَبْي��َن رج��ٍل آَخَر اْختِ��اَلٌف ِف��ي َحِدْيٍث، َفَلمَّ

 ، بِ��ي الُحَمْيِديُّ َقاَل: َق��ْد َجاَء َمْن يفِصُل َبْيَنَن��ا، َفَعرَضا َعَليَّ

َفقضيُت لِْلُحِميديِّ َعَلى َمْن ُيَخالُِفه.

قال َأُب��و َبْكٍر اأَلْعَيُن: أتينا الُبَخ��اِريِّ وكتبنا عنه، َوَما ِفي 

َوْجِهِه َش��ْعَرٌة! وُقْلَنا له: اْبُن َكْم َأْنَت؟ َقاَل: اْبُن َس��ْبَع َعْشَرَة 

َسَنة.

قال البخاري: ُكْنُت إَِذا َكَتْبُت َعْن رجٍل َس��َأْلُتُه َعِن اْسِمِه 

ُجُل َفِهمًا. َفإِْن  َوُكْنَيتِِه َونِْس��َبتِِه َوَحْمِلِه الَحِدْيَث، إِْن َكاَن الرَّ

ة، وكان لقبه:  ثين يف مكَّ الُحميدي من شيوخ البخاري وهو من كبار المحدِّ  )((
شيخ الحرم.
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َلْم َيُكْن َفِهمًا َسَأْلُتُه َأْن ُيْخِرَج إَِليَّ َأْصَلُه))(. 

ْوِري: َم��ا َرَأْيُت َأَح��دًا ُيْحِس��ُن طلَب  ��اَس ال��دُّ َق��اَل الَعبَّ
��ِد بِن إِْس��َماِعْيَل، َكاَن الَ يدُع َأْصالً َوالَ  الَحِدْي��ِث ِمْثَل ُمَحمَّ

فرعًا إاِلَّ َقَلَعُه.

: ُكنُْت عنَد إِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َفَقاَل َبْعُض  قال البخاريُّ
  َِّأْصَحابِنَا: َلْو جمعُتم كَِتابًا مختِصرًا لُسنَِن النَّبِي

َفَوَقَع َذلَِك فِي َقلبِي، َفَأخذُت فِي جمِع َهَذا الكَِتاب))(.

 : ��ُد بُن إِْس��َماِعْيَل البخاريُّ ق��ال الِفَرْبِري: َق��اَل لِي ُمَحمَّ
ِحْيِح( َحِدْيثًا إاِلَّ اغتس��لُت َقْبَل  َما وضعُت فِ��ي كَِتابِي )الصَّ

ْيُت َرْكَعَتْيِن))(.  َذلَِك، َوَصلَّ

يعني أصوله ودفاتره التي كتب فيها الحديث  )((
البخاري  تأليف صحيح  أنَّ فكرة  نعلم:  البخاري! ومن ذلك  يعني صحيح   )((
ية العظيمة  كانت بسبب كلمة عابرة قيلت يف مجلس، وهذا يدلُّنا على األهمِّ

للكلمات الطيبة واالقتراحات الحسنة.
ة تأليفه 6) عاما. وكانت مدَّ  )((



اإلمام البخاري

13

قال إِْبَراِهْيُم بُن َمْعِقٍل، َسِمْعُت الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: َما َأدخلُت 

َحاِح ِكي اَل  ، َوتركُت بعض الصِّ ِف��ي َهَذا الِكَتاِب إاِلَّ َما َصحَّ

يطوَل الِكَتاُب.

ِد بِن إِْس��َماِعْيَل  ُد بُن ُيْوُس��َف: ُكْنُت َمَع ُمَحمَّ ق��ال مَحمَّ

ُه َقاَم َوَأْس��َرَج  البخاري بَِمْنِزلِ��ِه َذاَت َلْيَلٍة، َفَأحصيُت َعَلْيِه َأنَّ

ة! ُقَها ِفي َلْيَلٍة َثَماِن َعْشَرَة مرَّ َيْسَتذكُر َأْشَياَء ُيَعلِّ

اق: َكاَن َأُب��و َعْبِد اهللِ إَِذا  ُد ب��ُن َأبِي َحاتٍِم الورَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

ُكْنُت َمَعُه ِفي سفٍر، َيْجَمُعَنا َبْيٌت َواِحٌد، َفُكْنُت َأَراُه يقوُم ِفي 

ة، ِفي ُكلِّ َذلَِك  ة إَِلى ِعْشِرْيَن مرَّ َلْيَلٍة َواِحَدٍة َخْمَس َعْش��َرَة مرَّ

