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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخليله إمام األنبياء 
، وعلى آله وأزواجه وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم الصادق األمنيواملرسلني حممد 

.بإحسان إىل يوم الدين

ب ناكۆكی، ت، بهماعهت و جهھلی سوننهتكای ئه
ن و دهمیشهنگی، ھهھاودهنگی و بهكهیهو بهكوبه

وشترین دووكتب ترین و بخهدروست: كهوهنهكهدووپاتی ده
بریتین ؛)قورئانی پیرۆز(ورهی خودای گهكهپاش كتبهله
ی زۆری حیحی موسلیم، زۆربهحیحی بوخاری و سهسه: له

ش وا ئمهخودایه، جا ننپشتر دادهتیش بوخاری لهئۆمه

رگكیی وهپشه



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

م ت ئهماعهت و جهھلی سوننهی ئهكۆمهندامانك لهك ئهوه
.وهینهكهندپاتیشی دهین و دووپات و چهدهدهشاھدییه

ی ر بناغهسهلهتهوسدرم شاھدییهی ئهوهبۆ ئه! مبه
لكرا مان گهو بهوهر داوای ڕوونكردنهگهئهوه، زانست بت

ری نھا چاولكهتهلمنین و، بتوانین بیسهوهیهم بارهله
ك بوون و م بوخاری و موسلیمهبزانین ئهبت؛ پویستهنه

یارانیان چییان گوتووهی بوون و یار و نهو كهچییان كردووه
و چی نیان چۆنانكھا بزانین كتبهروهیان، ھهربارهده

ونییانهكانی دیكهكتبهكههیتییان ھهكی تایبهلگهتسیفه
م ھتد، بۆ ئه... ورمووهفهوهیانهبارهبزانین زانایان چییان له

باسی بوخاری و لهنی زۆر ھهرچاوهسه،شزانین و ناسینه
لهیاندا،كهحیحهردوو سهو ھهرھاتی ژیانیانسهبهموسلیم و

ندین كتبی ھا چهروهو ھهكاندامژووییهدوتوی كتبه
رھات و زانست و سهژیان و بهباس لهخۆش كهربهسه
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یان كهپزهبهتووكهڕردوو پهو ھهیهوام دوو پشهی ئهپگه
جوانی و بهبهش كهخۆیانهربهسهو باسه، لهنكهده

وهیهم بارهپوختی لهمان كاتدا بهھهڕكوپكی و له
ڕز شخ زانای بهكهیهدوو باسله؛ بریتییهنسراونوو
رۆكی در، سهلبهبباد ئهلعهد ئهمهبدولموحسین بن حهعه

صلى اهللا (ر مبهی پغهدینهمهپشووی زانستگای ئیسالمی له
اإلمام البخاري (: ناویبهیانكك، یهنووسیونی)عليه وسلم

(شهوی دیكئه،)وكتابه اجلامع الصحيح اإلمام مسلم : 
، وهتهگۆڤاری زانستگای ناوبراودا بوكراوهله، كه)حهوصحي

موڵ بدهھهشیاوم زانیژار زۆر بهی ھهندهبهربۆیهھه
ر زمانی كوردی تا برایان و خوشكانی سهریانگمهوه

وا م دوو پشهئاشنا ببن به؛موسومانی ئازیزی كوردیش
ی وهیان، بۆ ئهكهپزهبهدوو كتبهرو ھهیهورهگه

.بتوهزانین و ناسینهشمان لهكهشاھدییه
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رگانی وهستم دایهدهورهكی خودای گهكۆمهبهربۆیهھه
، وه)یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه(ناوی میان بهكهیه
ا د)نگی ئیسالمده(ی پگهشكیم لهو بهرجارهھه

ش بوو، سوپاس بۆ خودای شت بهھه، كهوهكردهبوده
لیكترۆنی ڕتووكی ئهی پهشوهوا ئستاش بهورهگه
بانی میھرهسا خوداست،ردهبهینهخهدهوهپكهمی رجهسه

ناوی میش بهدووهیاندنینجامگهئهات بۆ بهكمان بككۆمه
و رگ ر و وهنووسهلهوه) یكهحیحهئیمامی موسلیم و سه(

دایك و باوكیشمان و لهیهم نامهری ئهو خونهبوكار 
.بتخۆش ب

.وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسانوصل اللهم

رگوه
ژاد كوردستانیخدرنه

xdrnejad@gmail.com

http://www.dangiislam.org/v/content/babet-0/2098
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ژادی بوخاریناو و نه$
د كوڕی ئیسماعیل كوڕی ئیبراھیم كوڕی ممهموحه@

.ی جوعفیردیزبهكوڕی بهموغیره
.یه" بدوبوعهئه"ی كونیه@
.رست بووهی فارسكی ئاگرپهورهگهی باپیرهردیزبهبه@
مانی ستی یهر دهسهی لهیرهی باپم موغیرهبه@

مانیش ، یه؛ موسومان بووهوالیی بوخارا بووهبوخاری كه
جوعفی ناو وانیش بهئهوهیهو بۆنهر به، ھهجوعفی بووه

.برنده
ر جهئیبراھیمی باپیری؛ حافیز ئیبن حهت بهبارهسه@

.وتووهكهت نهسدهوهیهبارهواكیم لهھیچ ھه: رموتفهده
كتبی ئیسماعیلی باوكی؛ ئیبن حیببان لهت بهبارهسه@

"تیناساندوویهشنهم چهدا به) الثقات( ئیسماعیل كوڕی : 
ید و ممادی كوڕی زهحهئیبراھیم  باوكی بوخاری، له



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

، "كانعراقییهوهویشهئه، لهبووهی ھهوهگانهوهمالیكه
.تیدا ناساندوویه) التهذيبذيب(یزیش لهھا حافروهھه

دایكبوونیمژوو و شونی له$
دایك شاری بوخارا لهله) ت بتحمهڕهبه(بوخاری @
ری وبهكانی وتانی ئهورهگهرهھهشارهلهككهیه، كهبووه

.شت ڕۆژیان نوانهی ھهنددا ماوهرقهمهڵ سهگهڕووبار، له
ی كۆچی، دوای ١٩٤ووالی سای ی مانگی شه١٣@

.دایكبووهینی لهنوژی ھه

انستزوتنیكهدووو وهییشتنپگه$
ھشتا منداڵ بوو؛ باوكی ) ت بتحمهڕهبه(بوخاری @

و ر بهیشت و ھهشی دایكیدا پگهباوهفاتی كرد، ئیدی لهوه
.تنی زانستخواسستیكرد بهی دهمنداییه
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ری بوخاری نووسهبوحاتیم كهدی كوڕی ئهممهموحه@
: یگوتبوخاری بوو دهگوم له: تو دهوهگته؛ دهبووه

ركردنی بهلهكهخوندن و نووسیندا بوومھشتا له"
وكاتئه: ، گوتموهمشكهوتهم كه) حديث(رموودهفه
، تا "متریشسان یان كهده: "بوو؟ گوتیند دهنت چهمهته
"گوتیی كهوهئه كانی ؛ كتبهشازدهنم بوو بهمهتهكه: 

"، گوتی"ركردبهكیعم لهك و وهئیبنولموباره ڵ گهپاشان له: 
؛ وهساهژدهھهپم نایهج، كهمدا چووم بۆ حهدایكم و براكه

ان كتبی م دانا، پاش) والتابعنيالصحابةقضايا(كتبی 
دانا و ) s(ر مبهپاڵ گۆڕی پغهلهدینهمهم لهكهمژووه

"ھا گوتیروه، ھه"منووسیودا دهشهوانی مانگهشهله م كه: 
م پمبت، بهالم نهمژوودا و چیرۆككی لهبوو لهناوك ھه
".وهزۆر درژ بتهكهبوو كتبهخۆش نه
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رموودهی زانست و بیستنی فهرگرتنشتی بۆ وهگه$
وهمنداییهر لهوتمان؛ بوخاری ھهوهپشهك لهوه@

كی خه، جا لهرموودهزانست و بیستنی فهریك بوو بهخه
المی دی كوڕی سهممهموحه: كسانی وهكهالی خۆیان؛ له

ندی و یكهدی كوڕی یوسفی بهممهندی و موحهیكهبه
س و لهشعهدی وئیبولئهدی موسنهممهكوڕی موحهبدویعه
.بووهرموودهش گوبیستی فهمانهیری ئهغه

دی كاكیدا حمهڵ دایكی و ئهگهلهك ٢١٠پاشان سای @
و و ئهوهڕنهگهج، دایكی و كاكی دهچت بۆ حهده
.بۆ خوندنی زانستوهمنتهده

ش كی دیكهیدی و خهحومهی پیرۆز لهككهمهله@
.گرتردهوهرموودهفه

زیزی بدولعهعهله) s(ریش مبهی پغهدینهمهله@
.شكی دیكهبدو و خهڕڕیفی كوڕی عهیسی و موتهئوه
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ی كات بۆ بۆ الی زۆربهر دهفهپاشان سه@
خوراسان و شام و میسر و له،زانانی وتانرموودهفه
.كانی عراقارهش

وێ لی كی ئهغداد و خهبۆ بهجاران چووهزۆر@
وایی زیدا و گهیی و فهورهگهبهو دانیان ناوهوهتهكۆبوونه

ت و ڕیوایه"ردوو زانستی ھهله،سوارییان بۆ داوهتاقه
.دا" تدیرایه
یری غهككیی كوڕی ئیبراھیم ومهله" خبه"له@

.رگرتووهویشی وهئه
بدوی كوڕی ن و عهسهلیی كوڕی حهعهله" رومه"له@

.شكی دیكهعوسمان و  خه
كی حیا و خهحیای كوڕی یهیهله" نیساپوور " له@
.رگرتووهشی وهدیكه
سی ئیبراھیمی كوڕی موسا و كهله" ی ڕه" له@
.شدیكه
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دی حمهیحی كوڕی نوعمان و ئهشورههغداد لبهله@
.ریگرتووهش وهكی دیكهخهل و لهنبهكوڕی حه
دی كوڕی ممهبیل و موحهبوعاسیمی نهئهلهسرهبهله@

.شكی دیكهنساری و خهبدوی ئهعه
لالدی كوڕی ننام و خهقی كوڕی غهتهلهكوفهله@

.انیشمیری ئهحیا و غهیه
فیر و سیری كوڕی عهعیدی كوڕی كهسهمیسر لهله@

.شكی دیكهخه
، كانكی زۆری بیستووهخهش لهمانهلهجگه@

تۆمارم وهسهشتا كهزار و ھهھهله: تیگوتوویهكهوهگنهده
ھا روه، ھه"دیسنھلی حهمووشیان ئهر ھه، ھهكردووه
: یگوتبتنهكهكردووههسكم تۆمارنھی ھیچ كه: "تیگوتوویه

".گوتار و كردارهئیمان
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ركردنیبهھزیی لهكی و بهزیره$
ھز و بیری زۆر به) ت بتحمهڕهبه(بوخاری @

