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 اخلامتة 

 تشتمل علي النتائج والتوصيات :
 -أوال: النتائج :

أن كتاب) الجامع الصحيح للبخاري( يعتبر موسوعة علمية، في كثير من العلـوم،  .3
مــن حــديث، وفقــه، ودعــوة، وتفســير لــبعض غريــب الفاظــه وغيرهــا، وتــرك لنــا تراثــًا 

 ديثًا عظيمًا.ح

أن اإلمام البخاري رحمه هللا ، له جهـود كبيـرة فـي الحـديث وعلومـه، وقـد أفـاد ذلـك  .2
 إفادة كبيرة في الدعوة إلي هللا .

بــــــذل اإلمــــــام البخــــــاري رحمــــــه هللا جهــــــودًا كبيــــــرة فــــــي مجــــــال التصــــــنيف، ويعــــــد  .1
 كتابه)الجامع الصحيح(أعظم كتب السنة تميز عن غيره بغزارة المادة العلمية.

إن األمـة اإلســالمية ال يمكــن أن ترسـي قواعــدها علــي دعـاوم ثابتــة وال تشــييد نظــام  .3
 عالقات متين إذا اتصفت بالدعوة إلي هللا والحض عليها .

إن اإلمام البخاري رحمه هللا نال هذه الرفعة، واهتمام أسرته بتوجيهه التوجيه الـذي  .9
بالتربيـة الكريمـة والحـض يتفق مـع ميولـه الفطـري، وهـو أمـر يـدعون إلـي االهتمـام 

 عليها.

إن اإلمــام البخــاري رحمــه هللا إمــام محــدث، فقيــه، مــتقن، لغــوي، يســوق األحاديــث  .1
بأسانيده بعد أن يضع لها تراجم قي مة تبين معني الحـديث، والحكـم المسـتنبط منـه، 
بطريقـة واضـحة، وقـد يعقـب عليهـا، إذا دعـت الحاجـة إلـي ذلك،وينـاقش المخـالفين 

 ما يراه صحيحًا من اآلراء، معتمدًا في كل ذلك علي الدليل.له، ويرجح 
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 ثانيا التوصيات:

 

االهتمـــــام بالســـــنة النبويـــــة كنبـــــع ثـــــر و معطـــــاء ودراســـــة مضـــــامينها الدعويـــــة  .3
 الستنباط الدعاوم والركاوز الدعوية الصالحة للفرد و الجماعة .

د، مســاهمًا فــي علــي الداعيــة أن يكــون ملمــًا بقضــايا المجتمــع وقريبــًا مــن األفــرا .2
 حل المشكالت التي تعتريهم.

علي طالب العلـم مهمـا  بلـغ مـن درجـة التحصـيل فـي العلـم، البـد أن يكـون لـه  .1
مرجعــًا مــن علمــاء عصــره وخصوصــًا مــن يثــق بهــم وبعلمهــم حتــ  يرجــع إلــيهم 

 ويسألهم فيما أشكل عليه، ويستشيرهم فيما يقدم عليه. 

الــدعوة والثقافــة اإلســالمية بإشــراف  االهتمــام بــالتراث اإلســالمي وخاصــة كتــب .3
ذوي المعرفــــة مــــن األســــتاذة اإلجــــالء حتــــ  يتواصــــل عطــــاء األجيــــال ويواكــــب 

 الصحوة اإلسالمية التي تنظم العالم في عصرنا الحديث. 

اليقظــــة لمــــا يطــــرح فــــي وســــاول اإلعــــالم المختلفــــة مــــن حــــوارات وأراء وأفكــــار،  .9
 تمع وثقافته اإلسالمية .وضرورة الرد عليها إذا كانت تمس عقيدة المج

 االستفادة من مؤلفات اإلمام البخاري، وتوظيف المساول الدعوية في كتبه. .1
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