اَحَة، فُيوِري َنارًا، َوُيْس��ِرُج، ُثمَّ ُيخ��رُج َأَحاِدْيَث،  َيْأُخ��ُذ الَقدَّ

ُم َعَلْيَها. فُيعلِّ

ِحْيَح( ِفي ِس��تَّ َعْشَرَة َسَنًة،  قال الُبَخاِري: صّنْفُت )الصَّ

ًة ِفْيَما َبْينِي َوَبْيَن اهلل َتَعاَلى. َوَجَعلُتُه ُحجَّ
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ْوِم،  بِيَّ  ِفي النَّ قال النَّْجُم بُن الُفَضْيل: َرَأْيُت النَّ

َما َرَفَع  ُد بُن إِْسَماِعْيَل َيْمِشي َخْلَفُه، َفُكلَّ ُه َيْمِشي، َوُمَحمَّ َكَأنَّ

ُد بُن إِسَماعيَل البخاريُّ  بِيُّ  َقَدَمُه، وضَع ُمَحمَّ النَّ

بِيُّ  َقَدَمُه عنه. قَدَمُه ِفي المَكاِن الَِّذي َرَفَع النَّ

***
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ِذْكُر ِحْفِظِه َوَسَعِة ِعْلِمِه َوَذَكاِئِه

َد  ، َس��ِمْعُت ُمَحمَّ ٍد الُبَخاِريَّ ْحَم��ِن بَن ُمَحمَّ قال َعْبَد الرَّ
بَن إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ يقْوُل: َلِقْيُت َأْكَثَر ِمْن َألِف َرُجٍل من 
اٍت، َأْهِل  ��اِم َوِمْص��َر، َلِقيُتُهم َكرَّ َأْهِل الِحَجاِز َوالِعَراِق َوالشَّ
اٍت،  تيِن، َوَأْهِل الَبْص��َرِة َأْرَبَع َمرَّ ��اِم َوِمْصَر َوالَجِزْيَرِة مرَّ الشَّ
َوَبالِحَجاِز ِستَّة َأْعَواٍم، َواَل ُأْحِصي كم َدَخْلُت الُكْوَفَة َوَبْغَداَد، 
ُث��مَّ َقاَل: َفَما َرَأْيُت َواِحدًا ِمْنُهم َيْختِلف ِفي َهِذِه اأَلْش��َياِء َأنَّ 

ْيَن َقْوٌل َوعمٌل، َوَأنَّ الُقْرآَن َكاَلُم اهللِ. الدِّ

اُق: َس��ِمْعُت َحاِش��َد بَن  ُد بُن َأبِ��ي َحاتٍِم الَورَّ َق��اَل ُمَحمَّ
إِْسَماِعْيَل َوآَخَر َيُقْواَلِن: َكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ الُبَخاِريُّ يأتي َمَعَنا 
إَِلى َمَش��ايِِخ الَبْص��َرِة َوُهَو ُغاَلٌم، َفاَل َيْكُت��ُب، َحتَّى َأَتى َعَلى 
ا َنُق��ْول َلُه: إِنَّك تأت��ي معَن��ا واَل َتْكُتُب، َفَما  ��اٍم، فكنَّ َذلِ��َك َأيَّ
َة عشَر َيْومًا: إِنَّكَما َقْد َأْكَثْرُتَما  تصَنُع؟ َفَقاَل َلَنا َيْومًا َبْعد ستَّ
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َعَل��يَّ َوَأْلحْحُتَما، َفاْعِرَضا َعَليَّ َما َكَتْبُتَم��ا. َفَأْخرْجَنا إَِلْيِه َما 
َها َعْن َظهِر الَقْلِب! ُثمَّ َقاَل: َأَتَرْوَن َأنِّي  َكاَن ِعْندَنا، َفقرَأَها ُكلَّ

ُمُه َأَحٌد. ُه اَل يتقدَّ ُع َأيَّاِمي؟ فَعرْفَنا َأنَّ َأختِلُف َهْدرًا، َوُأَضيِّ

ْيَن  َقاَل: َوَسِمْعُتُهَما َيُقْواَلِن: َكاَن َأْهُل الَمْعِرَفِة ِمَن الَبْصِريِّ

َيْعُدْوَن َخْلَفُه))( ِفي طلِب الَحِدْيِث َوُهَو َش��ابٌّ َحتَّى يغِلُبوُه 

ِرْيِق، فيجتم��ُع َعَلْيِه  َعَلى َنْفِس��ِه، َوُيجلس��وُه ِف��ي َبْع��ِض الطَّ

ْن َيْكُتُب َعْنُه. َوَكاَن َش��اّبًا َلْم َيْخُرْج شعر  َألوٌف، َأْكَثرُهم ِممَّ

َوْجُهُه!