ئاگایان لی ی كهوانهلك خرا بوو، ئهركردنییش گهبهله
كی ڕای خهرهسهه؛ كوهگنهدهشتی وای لوهبووهھه

ركردن و بهكان و ھۆگرانی لهكهت زیرهنانهئاسایی ته
.منیریان ل سووڕدهسهزایانیششاره
"توانی دهكری كیلزهبوبهئه@ دی ممهك موحهھی وه: 

نھا تهبرد، كتبی زانستی وای دهدیوهكوڕی ئیسماعیلم نه
ر بهكانی لهرموودهی فهچی تكاكرد، كهیری دهجار سهیه
".ك جار یهنھا بهتهمهكرد، ئهده

ری بوخاری نووسهبو حاتیم كهدی كوڕی ئهممهموحه@
دی كوڕی ئیسماعیلم ممهبدو موحهبوعهئهبه: "تدهبووه
؟ رهبهموویت له؛ ھهدا داناوهكههودانراكت لهرچییهھه: گوت

".رهبهموویم لهرھهھه: "وتیمدا گوهله
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بوخاریم له: تدهوییهمدهدی كوڕی حهممهموحه@
د حیح و دووسهی سهرموودهزار فهد ھهسه: "یگوتبیست ده

".رهبهحیحم لهزاری ناسهھه
له: تجستانی دهری سهزھهدی كوڕی ئهممهموحه@

ماندا گهبوخاریش لهبووم،ربدا یمانی كوڕی حهڕی سولهكۆ
كك لهنووسی، یهیدهگرت و نهنھا گوی دهو تهبوو، ئه
بوخاری وهئه: نیشتی گوتی تهوهئهبهكهبووانی كۆڕهئاماده

ر بهبۆ بوخارا و لهوهڕتهگهو دهئه: بۆ نانووست؟ پی گوت
".وهینووستهده

وهیهبارهلهی كهو شتانهیرترینی ئهسهكك لهیه@
دی دی ئیبن عهحمهبو ئهحافیز ئهكهیهوه؛ ئهوهتهگدراوه

دا ) وفيات األعيان(و ) تأريخ بغداد(ك لهروه، ھهوهیگتهده
كه: یانگوتك شخم بیست، دهیهژمارهله: ت، دهھاتووه
غداد و بۆ بهچدی كوڕی ئیسماعیلی بوخاری دهممهموحه

زانن؛ لی ی دهم چوونهغداد بهكانی بهزانهرموودهفه
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ی تاقی كهركردنهبهی لهوت ڕادهیانهو دهوهبنهكۆده
ق و ستن دهدهخت ھهپشوهم كاره، جا  بۆ ئهوهنهبكه
ر قی ھه، دهوهگنهدهھهرموودهد فهدی سهنهسه
و كی دیكهیهرموودهدی فهنهپاڵ سهنههخك دهیهرموودهفه
، قكی دیكهر دهسهنهخهكیش دهیهرموودهر فهدی ھهنهسه
رموودهو فهلهدانهو دهسهركهھنن و ھهس دهكهوجا دهئه
ڵ گهكاتكیش بۆ كۆڕك لهوجائه،ندهیان دهگاوانهھه

كاتك : ندهكهسهكهدههن و بخهئیمامی بوخاری ڕك ده
رموودهفهو دهسهر كهھهوهكهكۆڕهھاتنهكه
نرت و بوخاری بت، ئیدی كۆڕ دادهی خۆی بهكهڕاوهگهھه

كی خوراسان و خهریب لهزانانی غهرموودهفهك لهكۆمه
ر بن، ھهدهكهی كۆڕهغدادیش ئامادهو ھی بهشونانی دیكه

كك بت؛ یهواو دهكاری تهزرت و ئامادهمهدادهكهكۆڕهكه
دهكك لهست و پرسیاری یهدهھهكهسهكهدهله
كات، بوخاری لهبوخاری دهیی خۆی ئاراستهكهرموودهفه
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شی ككی دیكهیه، "ناناسمیهرموودهم فهئه: "تمدا دهوه
ر دهوام ھهرده، به"نایناسم: "تیسان دهدكات،دهئاراسته

،كاتی دهئاراستهیدایهمبانهھهلهی كهكهدهرمووفه
كهكانی كۆڕهیشتووه، تگه"نایناسم: "تر دهبوخارییش ھه

م ئه: نن و دهكهیان دهندكی دیكهیری ھهندكیان سهھه
توان و نهبوخاری بهدیكهیكهكهم خهزانت، بهدهكابرایه

لهككی دیكهن، پاشان یهكهژمار دهم و كافام ھهرخهمتهكه
ی بوخاری كانی ئاراستهرموودهست و فهدهھهكهسهكهده
، وهداتهمی دهكهمی یهمان وهر ھهكات و بوخاریش ھهده
كردنی استهئارلهكهسهكهر دهتا ھهشنهم چهر بهھه
زانت دهوجا ئیمامی بوخاری كه، ئهوهبنهكانیان دهرموودهفه

كاته؛ ڕوودهوهتهو لبوونهماوهیاندا نهمبانهھهھیچ له
ھات گوت؛ ئاوهمت كهكهی یهرموودهفه: تمیان و دهكهیه
شت؛ میی دووهرمووده، فهھایهھا و ئاوهی ئاوهكهڕاستهوهئه

ر دهم و تا ھهم و چواره، سیهھایهو ئاوهھا نییهئاوه
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موو ھهیهم شوه، بهوهكاتهڕیز بۆ ڕاست دهی بهكهرموودهفه
قك ر ده، ھهوهكاتهڕاست دهكهسهكهر دهكانی ھهرموودهفه

و بۆ الی دهنهر سهدی خۆی و ھهنهپاڵ سهوهیگتهو ده
نن بهدهكی دانئیتر خهو كاتهی خۆی، ئهكههقده
یی ئیمامی ورهن بۆ گهدهركردنی و مل دهبهھزیی لهبه

م كاتی باسكردنی ئهر لهجهبوخاری، حافیز ئیبن حه
"تدا دهرھاتهسهبه ن بۆ دهكی ملدهخهكهدا لره: 

كان ڕاست هی ھهبوخاركهدا نییهوهلهكهیرهبوخاری؛  سه
لهكهیرهكوو سه، بهو حافیز بووهئه، چونكهوهكاتهده
كانی هچۆن ھه، كهھزیی بیری بوخاریدایهگجار بهیه
ڕیز مووی بهتا دوایین؛ ھهوهمهكهیهر لهوانیشی ھهئه
".ركردووهبهله
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گوتنی زانایانستایش وپداھه$
لهزۆر جگای ڕز بووه) ت بتحمهڕهبه(ی بوخار@

وانیش، لهیری ئهكانی و ھاوتاكانی خۆیشی و غهالی شخه
مانكی پاش ردهسهلهشی كهوانهرخی و ئهكی ھاوچهخه
رز و ی بهپگهو لهلك ستایشیان كردووهو ھاتوون، گهئه

.ی خۆیدا دایانناوهشایسته
ری جهبی و ئیبن حهھهزهورهفیزی گهردوو حاھه@

لھاتووییی تیان دربارهكی كتبكی تایبهالنی یهسقهعه
و ) احلفاظتذكرة(بی لهھهزهی كهو پیه، بهبوخاری داناوه

.دا باسیانكردووه) التهذيبذيب(ر لهجهئیبن حه
:كهوهگتهبوعیسای تیرمیزی دهئیمامی ئه@

بدوی كوڕی مونیر دی كوڕی ئیسماعیل الی عهممهموحه"
ی ئه: بدو پی گوتسا و ڕۆیشت؛ عهبوو، كاتك ھه

، تهم ئۆمهپیاوی ئههكهبدو خودا بتكات بهبوعهئه
".ی بۆ گیراكردو دوعایهخودا ئه: تتیرمیزی ده
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: تو دهوهگتهئیمامی بوخاری خۆی ده@
پی ربیمانی كوڕی حهبۆ الی سولههركاتك بچوومایھه"

".وهرهمان بۆ ڕوون بكه" شوعبه"ی هی ھهئاده: گوتمده
ری بوخاری نووسهیبوحاتیمدی كوڕی ئهممهموحه@

ندی یكهری بهعفهحیای كوڕی جهگوم لبوو یه: تده
ر سهم بخستایهی خۆمنمهتهر بمتوانیبا لهگهئه: یگوتده
رگی رگی من مهمهكرد، چونكهم دهو كارهئهنی بوخاریمهته
مانی ی نهمایهبتهرگی بوخاری دهم مه، بهسكهنھا كهته

".زانست
خۆراسان : "رموتفهل دهنبهدی كوڕی حهحمهئیمام ئه@
".وتووهكهرنهك بوخاریی ل دهھی وه
"تیرموویهفهخۆیی بوخاریئیمام@ ئاست ھیچ له: 

لیی پش چاو الی عهھاتۆتهبچووك نهسكدا خۆمم بهكه
م دینی ئهلیی ئیبنولمهئیمامی عه، كه"بتدینی نهولمهبئین

ی كهقسهكهیهكابرایوگات؛  بهی بوخاریی پدهیهقسه
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بوخاری ،ازلبنهویهو قسهئه: " موترفهنت دهیهگهپاده
".دیوهچاو نهك خۆی بهھی وه
تكهبوخاری ئایه: "تیرموویهفهجاءجائی كوڕی ڕهڕه@

".كاتویدا ڕدهر زهسهكانی خودا و بهتهئایهله
) نيسابورتاريخ(كتبی بدوی حاكم لهبوعهئیمامی ئه@
"رموتفهدا ده ب ، بهدیسهی حهھلوای ئهبوخاری پشه: 

".قداھلی نهنوان ئهك لهھیچ ناكۆكییه
"رموتفهدهیمهوایان ئیبن خوزهوای پشهپشه@ له: 

دی كوڕی ممهموحهلهكهدیوهسم نهژر ئاسماندا كه
ر مبهی پغهرموودهفهئیسماعیلی بوخاری زاناتر بت به

)r(تو حافیزتر بئه، یان له."
: رموتفهده) احلفاظتذكرة(بی لهھهحافیز زه@

رۆكك سهرستیداكی و زانست و خواپهزیرهبوخاری له"
: رموتفهدا ده) العرب(كتبی بی لهھهر ئیمامی زهھه". بوو
وام لهردهچراكانی زانست و بهكك بوو لهبوخاری یه"
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پاش خۆ ك خۆیشی لهی وهس، كهوهوشایهدرهكیدا دهزیره
".ھشتووهجنهبه

) التهذيبتقريب(كتبیر لهجهحافیز ئیبن حه@
"رموتفهده بدوی بوخاری؛ چیای حیفز و بوعهئه: 

".یهرموودهڕی فهوای دونیا و جباوهپشه
دا ) والنهايةالبداية(كتبی سیر لهحافیز ئیبن كه@

می خۆی ردهدیسی سهھلی حهوای ئهشهبوخاری پ: "تده
گشت نگكراوی ڕۆژگاری خۆی و، پشخراو لهپشهو، به