َوَق��اَل َأُبو َأْحَم��َد َعْبُد اهللِ بُن َع��ِديٍّ الَحاِفُظ: َس��ِمْعُت 

َد بَن إِْسَماِعْيَل الُبَخاِريَّ َقِدَم  َة َمَش��ايٍِخ يحُكْون َأنَّ ُمَحمَّ ِعدَّ

َبْغَداَد، فَس��ِمَع بِِه َأْصَح��اُب الَحِدْي��ِث، َفاْجَتَمُعوا َوَعَمُدوا 

إَِلى ماَئِة َحِدْي��ٍث، َفقلُبوا ُمتونَها َوَأَس��انِْيَدَها، َوَجَعُلوا َمْتَن 

أي يمشون خلفه بسرعة وشدة.  )((
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َهَذا اإِلْس��َناِد لَهَذا، َوإِْسَناَد َهَذا الَمْتِن لَهَذا، َودفُعوا إَِلى ُكلِّ 

َواِحٍد َعْشَرَة َأَحاِدْيَث لُيْلُقوَها َعَلى الُبَخاِريِّ ِفي الَمْجِلِس، 

��اُس، َوانَت��دَب َأَحُدُهم، َفَس��َأَل الُبَخ��اِريَّ َعْن  َفاْجَتَم��َع النَّ

َحِدْيٍث ِمْن َعَشرتِِه، َفَقاَل: اَل َأْعِرُفُه. َوَسَأَلُه َعْن آخر، َفَقاَل: 

اَل َأعِرُف��ُه. َوَكَذلِ��َك َحتَّى فرَغ ِمْن عش��رتِِه. َف��َكاَن الفقَهاُء 

ُج��َل َفِهَم. َوَمْن  َيْلَتِف��ُت َبْعضُهم إَِلى َبْع��ٍض، َوَيُقْوُلْوَن: الرَّ

َكاَن اَل َي��ْدِري قَض��ى َعَل��ى الُبَخ��اِريِّ بِالعجِز، ُث��مَّ انتدَب 

ُل. َوالُبَخاِريُّ َيُق��ْوُل: اَل َأعِرُفُه.  آخُر، َفَفَعَل َكَم��ا فعَل اأَلوَّ

الَِث َوإَِل��ى تَمام العش��َرِة، َوُهَو اَل يزيُدُه��م َعَلى: اَل  ُث��مَّ الثَّ

ِل ِمْنُهم،  ا َعِلَم َأنَُّهم َقْد فرُغ��وا، التفَت إَِلى اأَلوَّ َأعِرُف��ُه. َفَلمَّ

الُِث َكَذا  انِي َكَذا، َوالثَّ ُل فك��َذا، َوالثَّ ا َحِدْيُثَك اأَلوَّ َفَق��اَل: َأمَّ

إَِلى العشَرِة، فردَّ ُكلَّ متٍن إَِلى إِْسَناِدِه. َوفعَل بِاآلخريَن ِمْثَل 

َذلَِك. َفَأَقرَّ َلُه النَّاُس بِالِحْفِظ.
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َد بَن إِْس��َماِعْيَل  َد بَن خميرويه: َس��ِمْعُت ُمَحمَّ قال ُمَحمَّ

البخ��اري َيُقْوُل: َأحَفُظ ماَئَة َأْلِف َحِدْي��ٍث َصِحْيٍح، َوَأحَفُظ 

َماَئَتي َألِف َحِدْيٍث َغْيِر َصِحْيح.