تی حمهڕه(بوخاری : "تھا دهروه، ھه"ھاوشان و ھاوتاكانی
ستبو و رم و دلر و دهشهڕی بهوپهئه) خودای لبت

".ویست و دواڕۆژویست بووپارزكار و دونیانه
: تدا ده) الشافعيةطبقات(ی لهئیبنوسسوبك@

رستان كخواپهنگی یهوای موسومانان و پشهبوخاری پشه"
كانی رموودهفهلهستراوه، پشتپبهو شخی ئیماندارانه

".ی دینهری شیرازهدا و پارزه) r(ران مبهرداری پغهسه
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گوم: تم دهخرهعقووبی ئهدی كوڕی یهممهموحه@
بۆ كاتك بوخاری چووه:"یانگوتنمان دهلبوو ھاوه

مه، ئهسپسوار پشوازییان لكردووهزار ئهنیساپوور؛ چوار ھه
ھا روه، ھهسواری ھستر و گودرژ بوونكهی وانهئهلهجگه
".وڕهكی پیادهخهلهجگه
مانك، رخهلهنھا مشتكهڕوو تهخستمانهی كهمهئه@

، خودای گوتراوهوهی ئیمامی بوخاریهبارهلهی كهوهله
.حمی پ بكاتڕهتی فراوانیحمهڕهبهورهگه

كانیكتب و دانراوه$
لكی كتبگهبه) ت بتحمهڕهبه(ئیمامی بوخاری @
.وهی ئیسالمیی ڕازاندۆتهكتبخانه؛كیكهھا و بهگرانبه
وهمویانهرووی ھهسهو لهرتووكانهو پهپزترینی ئهبه@

رتووكی دروستترین په، كه)الصحيحاجلامع(تیهیكهحیحهسه
).r(ردا مبهی پغهرموودهفهلهدانراوه
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(یكانی دیكهدانراوه@ يفاليدينرفع(و ) املفرداألدب: 
التأريخ(و ) الدينالوبر(و ) اإلمامخلفالقراءة(و ) الصالة
(التأريخ الصغري(و ) التأريخ األوسط(و ) الكبري أفعالخلق) 
و ) الكبرياملسند(و ) الكبرياجلامع(و ) الضعفاء(و ) العباد

(الكبريالتفسري( أسامي(و ) اهلبةكتاب(و ) األشربةكتاب) 
ی زۆرن، حافیز ئیبن ش دانراوی دیكهمانهله، جگه)الصحابة

دا ) الباريمقدمة فتح(له) ت بتحمهڕههب(ر جهحه
.زۆركیانی ناوھناون

ناساندنی و باسكردنی گرنگیدانی زانایان به$
نگوباسیده

سا ھه) ت بتحمهڕهبه(ئیمامی بوخاری كاتك كه@
تی ی سوننهوهكۆكردنهستی دایهدهمخۆرانهگجار خهو یه
ھاروه، ھهشورد و خهگهی لهوهردنهو پاكك) r(ر مبهپغه

بوخاری ئاوھا بوو؛ كهكان،هدروسترموودهپاكمای فه
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كیدا پ نو خهی لهش ستایشی چاكهورهخودای گه
می ئیمامی بوخاری ردهسهر لهھهبینیت كهخشی، دهبه

ن و كهی دهتاكوو ئستاش ستایشی چاكهھهوهخۆیه
ن بهدهڕی گرنگی دهوپهنرن و ئهدهتی بۆحمهڕه
ردان ی مهرتووككی مژوو و ژیاننامهی، ھیچ پهكهحیحهسه
ناساندنی بهوهڕازاندبتهی نهكهی كتبهكهرهدانهكهنییه

نگوباسی، ی دهوهی و گانهئیمامی بوخاری و باسی ژیاننامه
.تی خودای لبتحمهسا ڕه
پاش ناساندنی و ) ت بتحمهڕهبه(بی ھهزهحافیز @

تذكرة(كتبی ی بوخاری؛ لهژیاننامهباسكردنی شتك له
شكی بهم لهم ئیمامهكانی ئهلھاتووییه: "تدا ده) احلفاظ

".یری تدایهشتی سه، كهدا باسكردووهورهخۆی گهربهسه
دی ناساندنی و نروبهسهریش لهجهحافیز ئیبن حه@

: تدا ده) التهذيبذيب(كتبی لهیدا،ژیاننامهباسكردنی 
كتبكی لك زۆرن، لهكانی بوخاری گهلھاتووییه"
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و كۆتایی ئهكیشیم لهیهو پوختهوهتهخۆدا كۆمكردووهربهسه
كانی ساردهپهھهرموودهڕ فهمهلهكه،دا باسكردووهكتبه

هدي(كۆتایی كتب ھا لهروه، ھه"دامناوه) لصحيحااجلامع(
و پاش ی تۆمار كردووهدا ژیاننامه) الباريفتحمقدمةالساري
ڕ مهكانی لهندك ستایشی شخ و ھاوشانهی ھهوهگانه

وایانی رگای ستایشی پشهر بم و دهگهئه: "تبوخاری؛ ده
واو ز تهكاغهوهت؛ ئهرپشسهمهی بخهربارهپاش بوخاری ده

و لواری كهریایهدهوهبت، ئاخر ئهدهناسهبت و ھهده
".نییه
دا، ) والنهايةالبداية(كتبی سیریش لهحافیز ئیبن كه@

شدا؛ باسی نجا و شهد و پهباسی ناودارانی سای دووسهله
تای رهسهكی دوورودرژیمان لهیهژیاننامه: "تكات و دهده
كی یهشدا كورته، با لرهیدا باسكردووهكهحیحهرحی سهشه
.كاتدا باسی دهڕهس الپهوجا له، ئه"ڕووینهمی بخهكه
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دا ) الكربىالشافعيةطبقات(ھا ئیبنوسسوبكی لهروهھه@
كانی باس جوامرییهك لهیهژمارهوڕووخاتهی دهژیاننامه

"تاشان دهكات و پده كانی جوامرییهكهش بزانهوهئه: 
ت نانهتهكهزۆرهبوخاری ـ ھندهبدو ـ واتهبوعهئه

مووی، ین چ جای ھهیشی باس بكهناتوانین زۆربه
ی ندهوهم ئه، بهم پیاوهی ئهربارهكان ئاخنراون دهرتووكهپه
".پكاوهستی خۆی بهو مهسهباسمان كرد بهكه

ستی ردهبهمهك بخهیهدا خشتهتی لرهجی خۆیه@
باسی بوخاری ی كهچاپكراوانهو كتبهڕز، تا ئهر بهخونه

ڵ مژووی گهڕوو، لهمهپی بخهتدایهانویكانی ئهو دانراوه
بۆ باسی ی كهڕانهو الپهی ئهیان و ژمارهكهرهمردنی دانه
سك پی ر كهگهی ئهوه، بۆ ئهانرخان كراون لیبوخاری ته

، كودایهبزانت لهزا بتشارهوهیهبارهیاتر لهخۆش بت ز
م ویش به، ئهش كورتهو كامهدرژهھا بشزانرت كامهروهھه

:یهشوه
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ڕهالپهناوی كتبمردنیردانه

٣١بغدادتاريخك٤٦٣اخلطيب البغدادي

٩احلنابلةطبقاتك٥٢٦يعلىأيببنحممدضيالقا

٣األعيانوفياتك٦٨١خلكانابن

٢احلفاظتذكرةك٧٤٨الذهيباحلافظ

١٨الكربىالشافعيةطبقاتك٧٧١السبكيابن

٣والنهايةالبدايةك٧٧٤كثريابناحلافظ

١٧الساريهديك٨٥٢العسقالينحجرابناحلافظ

٩التهذيبذيبك٨٥٢عسقالينالحجرابناحلافظ

٤األمحداملنهجك٩٢٨احلنبليالعليمي

٢الذهبشذراتك١٠٨٩احلنبليالعمادابن

٣املكللالتاجك١٣٠٧خانحسنصديق
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:نیمهی تهمردنی و ماوه$
گوندك لهله) لبتتی خودایحمهڕه(بوخاری @
كۆچی دوایی ) نكرتهخه(ناوی ند بهرقهمهكانی سهگونده

ین سبهكهممهوی شهپاش نوژی عیشای شهكرد، له
ڕۆی ڕۆژی بوو، ئیدی پاش نوژی نیوهزان دهمهجژنی ڕه
نجا و د و پهدووسه: سایلهمهخاك سپردرا، ئهجژن به

سایدا، ٦٢ست و دوو نی شهمهتهلهی كۆچی،٢٥٦ش شه
.م بتڕۆژی كهسیازده
: تدا ده) والنهايةالبداية(كتبیسیر لهحافیز ئیبن كه@

سوودی لهزانستكی به) تی خودای لبتحمهڕه(بوخاری "
جھشت بۆ تكای موسومانان، جا پاش خۆی به

كوو به،وهتهوهبار نهش ھهو ئستهی ئهكهزانسته
پناویدا ژیانیدا لهلهی كهو ماندووبوونهر ئهبه، لهوامهردهبه
مرۆڤ كه: (( تیرموویهفه) r(ریش مبهپغه". شتیچه
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: بتس شتدا نهپچت، لهی دهوهر كردهكسهمرد یه
.وهتیهموسلیم گاویه..)) ربگیرت سوودی لوهزانستك كه

تی حمهڕه(دا باسی ئیمامی بوخاری لرهورهوپاس بۆ خودای گهس
ئیدی باسی دواوهبهلرهبوو،واو ته) خودای لبت

.تییهكهحیحهسه
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}حیحی بوخاریسه{
:حیحی بوخاریناوی سه$
ی رموودهڕ فهمهلهی ئیمامی بوخاری كهم كتبهئه@
تا ھهوهكۆنهر لهكی ھه؛ الی خهاوهداین) r(ر مبهپغه

.ناوبانگهبه) البخاريصحيح(ئستاش به
؛ )تی خودای لبتحمهڕه(م الی بوخاری خۆی به@

، )ی دروستكۆگه: (واته)اجلامع الصحيح(: لهناوی بریتییه
تی، ناویشی دانانیدا گوتوویهریپانهباسی لهی كهو پیهبه
وسننه)r(اهللارسولحديثمناملسندالصحيحاجلامع: (وهنا

(واته)وأيامه ی رموودهفهندراو لهیهوستی گهی دركۆگه: 
ك روه، ھه)كانیت و ڕۆژگارهو سوننه) r(ری خودا مبهپغه

دا ) الباريفتح(كیی كتبی پشهر لهجهحافیز ئیبن حه
.باسیكردووه

: تدا ده) احلديثعلوم(كتبی ح لهئیبن سه@
أمورمناملختصرالصحيحاملسنداجلامع: (بوخاری ناوی ناوه
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(واته)وأيامهوسننهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول ی كۆگه: 
ری خودا مبهكاروباری پغهلهی كورتكراوهدروستندراوی یهگه
)r (كانیت و ڕۆژگارهو سوننه.(