***
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ِة َعَلْيِه ِذْكُر َثَناِء اأَلِئمَّ

ِد بِن َس��اَلٍم  َقاَل ُس��َليُم ب��ُن ُمَجاِه��ٍد: دخلُت ِعْن��َد ُمَحمَّ

، َفَقاَل: َلْو ِجْئَت َقْبُل لَرَأْيَت َصبِّيًا َيْحَفُظ َس��ْبِعْيَن  البِْيَكْن��ِديِّ

��ى َلِحْقُتُه. فقلت  َأل��ِف َحِدْيٍث. َق��اَل: َفَخَرجُت ِفي َطَلبِِه َحتَّ

ِعْيَن َألَف َحِدْيٍث؟ َقاَل:  له: َأْنَت الَِّذي تقْوُل: إِنِّي َأْحَفُظ َس��بْ

ابِِعْيَن إاِلَّ  َحاَبِة َوالتَّ َنَع��ْم، َوَأْكَثر، َواَل َأجيُئَك بَِحِدْيٍث ِمَن الصَّ

ْفُتَك مولَِد َأْكَثِرِهم َوَوَفاَتُهم َومَساكَنُهم. َعرَّ

-: َلْو َقدْرُت َأْن َأزيَد  َوَقاَل َيْحَيى بَن َجْعَفر-َوُهَو البِْيَكْنِديُّ

ِد بِن إِْسَماِعْيَل البخاريِّ ِمْن ُعُمِري لفعْلُت، َفإِنَّ  ِفي ُعُمِر ُمَحمَّ

َمْوتِي َيُكْوُن َمْوَت َرُجٍل َواِحٍد، َوموُتُه ذَهاُب الِعْلِم.

��كَراِن، َفَقاَل للس��ائل: َهَذا  وُس��ئَِل ُقتيبة َعْن ط��اَلِق السَّ

َأْحَم��ُد بُن َحْنَبٍل َواْب��ُن الَمِدْينِيِّ َواْبُن َراْهَوْيه َقْد َس��اقُهُم اهلُل 
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 .)(( ِد بِن إِْسَماِعْيَل البخاريِّ إَِلْيَك، َوَأَشاَر إَِلى ُمَحمَّ

ة. ُد بُن إِْسَماِعْيَل َفِقْيُه َهِذِه اأُلمَّ اد: ُمَحمَّ َوَقاَل ُنَعْيُم بُن َحمَّ

: َس��ِمْعُت البخاريَّ َيُقْوُل: َما اْس��تصغرُت  َق��اَل الفَرْبِريُّ

. َنْفِسي ِعْنَد َأَحٍد إاِلَّ ِعْنَد َعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ

اَلِم: َذَكْرَنا َقْوَل محمد بن إسماعيل  قال َأْحَمَد بَن َعْبِد السَّ

الُبَخاِريِّ لَِعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ -َيْعنِي قوله: َما اْستصغرُت َنْفِسي 

- َفَقاَل َعِليُّ بن المديني: دُعوا َهَذا،  إاِلَّ عند َعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ

َد بَن إِْسَماِعْيَل َلْم َيَر ِمْثَل َنْفِسِه! َفإِنَّ ُمَحمَّ

ُد بُن  ِس: َحِدْيٌث اَل َيْعِرُفُه ُمَحمَّ َوَقاَل َعْمِرو بِن َعِليٍّ الَفالَّ

إِْسَماِعْيَل َلْيَس بَِحِدْيٍث.

ة مجتمعين  يعني أنَّ من سأل البخاريَّ واستفاد منه، فكأنَّما سأل أولئك اإلئمَّ  )((
واستفاد منهم.
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َوَقال َعِليَّ بَن ُحْجٍر: َأخرَجْت ُخَراَساُن َثاَلَثًة: أبا ُزْرَعَة، 

ْحَمِن  ، َوَعْب��َد اهللِ بَن َعْبِد الرَّ َد بَن إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ َوُمَحمَّ

د بن إس��ماعيل ِعْن��ِدي َأبصُرُهم َوَأْعَلُمُهم  ، َوُمَحمَّ اِرِميَّ الدَّ

َوَأْفَقُهُهم.

ْعُت َأبِي َيُقْوُل: َما  وقال َعْبُد اهلل بن َأْحَمَد بِن حنبٍل: َس��مِ

ِد بِن إِْسَماِعْيل. َأخرجْت ُخَراَساُن ِمْثَل ُمَحمَّ

اَم  : َدَخْلُت الَبْصَرَة َوالشَّ اِفِعيُّ َوَقاَل َمْحُمْوُد بُن النَّْضِر الشَّ

ِد  َما جَرى ذكُر ُمَحمَّ َوالِحَجاَز َوالُكْوَفَة، َورَأيُت علَماءَها، ُكلَّ

ُلوُه َعَلى َأنُفِسِهم. بِن إِْسَماِعْيَل َفضَّ

ْنَيا َأْرَبَع��ٌة: َأُبو ُزْرَعَة  ��اُظ الدُّ ��ار: ُحفَّ د بن َبشَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