بۆ ناوهوهئیمامی بوخارییهپای بهچ ھۆكارك$
:دانانی
) الباريفتح(كیی كتبی پشهر لهجهحافیز ئیبن حه@

وهئیمامی بوخارییهپای بهكهدا س ھۆكاری باسكردووه
:)اجلامع الصحيح(بۆ دانانی كتبی ناوه

ی ڕتووكانهپهوئهیری كرد كهئیمامی بوخاری سه: مكهیه
ن الوازی سهحیح و حهسهلهجگهو دانراونپش ئه

ھانی دا بۆ مهئه: ت، دهخۆگرتووهزۆریشیان له
رڕاستك ھیچ سهحیح كهی سهرموودهی فهوهكۆكردنه

.بتگومانی لی نه
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میری ئه(ی كی مامۆستاكهیهھا گوتهروهھه: تده: مدووه
یسحاقی كوڕی ئیبراھیمی ئ: و فیقھدادهرمووفهئیمانداران له

(رموویفهیھـ كهوهئیبن ڕاھهناسراو به) لینزهحه ر گهئه: 
) r(ری خودا مبهتی پغهڕتووككی كورتتان بۆ سوننهپه

رزتر كرد بۆ ی بهورهمه، ئه)باش بوووهكۆبكردایه
"تیرموویه، خۆی فهم كارهنجامدانی ئهئه دی یهم قسهئه: 

ی رموودهی فهوهكۆكردنهستم دایهدهربۆیهگرتم، ھه
".حیحسه

دی ممهموحه، لهئیسنادی جگیر ھاتووهبه: مسیه
بوخاری گوم له:  ، دهوهیمانی كوڕی فارسهكوڕی سوله

"یگوتبوو ده م بینی، له) r(ر مبهودا پغهخهله: 
ریك بووم شنكم پبوو و خهووم و باوهستا بمیدا ڕاوهردهبه

تۆ : وبژركم پرسی، پی گوتمخهكرد، دوایی لهپاسم ده
نام بۆ پای پوهمه، ئهوهیتهخهدرۆی ل دوور ده

".)اجلامع الصحيح(ڕتووكی مھنانی پهرھهبه
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:دانانیداكاری بوخاری لهی تۆكمهڕاده$
وكی موو ھهھه) ی لبتحمتی خوداڕه(بوخاری @

ی دا، ڕادهزنهمهڕتووكهم پهكاری لهتۆكمهڕ لهگهخستبووه
یان زانایان لوهوت كهكهردهدا دهوهی لهكارییهم تۆكمهئه

.وهتهگاوه
"تیرموویهفهكهوهگتهی دهبری لوهرهفه@ ھیچ : 

تا وهمهكهحیحهسهڕتووكهناو پهتهخستووهكم نهیهرموودهفه
".كردبتشۆردبت و دوو ڕكات نوژم نهخۆمم نه
كهوهگتهیریش دهدی بوحهممهری كوڕی موحهعومه@

"تیرموویهبوخاری فه كم تدا تۆمار یهرموودهھیچ فه: 
خودا ، تا له)دا)اجلامع الصحيح(له واته(كردووهنه
بووبم كردبت و دنیا نهو دوو ڕكات نوژم نهوهابتمهپاڕنه
".یهرموودهو فهیی ئهدروستله

ساینی بوخاری حمانی كوڕی ڕهبدولهھا عهروهھه@
"تیرموویهبوخاری فهكهوهگتهده ڕتووكهپه: 



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

زار د ھهشسهشهو لهساڵ داناوهشازدهمم بهكهحیحهسه
نوان خۆم و لهگهبهبهكردوومه، وهرمھناوهدهودهرموفه

".داورهخودای گه

:)الجامع الصحيح(تی بابه$
ی رموودهفهلهبریتییه) اجلامع الصحيح(تی كتبی بابه@

بوخاری ، چونكه)r(ری خودا مبهو ڕاستی پغهدروست
م ی ئهكۆگهشی كردهكهدا و كتبهدهمهكیی بهرهگرنگیی سه

:لهبریتییهیهم قسهش بۆ ئهگه، بهرموودانهفه
حديثمناملسندالصحيحاجلامع(: ـ خۆی ناوی لناوه١

(واته)وأيامهوسننه)r(اهللارسول وستی ی دركۆگه: 
ت و سوننه) r(ری خودا مبهی پغهرموودهفهندراو لهیهگه

.)كانیو ڕۆژگاره
زۆر گوتاركیدا ی لهمهئهـ بوخاری خۆی ڕاشكاوانه٢

كانی دانانی و باسی ھۆكارهندكیمان له، ھهوهكردۆتهدووباره
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ئیسماعیلی وهیهو بارهر لهكاریدا باسكرد، ھهی تۆكمهڕاده
"تیرموویهبۆخاری فهكهوهگتهده م ڕتووكهم پهئه: 
رموودهو فهبت، ئهحیحی نهسهبهھناوهم نهرھهبه
ھا ئیبراھیمی روه، ھه"وازم لھناون زۆرترنش كهحیحانهسه

"تیرموویهبوخاری فهكهوهگتهعقیل دهكوڕی مه م له: 
حیحی ، سهكردووهبت تۆمارم نهحیح نهمدا سهڕتووكهپه

".وهبتهی درژ نهوهبۆ ئهزۆریشم وازلھناوه
تی بابهحیح كهی سهرموودهڕای فهرهسه@

پستی ، لهخۆگرتووهشی له؛ شتی دیكهیهكهڕتووكهپه
ی ی وتهوهرگرتنی حوكم و ھنانهلدوان و وهكاندا لهبابه
كیی رهتی سهبابهلهش كهف و شتی دیكهلهسه
مقدمة فتح (ر لهجه، حافیز ئیبن حهی نییهكهڕتووكهپه

: تدهڕتووكهم پهتی ئهبابهدان بهدا پاش ئاماژه) الباري
ندامزی كی فیقھی و خای پهكهلهپاشان وای بینی كه"
یشتنی خۆی واتای زۆری لهتگهبهربۆیهبورت، ھهنه
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كانی ر بابهسهبهشی كردووهو دابهرگرتووهكان وهقهده
ھا گرنگیی روهی گونجایشیان، ھهگورهبهدا،كهڕتووكهپه

ن رگرتووی لوهی ناوازهحكام و ئاماژهكانی ئهتهئایهبهداوه
".ربهتهینی گرتووهری بهفسیریاندا ڕگهتهو له
) متی خودای لبتحهڕه(ئیمامی بوخاری شنهم چهبه@

و وهنی گانهیهردوو الدا ھه) اجلامع الصحيح(ڕتووكی پهله
ری مبهتی پغهپاراستنی سوننه، لهوهی كۆكردۆتهوهلكدانه
.یشتنیشیو تگه) r(خودا 

حیحی سهله) التعلیقات(كان ساردهپهھهرموودهفه$
:بوخاریدا
وهالبردنی گهلهبریتییه) تعليق(ساردن پهھه@

.ددانهتای سهرهسهك یان پتر لهیه) راوي(
ی وانهپچهحیحی بوخاریدا زۆرن بهسهلهساردهپهھه@

.می تدایهزۆر كهحیحی موسلیم كهسه
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ڕ مهلهڕتووككی داناوهر پهجهحافیز ئیبن حه@
تغليق (كانی بوخاری و ناوی ناوهساردهپهی ھهوهیاندنهگه

(واته) التعليق ركی وهتهله، وه)ساردنپهداخستنی ھه: 
، وهتهدا كورتی كردووه) مقدمة فتح الباري(درژدا له

وكانی تدا باس كردووهه) مرفوع(رزكراوهبهساردهپهھه
ھا روهتی، ھهیاندوویهك گهكهداوهوهی بهئاماژه
ساردهپهك ھهروهمیش ھهحوكمی ئهعاتیش، چونكهموتابه

"تدا دهكهرهوهتای تهرهسه، لهوایه موو بهم ھهمهئه: 
ناوم لناوهدا كهورهدانراوكی گهلهفراوانی باس كردووه

وار كان و شونهرزكراوهبهرموودهموو فه، ھه)تغليق التعليق(
ڵ گه، لهكانم تدا باسكردووهه) موقوف(ڕاگیراوه) أثر(

سانیدی خۆم تا ئهتی بهیاندوویهك گهی كهوهئهباسكردنی 
كی یهڕتووككی گشتگیر و كۆگهسردراو، جا پهپهشونی ھه

سیش شك كه: "تدهی كهوهتائه" رچووهلی لدهسهتروته
ر ، ھه"ڕتووككھا پهی دانانی ئاوهرهقهم خۆی دابت لهنابه
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ڕووی خستنهلهوهپاش لبوونهدا، كهرهوهكۆتایی تهله
"تدهكانساردهپهھهرموودهموو فهھه ر ھهوه: 
ی یان كهحیحهی سهشونكی دیكهلهك كهیهساردهپهھه
یاندبتی؛ گهكهحیحهسهر لهدهی خۆیدا بهڕتووككی دیكهپه

اندنیم یگهوهخۆیهكیش لهرچییه، ھهوهتهڕوونم كردووه
لهكی دیكهكهوهتهڕوونم كردووهوهوتبت؛ ئهكهست نهده

تا كۆتایی " كانیاندادانراوهلهیاندوویانهكان گهئیمامه
).تی خودای لبتحمهڕه(ی كهقسه
م بهكانساردهپهر ھهسهیاردان لهنجامی برهجا سه@
:بتدهیهشوه
rكیانرھهژهبهكامت،ڕگوتی، : كهوی ڕاشكاوی ب

ی كارادیار كهكردارهكهشنهم چهو ھی له، ھاتووهوهگایه
ی لوهی كهسهو كهتا ئهحیحهسهوهبت؛ ئه) علوماملبين للم(
وه، ئیدی وردبوونهوشی نییهوێ خهو تا ئهساردووهپهھه
.كرتوالی دهوهله
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rكیشیان بهركامھهژهت، ) التمريض(ی بیماراندن ڕب
و كرت، باسدهوهگدرته، دههوته، گدراوهگوتراوه: كوه
بت؛ ) املبين للمجهول(ی كارانادیار كهكردارهكهشنهم چهله
نت، یهبوون ناگهحیح بوون یان نهسهھیچ كام لهوهئه

احلثيثالباعث(ڕتووكی پهلهیهم شوهسیر بهحافیز ئیبن كه
: تیو گوتوویهدا باسی كردووه) احلديثعلوماختصاريف
چی كهھاتووهیهم ڕژهبهكهی وای تدایهرموودهفهچونكه"

، حافیز ئیبن "وهندك جاریش موسلیم گاوتییهھهحیحهسه
"تیدا گوتوویه) مقدمة فتح الباري(ریش لهجهحه  :ی ژهڕ

یهم ڕژه، ئه)التمريض(ی بیماراندن ڕژهلهم بریتییهدووه
ی لوهی كهسهو كهنت تا ئهیهحیحتی ناگهسه
حیح سهو تشیدایهحیحهسهكوو تیدایه، بهساردووهپهھه

".نییه
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:حیحی بوخاریكانی سهرموودهی فهژماره$
ی دا ژماره) مقدمة فتح الباري(لهر جهحافیز ئیبن حه@

حیحی كانی نو سهساردهپهكان و ھهرزكراوهبهرموودهفه
م كورتی ھهم به، ھهوهتهو ڕوونی كردووهبوخاریی نووسیوه

و پی ئهی كهنجامهرهو دهی ئهرموو پوختهدرژی، جا فهبه
:ش چاوپمهیخهكورتی دهدا بهلرهیشتووهگه

كان بهندراوهیهگهرزكراوهبهرموودهی فهـ ژماره١
.رموودهفه٧٣٩٧: وهكانهبووهدووباره

كان بهساردهپهھهرزكراوهبهرموودهی فهـ ژماره٢
.رموودهفه١٣٤١: وهبووكانهدووباره

ر جیاوازیی سهرنج لهعات و سهموو موتابهی ھهـ ژماره٣
.رموودهفه٣٤٤: كانوهگانه
عاتهو موتابهساردهپهندراو و ھهیهموو گهی ھهـ ژماره٤

.رموودهفه٩٠٨٢: وهكانهبووهدووبارهكان بهرزكراوهبه
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ب ندراو بهیهی گهرزكراوهی بهرموودهی فهـ ژماره٥
.رموودهفه٢٠٦٠٢: دووباره

١٥٩: ب دووبارهبهساردهپهی ھهرموودهی فهـ ژماره٦
.رموودهفه

ندراو چ یهچ گهرزكراوهی بهرموودهی فهـ ژماره٧
.رموودهفه٢٧٦١: ب دووبارهبهساردهپهھه

كان ه) مرفوع(رزكراوهبهرموودهنھا فهتهم ئامارهئه@
ن و ھاوهلهی كهانه) أثر(وار و شونهب ئه، بهوهگرتهده

.ھاتوونوهن و دواتریشهدواھاوه
وو مر پاش باسكردنی ھهجهحافیز ئیبن حه@

"تدهكانب دووبارهكان بهرموودهفه ی كهیهم ژمارهئه: 
ح و ئیبن سهی كهیهو ژمارهڵ ئهگهلهمن باسم كردووه

، "نواندایه؛ جیاوازیی زۆریان لهاسیانكردووهش بسی دیكهكه
علوم(لهكهحهی ئیبن سهیهو قسهدا ئهستی لرهبهمه

"رموتفهدا ده) احلديث البردنی بهكهگوتراویشه: 
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، پاشان حافیز ئیبن "نرموودهزار فهچوار ھهوهكانهدووباره
"تدا دهم جیاوازییهر له ھۆی ئهجهحه م چیت ئهپده: 

وهوه؛ لهوهتهمیان تدا كردووهالسایی ئهم كهكهی یهیهژماره
شونكدا دیتبت درژی لهی بهكهرموودهر فهگهئهبت كه

م ئهكهوایزانیوهكورتی، ئیدیدا بهشونكی دیكهو له
ی وریی ماوهر دوبهلهشمه، ئهكهدرژهلهجیایهیهكورته

، دا بووهیهم پیشهزایی لهم شارهر كهبهیان لهنوانیان،
و ، ئهی زۆر تدایهشنهم چهشتی لهكهڕتووكهپهچونكه

، وهبتهڕوون دهكهردوو ئامارهش جیاوازیی نوان ھهكاته
واو ر تهجهی حافیز ئبین حه، قسه"رهر خوداش تۆفیقدهھه

حمی پ بكات و لی خۆش ببت و باشترین بوو، خودا ڕ
ر مبهت پغهی بۆ سوننهواوهتهو ڕاژهلهوهپاداشتی بداته

)r (رموودهڕتووكی فهترین پهدروستی تیش ڕاژهتایبهو به.
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ك لهیهرموودهی فهوهكردنهدووبارهنھنی له$
:احیحی بوخاریدكی سهند جگایهك یان چهجگایه
) تی خودای لبتحمهڕه(بوخاری كهدیاره@

ڕای رهكوو سهبهڕیز بكات،رموودهنھا فهتهووهیوستنه
تی حوكم حیح، ویستوویهی سهرموودهی فهوهكۆكردنه
حوكمك لهربۆیهربگرت، ھهتیشی لوهوحیكمه

اشان رد و پسهیكات بهگرت و دهردهك وهیهرموودهفه
، حوكمكی وهھنتهدهگهبهژردا بهی لهكهرموودهفه

رد و جاركی دیكهسهیكات بهگرت و دهردهشی لوهدیكه
.وهھنتهدهگهبهبهرموودهمان فهھه

ستی بهمهبهكهوهكردنهدووباره كهبه@
سوودی نت كهیهناگهوههئمهم ئه، بهیهوهھنانهگهبه

ویش ئهی تدایهكوو سوودكی دیكهبه،دا نییهی تدیكه
، وهگتهدهوهشخكی دیكهلهكهرموودهفهكهیهوهئه
و بۆ ئهتدایه) الطرقتعدد(یی ڕچكهش سوودی فرهمهئه



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

كیی پشههر لجهحافیز ئیبن حهوهیهم باره، لهیهرموودهفه
زڵ ئیبن بولفهحافیز ئهكهوهگتهدا ده) الباريفتح(

"تیقدیسی گوتوویهتاھیری مه ك مجارانك یهبوخاری كه: 
ك بژهك ئیسناد و یهیهدوو جگادا بهلهرموودهفه
كهی باس كردووهوهریش ئهجه، حافیز ئیبن حه"وهھنتهده
. ڕووداوهم لی زۆر كهمهئه

ی رموودانهو فهئه: "تیش ده) الظنونكشف(ری دانه@
بیست وهتهی كردوونهدووبارهوهقهده) منت(د و نهسهبهكه

".نرموودهو س فه
ی وهكردنهدووبارهلهیهشی ھهستی دیكهبهبوخاری مه@

دا، حافیز ئیبن كیهند جگهك یان چهیهجگهلهرموودهفه
.دا زۆركی باس كردوون) مقدمة فتح الباري(ر لهجهحه
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حیحی بوخاریی سه) تراجم(كان ردهسه$
ی ) تراجم(كان ردهسنی سهر پهجهحافیز ئیبن حه@

شۆكنن و ھۆش پهكان دهھزرهكهحیحی بوخاری وا داوهسه
ن، كار و بونهمهستهئهكهھاروهسنن، ھهپهحهو چاوان ده

ناوبانگهكاری تیاندا و بهوردهلهسوارهتاقهجۆرك كهبه
مقدمة (لهكانی، وهھاوشانهپتر له) ردانهم سهبه(پیان 

، وهكردووهوهیهم بارهی لهسهدرژی قدا به) فتح الباري
وخۆ ڕاستهیهوا ھهردیسهكهوهتهی ڕوونكردووهوهئه

ندك یدا ھناوتی، ھهوهخوارهلهی كهوهبۆ ئهیهئاماژه
و ی ئهبژهواته(یهكهی خواردهبژهر بهجاریش ھه

) وهیھنتهیدا دهوهخوارهلهی كهوارانهو شونهرموودهفه
ی وهشی، زۆر جارانیش بهواتاكهشكی یان بهبهیان به

جۆرك ، به)نوان دوو پرسداله(نت رد دادهپرسیار سه
ھا زۆر جاریش روهر ھیچ كامكیان نادات، ھهسهبیار لهكه
ر بهگهمهی ڕوون نییهكهستهبهمهنت كهردكی وا دادهسه
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(ردیك سهتامان، وه : واته) صليناماالرجلقولباب: 
دا لره) كردووهنوژمان نه: پیاو بتی كهوهبابی ئه(
ن نابت وا دهكهیهوانهی ئهوهرچدانهرپهستی بهبهمه

بۆ واتای یهئاماژهكهردهبیت، زۆر جاریش سه
، یان بهحیح نییهو سهرجی ئهپی مهبهك كهیهرموودهفه

پی بهت كهبدهیهرموودهو فهی ئهبژهڕاشكاوی به
وهھنتهبابكدا شتی وا دهله، وهحیح نییهو سهرجی ئهمه
دات، دهوهستهدهشتكی ئاشكرا بهی بهجارك واتاكهكه

ر نھا ھهتهیه، جاری واش ھهشتكی شاراوهجاركیش به
رجی مهبهك كهیهرموودهی فهبژهنت بهدادهكهردهسه

ك ) أثر(وار شونهوهخوارهوجا له، ئهحیح نییهسهخۆی
بت ھیچ شتكی ی كهوهك ئه، وهوهھنتهتك دهیان ئایه

و بت، جا رجی ئهر مهسهلهكهنییهوهیهم بارهحیح لهسه
ڕز كانكی بهش زۆرجار خهو شتی دیكهمانهر ئهبهله
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"نده "، واته"ترامجهيفالبخاريفقه:  فیقھی بوخاری له: 
".كانیدایهردهسه

یداكهحیحهسهرجی بوخاری لهمه$
دا به) مقدمة فتح الباري(ر لهجهحافیز ئیبن حه@

زڵ ئیبن تاھیری بولفهحافیز ئهكهوهگتهدی خۆی دهنهسه
"تیرموویهقدیسی فهمه كهیهوههرجی بوخاری ئمهواته: 
ر سهمووان كۆك بن لهھهكهوهك بگتهیهرموودهفه

هھاوهگاتهكانی تا دهه) راوي(وهڕپكراویی بگهباوه
ك لهب ھیچ ناكۆكییه، به)املشهورالصحايب(كهناوبانگهبه

دا، وه) األثباتالثقات(كان پشتقایمهڕپكراوهنوان باوه
) مقطوع(بت و پچاو ) متصل(یشتوو ی گهكهدهنهسه
وهبن ئهھهوهدوو بگهوههو ھاوهر لهگهئهبت، وهنه

وهگاتهبت و تا دهپتریش نهوهك بگهیهر لهگه، ئهباشتره
حافیز ئیبن ی كهمه، ئه"سهر بهش ھهوهبت ئهدروستو ئه
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قدیسی خۆیشی له؛ مهوهتییهگاویهوهقدیسییهمهر لهجهحه
كی یهبژهدا به) الستةاألئمةشروط(ی كهڕتووكهتای پهرهسه

.نووسیوتیوهمهنزیك له
و ) مقدمة فتح الباري(ر لهجهحافیز ئیبن حهوه@

ندستنیسهپهندی روبهسهدا له) الفكرخنبة(رحی شه
: تحیحی موسلیمدا دهسهر سهحیحی بوخاری بهسه
شهمئه،وهه) االتصال(ندی ڕووی پوهلهندیتنیسهپه"
وهبت گهدهكهرجی بوخاری وایهی مهوهر ئهبهله
و رچی ئهگه، ئهوهگتهی دهلوهی كهوهیشتبت بهگه