ُد بُن إِْسَماِعْيَل بُِبَخاَرى،  اِرِميُّ بَِسَمْرَقْنَد، َوُمَحمَّ ، َوالدَّ يِّ بِالرَّ

َوُمْسِلٌم بَِنْيَساُبْور.
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َوَق��اَل َعْبُد اهللِ بُن َأْحَم��َد بِن َحْنَبل: َس��ِمْعُت َأبِي َيُقْوُل: 

 ، اِزيِّ اْنَتَهى الِحْفُظ إَِلى َأْرَبَعٍة ِمْن َأْهِل ُخَراَسان: َأُبو ُزْرَعَة الرَّ

ْحَمِن  ، َوَعْب��ِد اهللِ بِن َعْبِد الرَّ ِد بِن إِْس��َماِعْيَل الُبَخاِريِّ َوُمَحمَّ

. ، َوالَحَسِن بِن ُشَجاٍع الَبْلِخيِّ َمْرَقْنديِّ السَّ

 ، ِد بِن َعِقْيٍل الَبْلِخيِّ َقاَل اْبُن اأَلْشَعِث: فحكيُت َهَذا لُِمَحمَّ

ُه  َفَأطَرى ذكَر اْبِن ُش��َجاٍع. َفُقْلُت َلُه: لَِم َلْم َيْش��َتهْر؟ َقاَل: أَلنَّ

ْع بِالُعُمِر. َلْم ُيَمتَّ

ٌد )يعني  : ُمَحمَّ ْحَمِن الدارم��يُّ وق��ال َعْبُد اهللِ ب��ُن َعْبِد الرَّ

��ُه َعَقَل َع��ِن اهللِ َما َأم��َرُه بِِه،  البخ��اري( َأْكَي��ُس خلِق اهللِ، إِنَّ

ٌد الُقْرآَن،  ِه، إَِذا َقَرَأ ُمَحمِّ َوَنَهى َعْنُه ِفي ِكَتابِِه، َوَعَلى لَِس��اِن َنبِيِّ

َر ِفي َأْمَثالِِه، َوعرَف حاَلَلُه  َش��َغَل َقْلَبُه َوبصَرُه َوَسْمَعُه، َوَتَفكَّ

َوحَراَمه.
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َحاَبِة  ُد بُن إس��ماعيَل فِي الصَّ َوقال ُقَتْيَبَة))(: َلْو َكاَن ُمَحمَّ
لَكاَن آَية.

ِد بِن إِْس��َماِعْيَل البخاري، فنكَس  وُس��ئِل ُقتيبة َعْن ُمَحمَّ
َماِء، َفَقاَل: لقد نظْرُت فِي الَحِدْيِث،  َرْأَس��ُه، ُثمَّ رفَعُه إَِلى السَّ
َه��اَد َوالُعبَّاَد، َما  ْأِي، َوَجاَلْس��ُت الُفَقَهاَء َوالزُّ َونظرُت فِي الرَّ

ِد بِن إِسَماعيل. َرَأْيُت ُمنُْذ عقْلُت ِمْثَل ُمَحمَّ

��َماِء َأْعَلَم  وقال اب��ِن ُخَزْيَمة: َم��ا َرَأْيُت َتْح��َت َأديِم السَّ
ِد بِن  بَِحِدْي��ِث َرُس��ْوِل اهللِ  َوَأْحَفَظ َلُه ِم��ْن ُمَحمَّ

إِْسَماِعْيَل.

��َد بَن َيْعُقْوَب الَحاِفَظ: َس��ِمْعُت َأبِ��ي َيُقْوُل:  وقال ُمَحمَّ
��اِج )صاحب الصحي��ح( َبْيَن َيِدي  َرَأْيُت ُمْس��ِلَم ب��َن الَحجَّ

. بِيِّ الُبَخاِريِّ َيْسَأُلُه ُسَؤاَل الصَّ

به  ثين، لقَّ ة الُمحدِّ ُقتيبة بن سعيد من أجلِّ شيوخ البخاري، وهو من أعظم أئمَّ  )((
اإلمام الذهبي ب� راوية اإلسالم.
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اُر: جاء ُمْس��ِلَم  َوَق��اَل َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد بُن حمُدْون القصَّ

َل َبْي��َن عينيِه، َوَق��اَل: َدْعنِي  ��اِج إلى البخ��اري َفَقبَّ ب��َن الَحجَّ

ثِْيَن، َوطبيَب  َد الُمَحدِّ ُأَقبِّْل رجليَك َيا ُأْسَتاَذ اأُلْسَتاِذين، َوَسيِّ

الَحِدْيث.