م رجی موسلیم مهنھا جاركیش بت، بهبۆ تهیشتنهپگه
رحی شهله، وه"سهبوونیان بهرخنھا ھاوچهتهكهیهوهئه
: تدهحیحداكانی سهژماردنی پلها لهد) الفكرخنبة(
كانی رجهمهك كهرچییهھهوهییهدروستڕووی پاشان له"

پش وهی تدا بت؛ ئه–بوخاری و موسلیم –ردووكیان ھه
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كانی رجهڵ مهگهلهكانیانهوهرهست گهبهمهخرت، چونكهده
...".حیحدای سهدیكه

ڵ گهحیحی بوخاری لهر سهسهستایشی زانایان له$
حیحی موسلیمداسه
دیتم وه: "تدا ده) الفتحمقدمة(تای رهسهحافیز له@

ستاوهیدا ھهكهحیحهسهبدوی بوخاری لهبوعهئیمامی ئهكه
قریر تهت، بهنگی قورئان و سوننهلهنی نووری چهرگرتوهبه

كانیان، لوانلوهرچاوهسهھجان لهھهبهھنجان، وهو ھه
وهھۆی نیازی پاكییهبهن، وهداڕنین و پاككردبه

یار ملی بۆ دادا و خشرا، تا یار و نهختیی پ بهخۆشبه
.." رگرتشنك وههموو چھهی بهكهحیحهكانی نو سهوته
.ھتد
: تدا ده) والنهايةالبداية(سیر لهحافیز ئیبن كهوه@

حیحی بوخاری و بووكردنی سهر قهسهزانایان كۆكن له"



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

ھلی ھا تكای ئهروه، ھهتیدایهی كهوهیی ئهدروست
...".ئیسالم
دا ) الكربىالشافعيةطبقات(ئیبنوسسوبكی لهوه@

"تهد كانی ڕتووكهپزترینی پهحیحی بوخاری بهسه: 
...".پاش قورئانی پیرۆزئیسالمه
دا پاش ) احلديثعلوم(ح لهمر ئیبن سهبوعهئهوه@

ڕ مهڕتووكی لهپهسك كهم كهكهیهی كهوهباسی ئه
پاشان موسلیم؛ بوخارییهحیحدا داناوهی سهرموودهفه
ی بوخاری و موسلیم دروستترین كهڕتووكهردوو پههھ: "تده

"تپاشان ده" كتبن پاش قورئانی پیرۆز پاشان : 
كی زۆرتری و كهترینیانهدروستی بوخاری كهڕتووكهپه

".تدایه
حیحی موسلیمدا رحی سهكیی شهپشهوی لهوهنهوه@

"تده كۆكن –تی خودایان ل بت حمهڕه-زانایان : 
پاش قورئانی ڕتووك لهترین پهدروستی كهوهر ئهسهله
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حیحی بوخاری و موسلیم، وهردوو سهھهلهبریتییهزیزعه
، وهوهتهبوویان بۆ كردوونهشی قهیسالم باوهتی ئئۆمه
ك و كهو ھی موسلیم لهرهدروستحیحی بوخاری سه

ھاتووهواڵ ھه، وهدایهتزۆرترشیو لییشزانیاری ڕوون
نا دا دهوهگرت و دانی بهردهبوخاری وهموسلیم سوودی لهكه
".دارموودهزانستی فهلهی نییهھاوشوهكه

كهوهگتهده) الذهبشذرات(ئیبنولعیماد لهوه@
) الكمال(ڕتووكی پهقدیسی لهلمهنی ئهبدولغهحافیز عه

نی عفیی بوخاری خاوهدوی جهبوعهئیمامی ئه":تیگوتوویه
ی كهڕتووكهو پهم كارهنگی ئهپشهو وا حیح، پشهسه

".ھلی ئیسالمدانو ئهلهستراوهپشتی پبه
الويلقطر(تای كتبی رهسهوكانی لهئیمامی شهوه@

"تدا ده) الويلحديثعلى ر سهلهپویست ناكات قسه: 
م كارهزانایانی ئهین، چونكهی بكهكهپیاوانی ئیسناده

حیح سهردووكانی ھهرموودهفهی كهوهر ئهسهنگن لهكدهیه
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واوی تهو بهی زانراوهكهمووی ڕاستییهككیان ھهیان یه
ئاست له، وهمووی جگیرهنگی ھهكدهیهو بهبووڵ كراوهقه
، وهوتهڕهك دهموو گومان و دوودییهدا ھهنگییانهكدهم یهئه
ستاون كهدا وهوانهموو ئهڕووی ھهوایان لهپشهورهگهوه

بهكردبت، وهم دوو كتبهر شتكی ئهسهكیان لهیهقسه
ییان دروستھا روه، ھهوهتهرچیان داونهرپهشن بهڕوونترین چه
كردن ، جا قسهلترین شوهسههتروتبهوهتهڕوونكردوونه

ھیچ سوودكی وای ؛موویھهمهی پاش ئهكهر ئیسنادهسهله
ڕیون و قسهتپهو پردهكانی لههوموو گهھهنابت، چونكه

ترن ورهگهكهوایان لھاتووه، وهماوهر نهسهۆكیان لهو قسه
تیی ج یان سووكایهڕ بكرت، یاخود توانمهیان لهی قسهوهله

".سك  بیانووشنتھیچ كه
ڕ مهی زانایان لهوتهلك بوو لهگهنموونهمهئه@

رزی و بهی پایهوهونكردنهوڕو حیحی بوخاری سه
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حیحی ڵ سهگه، ھاوڕێ لهوهتهن ئۆمهالیهلهوهبووكردنییهقه
.موسلیمدا

حیحی بوخاری سهی) حترجی(ندیتن سهپهكانی ڕووه$
:حیحی موسلیمدار سهسهبه

ڕ مهلهوهی زانایانمان ھنایهندك وتهھهوهپشهله@
ر سهحیحی بوخاری و موسلیم بهسهوردوپشتریی ھهله
ن الیهلهوهرگیرانیانهڕ وهمهلهدا، وهكانی دیكهرتووكهپه

پشتریی لهباسی لهو وتانهندك لهم ھه، بهوهتهئۆمه
م ر ھی موسلیمدا، ئهسهكرد بهحیحی بوخاریی دهسه

، الی زانایان شتكی بوهندیتنهسهردا پهسهپشخستن و به
:ند شتكر چهبهویش لهئه

ب نھا و بهتهبوخاری بهی كهوانهئهچونكه: مكهیه
د و سی و ؛ چوارسهوهتههگاونی لوهرموودهموسلیم فه

ر سهیان لهسیان قسهشتا كهنھا ھهتهسن، كهكهندهوهئه
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نھا تهموسلیم بهی كهوانهم ئه، بهوهڕووی الوازییهلهكراوه
د و شسه؛ شهوهتهگاونهی لوهرموودهب بوخاری فهو به

ركراوهسهن لهیاسیان قسهست كهد و شهسن و سهبیست كه
كهوهسكهكهلهوه، جا بگومان گانهوهڕووی الوازییهله

لهوهگانهلهكرابت باشترهر نهسهی لهھیچ قسه
یهو قسهرچی ئهگهر كرابت، ئهسهی لهقسهكهوهسكهكه

.بتریش نهڕووشنه
بوخاری بهی كهوانهركراسهلهو قسهئه: مم و سیهدووه

ی زۆری رمووده؛ بوخاری فهبووهھهوهی لیانهوهنھا گانهته
ی خۆی بوون و شخانهیان لهزۆربه، وهوهتهگاوهنهوهلیانه

و حایانی وهتهیان كۆبووهگهو لهیشتووهپیان گهكه
رموودهو فهكانیان بووهرموودهفهو گوی لهزانیوه
م موسلیم ، بهوهتهكانیان جیاكردووهخراپهكانیانی لهچاكه

میش ، ھهوهتهگاوهوهم زۆری لیانهھه، واتهوهوانهپچهبه
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یشتبت و بوون تا پیان گهكانی خۆی نهشخهیان لهزۆربه
.وهكانی جیاكردبنهرموودهفه

وهب گهدهكهداناوهرجی مهبوخاری به: مچواره
، وهتییهگاویهوهلیهی كهسهو كهئهیشتبتهگه) راوي(
نھا م موسلیم تهنھا جاركیش بت، بهر بۆ تهگهئه

كی ڕوونهیهگهش بهمه، ئهس زانیوهبهرخبوونیانی بهھاوچه
كاری كمهر تۆبهر موسلیمدا، لهسهندیتنی بوخاری بهسهبۆ په

.و دنیابوونی زیاتر
لهیان لگیراوهخنهڕهی كهرموودانهو فهئه: مپنجه

ی وهھی موسلیم، بگومان ئهلهمترهیان كهبوخاریدا ژماره
زۆرتری ی كهوهلهندترهسهمتری لگیرابت پهی كهخنهڕهكه

.لگیراوه
ی كهوهر ئهسهیی زانایان لهشدا ھاوڕام ڕووانهڵ ئهگهله@

ھا كهروهوانیدا، ھهرموودهفهموسلیم لهلهبوخاری زاناتره
ر موسلیم خۆی ، ھهموسلیم قوتابی و شاگردی بوخاری بووه
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دا و رهم ھونهلهزموونترهئهبهدا بۆ بوخاری كهشاھدیی ده
مقدمة (ر لههجدا، حافیز ئیبن حهم بوارهتی لهوایهپشهله

شی و ھی دیكهم ڕووانهدا ئه) نخبة الفكر(رحی و شه) الفتح
...وهتهڕوونكردووه

حیحی ر سهسهحیحی بوخاری بهی سهندیتنهسهم پهئه@
ر تكادا، سهبهندیتنی تكایهسهست پی پهبهموسلیمدا؛ مه

یدا كهلفییهئهی لهك سیوتكان، وهرموودهی فهدانهك دانهنه
:تیگوتوویه

قدماأومساوياجيعله...ماللمفوقيعرضورمبا
حیحی سه(ندیتراو سهاپهردسهندك جار ھی بهھه: واته
حیحی سهله(بت پشتر دهكسان یاخود لهیه)موسلیم
).بوخاری
ی ) نخبة الفكر(رحی شهك له، وهمهی ئهنموونهله@

كهرموودهفهی كهوهكوو ئه؛ وهر دا ھاتووهجهفیز ئیبن حهحا
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یشتبت، گهواتور نهی تهپلهشھوور بت و بهالی موسلیم مه
قینی زانستی یهوهھۆیهبهبت كهكی پوهیهم ئاماژهبه

خرت كهی بوخاری دهیهرموودهو فهپش ئهمهنت، ئهیهبگه
...بت ) فرد مطلق(تی تاك و په
وهزانایانهندك لهھهلهی كهوهم ئهبه@

ر سهحیحی موسلیم بهپشخستنی سه، لهوهگدرتهده
و وهبۆ جوانیی ھۆنینهوهڕتهگهدهوهحیحی بوحاریدا؛ ئهسه

ك روهك بۆ دروستتری، ھهچاكیی دانان و ڕكخستن، نه
...باسیان كردووهم كارهزانایانی ئه

یدا و كهحیحهسهكان بوخاری لهی شخهژماره$
:كانیانچینه
كهی باسكردووهوهئه) الظنونكشف(ری نووسه@
یدا كهحیحهسهلهی بوخاری كهو شخانهی ئهژماره

سن، شتا و نۆ كهد و ھه؛ دووسهوهتهگاونهی لوهرموودهفه



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

وهی لیانهوهب موسلیم گانهنھا و بهتهبهش كهوانهئه
.د و سی و چوارن؛ سهبووهھه

كهی باسكردووهوهدا ئه) الفتحمقدمة(حافیزیش له@
:پنج چین پكدنكانی بوخاری لهشخه

ی بۆ رموودهفهوهتابیعینهلهی كهوهئه: مكهچینی یه
:سانهم كهكوو ئهوه،وهتهگاوه

وهیدهحومهنساری لهبدوی ئهدی كوڕی عهممهموحه
زیدی كوڕی یهكیی كوڕی ئیبراھیم له، مهوهتهبۆی گاوه

زیدی یهر لهمیش ھهبیل ئهبوعاسیمی نه، ئهوهیدهبوعوبهئه
یدوی كوڕی موسا له، عوبهوهیدهبوعوبهكوڕی ئه

، وهشهعمهئهیم لهبونوعه، ئهوهبوخالیدهیلی كوڕی ئهئیسماع
لیی ، عهوهھمانهعیسای كوڕی تهحیا لهلالدی كوڕی یهخه

ردووكیان لهییاش و عیسامی كوڕی خالید ھهكوڕی عه
.وهریزی كوڕی عوسمانهحه
...تابیعیننی ڕزهمووی لهھهمانهكانی ئهشخه@
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ی چینی وانهمی ئهردهسهلهی كهوهئه: مهچینی دوو
ی تابیعین ) ثقات(ڕان جباوهم لهمدا بووبت؛ بهكهیه

بوئیاس و می كوڕی ئهكوو ئادهبووبت، وهبیستنیان نه
عیدی كوڕی عالی كوڕی موسھیر و سهبدولئهبوموسھیر عهئه
بیالل و ھی یمانی كوڕی ییوبی كوڕی سولهم و ئهریهبو مهئه
...مانك ئهوه

ی كهوانهڕاستی بوخاری، ئهكانی ناوهشخه: مچینی سیه
كانی دوای ورهگهكوو بهتابیعین، بهیشتوون بهگهنه

ی كوڕی یبهرب و قوتهیمانی كوڕی حهكوو سولهتابیعین، وه
دینی و لیی كوڕی مهمماد و عهیمی كوڕی حهعید و نوعهسه
ل و ئیسحاقی نبهدی كوڕی حهحمهعین و ئهای كوڕی مهحییه

و یبهبی شهكری كوڕی ئیبن ئهبوبهیھـ و ئهوهكوڕی ڕاھه
مان، موسلیم ك ئهو ھی وهیبهبی شهعوسمانی كوڕی ئیبن ئه

رموودهرگرتنی فهوهلهشداریی كردووهدا بهم چینهله
...لیان
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ی كهوانهبوخاری خۆی یان ئهھاوڕیانی: مچینی چواره
خوازی، رموودهفهستیان داوبوویهو دهم پش ئهكی كهیهماوه
بوحاتیمی ڕازی حیای زوھلی و ئهدی كوڕی یهممهكوو موحهوه

و ) صاعقة(حیمی ناسراو بهبدوڕڕهدی كوڕی عهممهو موحه
ی كزر و كومهدی كوڕی نهحمهید و ئهبدی كوڕی حومهعه

وهگاوتییهوهمانهلهش كهوهش، ئهمانهی ئهھاوشوه
كانی یان لهشخهلهكیسی چووهخۆی لهكهبووهوانهئه
.وتبتكهستی نهدهوهوانهیری ئهغه

ك ددا وهنهن و سهمهتهلهكهكسانكه: مچینی پنجه
سوود بووهبیستنیان بههلوم كهژمارن؛ بهو ھهشاگردی ئه
ممادی بدوی كوڕی حهكوو عه، وهوهتهی گاونهئیتر لوه

ینی بولعاسی خواریزمی و حوسهبدوی كوڕی ئهئامولی و عه
.مانیشببانی و غیری ئهدی قهممهكوڕی موحه

شی وه، گانهوهتهگاوهوهمانهمیشی لهشتانكی كه@
عوسمانی كوڕی كهبووهوهیهو وتهی ئهسۆنگهلهوهلیانه
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: تیرموویهفهكهوهگاوتییهوهكیعهوهلهیبهبوشهئه
ك خۆی و ھی وهخۆی بانتر و لهلهزانا تا لهمرۆڤ نابته"
بوخاری له، وه"وهگتهنهرموودهفهوهخۆخوارتریشهلهله

وان كام رموودهفه: "تیرموویهفهكهوهتهگدهوهخۆیشییه
خۆی لهك خۆی و لهھی وهخۆی بانتر و لهلهنابت تا له
..".نووسترمووده نهفهوهخوارتریشه

حیحی كانی سهوهر گهسهستایشی زانایان له$
ندكیان و ھهند حافیزك لهی چهخنهبوخاری و ڕه

یانوهمدانهوه
ی بارهوكانی لهئیمامی شهپشتر باسمانكرد كه@

: تیرموویهفه) وليايلعادىمن(ی رموودهدروستیی فه
و ڕیون و قسهتپهوهپردی وردبوونهكانی لهوهموو گهھه"

ترن ورهگهكه، وایان لھاتووهماوهر نهسهۆكیان لهقسه
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تیی ، یاخود توانج یان سووكایهڕ بكرتمهیان لهی قسهوهله
".سك  بیانووشنتھیچ كه
دا ) الفتحمقدمة(ریش لهجهحافیز ئیبن حه@

"تیرموویهفه قدیسی كاتك نی مهسهبولحهشخ ئه: 
؛ وهگایهحیحدا دهوكانی سهگهكك لهیهی لهرموودهفه
بوو وهستی ئهبه، مههڕیوتپهكهپردهلهمهئه: رموویفهده
".گوتراوهوهیهبارهلهی كهو قسانهئهگوێ نادرتهكه

دا ) خنبة الفكر(رحی شهر لهجهر حافیز ئیبن حهھه@
"تیرموویهفه حیحی سهواته( ردووكیان كانی ھهوهگه: 

ر سهلهزراوهنگی دامهكدهیه) حیحی موسلیمبوخاری و سه
داخوازی، ئاخر ) لزوم(ی شوهیان به) تعديل(ڕاستازانین به
ش مهیاندا، ئهوهگانهیری خۆیان لهغهپشترن لهوان لهئه
". لالدانی نییهگهب بهو بهكهمایهبنه
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ندك جار لهھهریتی زانایان وابوو كهجاران نهوه@
له: بنزانی كهسیان دهبهكدا؛ بهیهوهناساندنی گه

.ككیانهین یان یهحیحهپیاوانی سه
ی نزیكهیان لهخنهكان ڕهحافیزهندك لهو ھهمهئه@

ك پشتر له، وهحیحی بوخاری گرتووهشتا پیاوی سهھه
ر سهحیحی بوخاری بهندیتنی سهسهكانی پهباسی ڕووه

ر لهجهحافیز ئیبن حههو. حیحی موسلیمدا باسمانكردسه
كیانی ناوبردووهیهكبهتدا یهشكی تایبهبهدا له) الفتحمقدمة(

، لیان گیراوهكهوهتهی داوهخنانهو ڕهموو ئهمی ھهو وه
دا كهكییهپشهلهی كهشهبهو دهنۆی ئهژمارهلهوه

"تیرموویهفهھاتووه موو ی ناوی ھهوهنهباسی ھۆنی: منۆیه: 
حیحی كانی سهپیاوهلهپالریان تگیراوهی كهوانهئه

و ی ئهوهمدانهكان و وهندیی پیتهپی ڕیزبهبوخاری، به
ری و بیانوودان روهی ئینساف و دادپهزڕبابهتوانج و پالرانه

نی الیهكهوهندكیانهھهلهرموودهفهیوهگانهر لهدانهبه
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ی كهوهخۆی پاراستبت لهی كهوه، بهھزترهپالری تدا به
كهوهتهگاوه، یان شتكی لوهپالری تگیراوهوهھۆیهبه
یدا، یاخود گهھزتریش كۆك بت لهو بهی لهككی دیكهیه
: تدا دهشهو بهستپكی ئهدهله، وه"كی دیكهر ھۆیهھه
موو بۆ ھه، پویستهوهیهم بارهكردن لهقسهپش"
ن الیهلهرموودهی فهوهگانهكهینسافك بزانت،ئبه

ری روه؛ دادپهوهكهیهوهر گهھهلهوهه) صحيحال(ری دانه
و دووری له)  صحة ضبط(وت و دروستیی زه) عدالة(

و، نت الی ئههیگهدهیهوهو گهئه) غفلة(بئاگایی 
وایان ناوی جمھوری پشهر كهسهشی بتهوه ئهخوازهنه
ش مهدا، ئهكهردوو كتبهر ھهسهبهیان دابیوه) صحيحال(

ت، ست نایهدهوه) صحيحال(كانی وهگهلهبۆ جگهكهواتایه
ن الیهلهرییهروهتی دادپهكوو دابینی سیفهوهمهجا ئه

حیحدا ناویان ردوو سهھهلهی كهوانهر ئهسه، بهوهمھورهج
ی وهكاندا گانهتییهڕهبنهرموودهفهر لهگهئهمه، ئهھاتووه
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عالیقدا واھید و تهعات و شهموتابهر لهگهم ئهھاتبت، به
دا، وانهوت و ئهزهلهیان جیاوازهپلهوهی ھاتبت، ئهوهگانه

ر گهدا ئهستھاتنی ناوی ڕاسگۆیی بۆیان، جا لرهدهڵ وهگهله
و ئهوهدا، ئهمانهكك لهیهبت لهپالركی ھهسكی دیكهكه

ی لوهی كهم ئیمامهعدیلی ئهری تهرامبهبهوتهكهدهپالره
ی ڕوون و كهر ھۆكارهگهرناگیرت، مهو وهوهتهگاوه
ری روهری دادپهڕووشنهوتۆ كهپالركی ئهبت بهوهشیكرا
كدا یهوهگانهھایی، یاخود لهڕهبت بهكهوهوتی گهو زه

رن بۆ پانهی كهو ھۆكارانهئهتی، چونكهتایبهبه
و رهڕووشنهیانهجۆراوجۆرن، ھه) جرح(پالرتگرتن 