: َل��ْم َأَر بِالِعَراِق َواَل بُِخَراَس��اَن ِفي َمْعَنى  ْرِمِذيُّ َوَق��اَل التِّ

��ِد بِن  اِرْي��ِخ َوَمْعِرَف��ِة اأَلَس��انِْيِد َأْعَل��َم ِم��ْن ُمَحمَّ الِعَل��ِل َوالتَّ

إِْسَماِعْيل.

***
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ِذْكُر ِعَباَدِتِه َوَفْضِلِه َوَوَرِعِه َوَصاَلِحِه

ُد بُن إِْسَماِعْيَل َيْختُِم فِي  َقاَل ُمَس��بُِّح بُن َسِعْيد: َكاَن ُمَحمَّ
َرَمَضاَن فِ��ي النََّهاِر ُكلَّ َيْوٍم َخْتَمًة، َويق��وُم َبْعَد الّترَوايِح ُكلَّ 

َثالَِث َلَياٍل بَخْتَمة.

َوَقاَل َبْكُر بُن ُمنِْيٍر: َس��ِمْعُت َأَبا َعْب��ِد اهللِ الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: 
َأْرُجو َأْن َألَقى اهللَ َوالَ يَحاسبنِي َأنِّي اغتبُت َأَحدًا.

ُقْل��ُت: َص��َدَق  َوَم��ن نَظَر َف��ى َكالَِمِه فِ��ي الجرِح 
َوالتعديِل َعِل��َم َورَعُه فِي الَكالَِم فِي النَّ��اِس، َوإِنَصاَفُه فِْيَمْن 
ُه َأْكَثر َما َيُقْوُل: ُمنَْكُر الَحِدْيِث، َس��َكُتوا َعنُْه، فِْيِه  ُفُه، َفإِنَّ ُيَضعِّ
اٌب، َأْو َكاَن َيَضُع  نظ��ٌر، َوَنْحو َهَذا. َوَقلَّ َأْن َيُق��ْوَل: ُفالٌَن َكذَّ
ُه َقاَل: إَِذا ُقْلُت: ُفالٌَن فِي َحِدْيثِِه َنَظٌر، َفُهَو  الَحِدْي��َث. َحتَّى إِنَّ
ُمتََّهٌم َواٍه. َوَهَذا َمْعنَى َقْولِِه: الَ ُيَحاسُبنِي اهللُ َأنِّي اغتْبُت َأَحدًا، 

َوَهَذا ُهَو َواهللِ َغاَيُة الَوَرِع.
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اُق: َكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ )يعني  ُد بُن َأبِي َحاتٍِم الَورَّ َق��اَل ُمَحمَّ

َحِر َثاَلَث َعْشَرَة َرْكَعًة، َوَكاَن  ي ِفي َوْقِت السَّ البخاري( ُيَصلِّ

اَل ُيوقظنِي ِفي ُكلِّ َما يقوم. َفُقْلُت: َأَراَك تحِمُل َعَلى َنْفِسَك، 

، َواَل ُأِحبُّ َأْن ُأْفِسَد َعَلْيَك  َوَلْم توقْظنِي))(. فَقاَل: َأْنَت َشابٌّ

َنوَمك.

َق��اَل: َوَأمَلى َيْوم��ًا عليَّ َحِدْيث��ًا َكثِْيرًا، َفَخ��اَف َماَللِي، 

َفَقاَل: ِطْب َنْفس��ًا، ف��إِن َأْهَل الماَلِهي ِف��ي ماَلِهيِهم، َوَأْهَل 

اَر ِفي تَجاَراتِِهم، َوَأْنَت َمَع  جَّ الّصَناَعاِت ِفي صَناَعاتِِهم، َوالتُّ

بِيِّ  َوَأْصَحابِِه. النَّ

ُد بُن إِْس��َماِعْيَل  ُد بُن َأبِي َحاتِ��ٍم: ُدِعَي ُمَحمَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

��ى بِالَقْوِم  ا َصلَّ البخ��اريُّ إَِلى ُبْس��َتاِن َبْع��ِض َأْصَحابِ��ِه، َفَلمَّ

ا َف��َرَغ ِمْن َصاَلتِِه، رفَع ذيَل قِميِصِه،  ُع، َفَلمَّ ْه��َر، َقاَم يتطوَّ الظُّ

يعني: لَِم َلْم توقظني ألخدمك بإحضار ماء الوضوء ونحو ذلك.   )((
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َفَق��اَل لَبْعِض َمْن َمَعُه: انُظْر َهْل َتَرى َتْحَت قِميِصي َش��ْيئًا؟ 

َفإَِذا زنبوٌر َقْد َأَبَرُه )َلَسَعُه(، َوَقْد تورَم ِمْن َذلَِك َجَسُدُه.