".ر نییهڕووشنهشیانهھه
ی خولگهی ناوھناون كهو پنح ھۆكارهپاشان ئه@

ت بیدعه: نمانهوانیش ئه، ئهندهر بهسهپالردانیان له
ی حاڵناسراوی، نه)الغلط(ه، ھه)املخالفة(، ناكۆكی )البدعة(
دعوى اإلنقطاع (ددا نهسهی پچان لهو گازنده) جهالة احلال(
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الی پیاوانی لهاوهوككیشیان دور یهر ھهسهله، وه)السنديف
كهشتانك داوهی بهكورتی، پاشان ئاماژهبه) صحيحال(
وه. ر نینم ڕووشنهزانایان پالریان پگرتوون بهندك لهھه
تیبی ، خهی قاسمیدا ھاتووه)قواعد التحديث(ك لهروهھه
"تیرموویهغدادی فهبه و موسلیم بوخاری ی كهكهو خهئه: 

پالریان وهوانهیری ئهن غهالیهرگرتوون و لهلیان وه
پالركی لمنراوهسهنهكهیهوهیهو سۆنگهلهوه، ئهتگیراوه
...".بت) جرح مفسر السبب(ھۆكار ری شیكراوهكاریگه
ڕ و جباوهی ئهربارهدهشكدا كهبهبی لهھهحافیزی زه@

ر كراوهسهریان لهڕووشنهی نهقسهی كهانه) ثقة(
"رموتفه؛ دهوهتهكۆیكردووه دا ) امليزان(م كهدانراوهله: 

بوخاری و م نووسیون كهڕانهو جباوهكی زۆر لهیهژماره
ی وهر ئهبهوون، لهرگرتوانیش لیان وهیری ئهموسلیم و غه

، دا ناویان نووسراوه)جرح(كانی دانراوهلهو پیاوانهئه
؛ الی منیش الوازییان تدایهی كهوهر ئهبهك لهش نهمهئه
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ڕم وامیش پیاوی جباوهردهبهبزانرت، وهوهكوو تا ئهبه
.ھتد" رهسهری لهڕووشنهكی نهیهقسهوت كهكهرچاو دهبه

ان لهكحافیزهناسهرموودهفهندك لهی ھهخنهڕه$
:یانوهمدانهحیحی بوخاری و وهی سهرموودهندك فهھه
ی وهدا ئه) الفتحمقدمة(ر لهجهحافیز ئیبن حه@

كان، حافیزهویش لهیری ئهقوتنی و غهداره، كهباسكردووه
حیح سهردووی ھهرموودهفهد و دهوسهدویان لهخنهڕه

شن لهردووكیان ھاوبهان ھهیودوو دانهسی، كهگرتووه
نھا تهیان بوخاری بهشتی دیكهفتا و ھهحهیاندا، وهوهگانه
وه، وهتهنھا گاویانهتهش موسلیم بهی دیكهكهد دانهو سه

بۆ رخان كردووهتی تهشكی تایبهر ـ بهجهـ حافیز ئیبن حه
حیحی كانی سههلگیراوخنهڕهرموودهر فهسهكردن لهقسه

حیحی بوخاری ندیی سهپی ڕیزبهكانی بهرموودهبوخاری، فه
له، وهوهتهدرژی داوهكانی بهخنهمی ڕهو وهھناوه
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و وهتهمی داونهكورتی وهدا بهكهشهتای بهرهسه
گومان : "ینو دهوهینهدهم دهكورتی وهبه: "تیگوتوویه

ر سهپشخستنی بوخاری و پاشان موسلیم بهلهنییه
لهداكانی دوای خۆیشیانرخهرخیان و چهكانی ھاوچهخه

، "دادروستزانینی دروست و نالهم زانستهوایانی ئهپشه
ی، یهم قسهبۆ پاپشتی ئهی ھناوهگهندك بهپاشان ھه

"تیوجا گوتوویهئه یر بوو، كهزانراو و جگوهئهجا كه: 
جگهوهك ناگنهیهرموودهوان ـ بوخاری و موسلیم ـ فهئه
بتیشی ھه) علة(رد ر دهگهرد بت، یان ئهبدهی كهوهله
ی بكرت قسهكهوان، جاالی ئهر نییهكاریگهردهو دهئه
بكرت؛ ـ ئاراستهدروستكی یهشوهكان ـ بهگرهخنهڕه
ر رامبهبهنھا لهتهگر بهخنهی ڕهكهقسهوهمنتهوسا دهئه

دا وه، گومانیش لهدازانینی بوخاری و موسلیمدروستبیاری به
م لهپشترهلهكی دیكهی خهقسهوان لهی ئهقسهكهنییه
.الدادتبهكهخنهڕهیهم شوهكورتی به، بهوهیهباره
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ی بوخاری و رموودانهو فهئهوهی؛ ئهدرژم بهبه@
:وهشكهند بهچهبن بهدهیان لگیراوهخنهڕهموسلیم كه

بت تیدا، بهوكان جیاوازییان ھهگهی كهوهئه: مكهیه
.داكهدهنهپیاوانی سهمی لهزیادی و كه

تیدا، بهبتكان جیاوازییان ھهوهگهی كهوهئه: مدووه
.كهدهنهسهشك لهگۆڕینی پیاوانی به

نھا تهكان بهوهگهكك لهیهی كهوهئه: مسیه
سانكی ژمارهكهدا، كهیهرموودهو فهلهوهك بگتهیهزیاده

م ، بهوهیان گابتهرموودهمان فهوت باشتر ھهزۆرتر یان زه
.یهو زیادهب ئهبه

سكی الوازنھا كهتهیهرموودهو فهئهی كهوهئه: مچواره
.وهگابتییه
و دی ئهنهكانی سهپیاوهندك لهھهی كهوهئه: مپنجه

.ھموهحكووم بت بهمهیهرموودهفه
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گۆڕینی جیاوازیی تدابت، بهی كهوهئه: مشهشه
.كهرموودهقی فهانی دهكواژهندك لهھه

میشی بهدا، وهشانهم بهكاتی باسكردنی ئهلهوه@
رموودهو فهندك لهی بۆ ھهئاماژه، وهوهتهكورتی داوه

ر كردوون، سهی لهدرژی قسهبه، كهش كردووهبارانهخنهڕه
شان پا. وهكاتهڕوون دهكهكورتهمهوهجۆرك كهبه

"تیگوتوویه كان ئیمامهكهیهشانهو بهكۆی ئهمهئه: 
بهبوخاری، وهیحیحسهتهگرتووهیان لوهخنهڕه

ڕوو، تهدوورودرژی خستوومهبهوهشكردنهو دابهوهلكۆینه
ر سهكار بكاتهوێ كهرناكهی لدهوهسوپاس بۆ خودا ئهوه
كۆتایی لهوه". نگمهدهر بهگه، مههكتی كتبهسی بابهئه
"تدا دهكهشهبه لهكهیهخنانهو ڕهتكای ئهمهئه: 
گرهخنهڕهن حافیزهالیهلهحیحی بوخاری گیراوهسه

، )األسانيدعلل(كان دهنهردی سهزاكانی بواری دهشاره
."نكانكانی ڕچكهئاگاداری نھنییهی كهوانهئه
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"تدهی كهوهتا ئه@ ئینساف ر مرۆڤی بهگهجا ئه: 
خی بایهوه؛ ئهنووسومهوهیهو بارهلهی كهوهتامنت له

بت و لهزن دهناخیدا مهله) حیحی بوخاریسه(و كتبهئه
ھلی كانی ئهئیمامهدات بهق دهحهبت، وهرچاوانی ھژا دهبه

لهندوچوون، وهب چهبهم كتبهرگرتنی ئههوعیلم له
".كۆن و نوداموو دانراوكدا لهر ھهسهپشخستنی به

:حیح بوخاریسهگرنگیدانی زانایان به$
حیحی سهكهیهوهئهوهیهم بارهی قسان لهپوخته@

یی تی دروستی پهرموودهنھا فهتهكهم دانراوهكهبوخاری یه
ڕتووكهپاش پهلهڕتووكهدروستترین پهخۆگرتبت، وهله
دا وپایهپلهكانی لهپیاوه، وهورهی خودای گهكهپزهبه
.وانیری ئهغهپشترن لهله



یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه

تهكانی؛ زانا بلیمهرموودهڕای زۆریی فهرهسهوه@
بت می نهكهكییهژمارهیان لهخنهڕهرهم ھونهكانی ئهدیاره

.وهتهبوونهكان ساغ نهخنهڕهشداوهڵ ئهگه، لهگرتووهنه
تی خودای حمهڕه(ی كهرهشدا دانهمانهموو ئهڵ ھهگهله@
وهتدا پكه)الرواية والدراية(وهلكدانهو وهگانه) لبت

.وهتهكۆكردووه
ڕۆشن و نھنییهئهی تانهتایبهتهم سیفهئهوه@

ریك بوون و ی خهپوهندهوهچۆن زانایان ئهكهوهكاتهده
تاكوو ئستاش ھهوهكۆنهر له، ھهواویان پداوهرنگیی تهگ

نرخی پناویدا و كاتی بهلهیان داوهورهوی گهزانایان ھه
ی شایستهی كهوهئه، وهرجكردووهتیدا خهخزمهزۆریان له

، رحی كردووهندین زانا شه، چهنجامداوهئهوان بۆیانئهبووه
كورتی، وهبهیه، ھهرحكردووهفراوانی شهتكای بهیهھه
ڕ مه، كتبی زۆریان لهوهتهنی ڕوونكردووهندك الیهھهیهھه

كانی بوخاری ڕ شخهمهت لهتایبه، بهكانی نووسیوهپیاوه
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كانی و گونجاویی نوانیان و ردی بابهڕ سهمهلهخۆی، وه
.ت دانراوهش دانراوی تایبهیكهتی دبابه
، حافیزی وهیدانهم مهكانی ئهوتووهكهرووی ھهسهلهوه@

كۆچكردووی (النی سقهری عهجهدی ئیبن حهحمهئهورهگه
فتح (یدا كهزنهمهكهكتبهله، كهستوهڕاده) ك٨٥٢

، ری ھناوهرسوڕھنهیدا شتی سهكهكییهڵ پشهگهله) الباري
ڕی وپهبهبه) تی خودای لبتحمهڕه(ی كهرهك چۆن دانهوه

ش شنهو چهر به؛ ھهوهتهو كۆیكردووهچاكی بژاریكردووه
و تی كردووهڕی چاكی خزمهوپهر بهجهحافیز ئیبن حه
ڵ زانایانی گهر لهجهئاستی ئیبن حهوه، گرنگیی پداوه

ڵ گهلهحیحی بوخاری وایهكوو ئاستی سهدا؛ وهدیكه
موویان بكات بهھهحم بهدا، سا خودا ڕهكانی دیكهدانراوه

.وهباشترین پاداشتیان بداتهتی فراوانی خۆی وهحمهڕه

+++



ڕتووكیرگانی پهوهیهم شوهبهورهسوپاس بۆ خودای گه
)یكهحیحهئیمامی بوخاری و سه(

بووواو ته

أجمعينمحمد وعلى آله وأصحابه نبينا وصل اللهم وبارك على 