َل َما  اَلِة َأوَّ َفَق��اَل َلُه َبْعُض الَقْوِم:َكْيَف َل��ْم تخرْج ِمَن الصَّ
َها! َأَبَرَك؟ فَقاَل: ُكْنُت ِفي ُسْوَرٍة، َفَأْحَبْبُت َأْن ُأتِمَّ

وقال َعْبُد اهللِ بُن َسِعْيِد: َسِمْعُت الُعَلَماَء بِالَبْصَرِة َيُقْوُلْوَن: 
اَلح. ِد بِن إِْسَماِعْيَل ِفي الَمْعِرَفِة َوالصَّ ْنَيا ِمْثُل ُمَحمَّ َما ِفي الدُّ

وَقاَل محمد بن أبي حاتم: َس��ِمْعُت البخ��اريَّ َيُقْوُل: َما 
. ُقْلُت: ولَِم َذاَك؟ فَق��اَل: كِرْهُت َأْن ُأوِذَي  اثًا َقطُّ َأكْل��ُت ُكرَّ

َمْن َمِعي. ُقْلُت: َوَكَذلَِك البصُل النِّيُء؟ َقاَل: َنَعْم.

: ُكْنُت َجالِس��ًا َمَع  ��اِس الفَرْب��ِريُّ ��ُد بُن الَعبَّ وَق��اَل ُمَحمَّ
ة،  رَّ الُبَخاِريِّ ِفي الَمْس��َجِد، َفأخذُت ِمْن لِْحَيتِ��ِه َقَذاًة ِمْثَل الذَّ
َف��َأرْدُت َأْن ُألِقيَه��ا ِفي الَمْس��َجِد، َفَق��اَل: َألِقَه��ا َخارجًا ِمَن 

الَمْسَجد.
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اَحِتِه َوِصَفِتِه َوَغْيِ َذِلَك ِذْكُر َكَرِمِه َوَسَ

ُد ب��ُن َأبِي َحاتٍِم:َكاَنْت َلُه ِقْطَع��ُة َأْرٍض َيْكرِيَها  َقاَل ُمَحمَّ
ُكلَّ َسنٍَة بَِسْبِع ماَئِة ِدْرَهٍم.

َفَكاَن َذلَِك الُمْكَترِي ُربََّما حمَل ِمنَْها إَِلى َأبِي َعْبِد اهللِ ِقثَّاًة 
َأْو ِقثَّاَتيِن، ألَنَّ َأَبا َعْبِد اهللِ َكاَن ُمْعَجبًا بِالِقثَّاِء النَّضيِج، َفَكاَن 
ُجِل ماَئَة ِدْرَهٍم ُكلَّ َسنٍَة لحمِلِه الِقثَّاَء إَِلْيِه َأْحَيانًا))(.  َيَهُب لِلرَّ

ا يِلي  َقاَل: َوُكنَّا بِِفَرْب��ر، َوَكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ يبنِي ِرباطًا ِممَّ
ُبَخاَرى، َفاْجَتَمَع َبَش��ٌر َكثِْيٌر ُيعينوَنُه َعَل��ى َذلَِك، َوَكاَن ينُقُل 
بَِن، َفُكنُْت َأُقْوُل َلُه: إِنََّك ُتْكَفى َيا َأَبا َعْبِد اهللِ، َفَيُقْوُل: َهَذا  اللَّ

ْنَبَراِت معه))(.  الَِّذي َينَْفُعنَا. ُثمَّ َأخَذ ينقُل الزَّ

الِقثَّاء نوٌع من الُخضار التي تؤكل دون طبخ، وهو شبيٌه بالخيار لكنَّه أكبر منه   )((
وأفتُح لونًا.

الَحْفر  وبقايا  التراب  فيه  ُيجمع  الذي  الوعاء  أي  الزنبيل،  وهو  زنبر،  جمع   )((
والبناء.
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ا َأْدَرَكِت القدوُر )أي نضجت(  َوَكاَن َذَبَح َلُهم َبَقَرًة، َفَلمَّ
َدَعا النَّاَس إَِلى الطََّعاِم، َوُكنَّا قد َأخرْجنَا َمَعُه ُخبزًا َفَألقينَاه َبْيَن 

َأيديِهم، َفَأَكَل َجِمْيُع َمْن حَضَر، َوفضلْت َأرغَفٌة َصالَِحٌة.

َق��اَل: َوَكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ ُربََّما َيْأتِي َعَلْي��ِه النََّهاُر، َفالَ َيْأُكُل 
َما َكاَن َيْأُكُل َأْحَيانًا لوزتين َأْو َثالَثًا. فِْيِه ُرَقاَقًة، إِنَّ

ُق بِالَكثِْي��رِ، َيْأُخُذ بَِيِدِه َصاِحَب الَحاَجِة  َقاَل: َوَكاَن يتصدَّ
ِمْن َأْهِل الَحِدْيِث، فُينَاِوُلُه َما َبْيَن الِعْشرِْيَن إَِلى الثَّالَثِْيَن، َوَأَقلَّ 
َوَأْكَثَر، ِمْن َغْيرِ َأن َيْشُعَر بَِذلَِك َأَحٌد. َوَكاَن الَ ُيَفاِرُقُه كِْيُسُه.

ًة ِفْيَه��ا َثاَلُث ماَئ��ِة ِدْرَهٍم  َوَرَأْيُت��ُه َن��اوَل َرُجاًل ِم��َرارًا ُصرَّ
ُجَل َأْخَبَرنِي بَعَدِد َما َكاَن فِْيَها ِمْن َبْعُد - َفَأَراَد  -َوَذلَِك َأنَّ الرَّ
َأْن يدُع��َو له، َفَقاَل َل��ُه َأُبو َعْبِد اهللِ: ارُفْق، َواش��تغْل بَِحِدْيٍث 

آخَر كيالَ يعلَم بَِذلَِك َأَحٌد.

َد بَن إِْسَماِعْيَل  اُز: َرَأْيُت ُمَحمَّ َقاَل الَحَسُن بُن الُحَسْيِن الَبزَّ
َشْيخًا نحيَف الجسِم، َلْيَس بِالطَِّوْيِل َوالَ بِالَقِصْيرِ.
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ِذْكُر َوَفاِتِه

��َمْرقندي: َجاَء  ��اِر السَّ وِس ب��ن َعْبِد الجبَّ َق��اَل َعْب��د القدُّ

ُد بُن إِْسَماِعْيَل إَِلى َخْرَتْنك -َقْرَيٌة َعَلى َفْرَسخْيِن))( ِمْن  ُمَحمَّ

َس��َمْرَقْند- َوَكاَن َل��ُه بَِها َأقرَباء، َفَنَزَل ِعْنَدُهم، فَس��ِمْعُتُه َلْيَلًة 

��ُه َقْد َضاَقْت عليَّ  ُهمَّ إِنَّ ْيِل: اللَّ يدُع��و َوَقْد فرَغ ِمْن َص��اَلِة اللَّ

��ْهُر َحتَّى  اأَلْرُض بَِم��ا َرُحَب��ْت، َفاقبضنِ��ي إَِلْيَك، َفَما تمَّ الشَّ

َماَت، َوقبُرُه بَِخْرَتْنك))(.

َي الُبَخ��اِريُّ َلْيَلَة  اُز: ُتُوفِّ َق��اَل الَحَس��ُن بُن الُحَس��ْيِن الَب��زَّ

��ْبِت، َلْيَلَة الِفْطِر، َسَنَة ِستٍّ َوَخْمِس��ْيَن َوماَئَتْيِن، َوَعاَش  السَّ

الفرسخ وحدة قياس للمسافات، وهو قرابة 5 كيلوات.  )((
يحيى  بن  محمد  عاداه  له،  عصره  أهل  بعض  بعداوة  ابُتلي  أنه  ذلك  سبب   )((
الُذْهلي وبعض تالميذه، ثم عاداه خالد بن أحمد أمير بخارى، وامُتِحَن حتى 
يف فيها،  ه مغمومًا إلى خرتنك بضواحي سمرقند فتوِّ ُأْخرِج من بخارى فتوجَّ

ل ذلك اإلمام الذهبي، فليراجعه من رغب يف االستزادة. وقد فصَّ
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ْيَن َسَنًة إاِلَّ َثاَلَثَة َعَشَر َيْومًا. اْثَنَتْيِن َوِستِّ

***


