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 المقدمة

 اضتمد هلل رب العاظتُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ػتمد وآلو وصحبو أرتعُت.
                                                                           أما بعد: 

مثل ما حظي كتاب  مة اسإسماميةبعناية األ من كتب اضتديثمل حيظ كتاب 
شرًحا لو علماء األمة بو فقد اعتٌت  ،رزتو اهلل لإلمام البخاري  (صحيح)اصتامع ال

واستنباطاً لألحكام منو وتكلماً على رجالو وتعاليقو وشرحاً لغريبو وبياناً ظتشكمات 
 (ٔ) . على مر العصور واألزمانإعرابو إىل غَت ذلك ، وقد تكاثرت شروحو 

عد اضتاجي خليفة صاحب ) كشف الظنون ( ما ينيف على اثنُت وذتانُت شرحاً و 
. وأوصل العدد (ٕ) أكملو ومن مل يكملو .للبخاري ما بُت مطول وؼتتصر ومن 

صام أما األستاذ ػتمد ع (ٖ) .الكاندىلوي يف مقدمة المامع إىل نيف وثماثُت ومائة 
: رتعت بفضل اهلل عز وجل ، حوايل  احتاف القاري ( )عرار اضتسيٍت قال يف كتابو 

تررتة لعامل أو حافظ أو ػتدث أو مشارك قد اعتنوا بالصحيح اصتامع  ٖٓٚ
للبخاري وسيلة أو غاية ، وخاصة من أصحاب الشروح واضتواشي والتعليقات ، 

 (ٗ) اىـ. ت لكل واحد منهما تررتة ؼتتصرةوغَت ذلك ، وافرد
 فضل ىذا الكتاب وبيان فضلو وتلقي األمة لو بالقول هذه ورقات رتعتها لتبيانف

عناية فائقة مل يُعٌت هبا  نوا بو اعتالعلماء و وأن األمة تفانت يف خدمتو بشىت الصور 
 -كتاب غَته بعد كتاب اهلل جل وعما : كالشروح على اصتامع الصحيح 

 ومشكمات اصتامع الصحيح -وشروح اظتختصرات  -وؼتتصرات اصتامع الصحيح أ
                                                           

 . ( ٙٔ )التعريف بالشروح اضتديثية اظتقتبس منها يف فتح الباري . لـ ػتمد القناص  (ٔ)
 . ( ٙٗ ) حياة البخاري . للقاشتي (ٕ)
 . ( ٔ٘ٔ -ٕٙٔ ) مقدمة المع الدراري (ٖ)
 ( . ٙ)  احتاف القاري دبعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري (ٗ)
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وتراجم اصتامع  -ومعلقات اصتامع الصحيح  -ومبهمات اصتامع الصحيح  -
وثماثيات  -وعوايل اصتامع الصحيح  -ومكررات اصتامع الصحيح  -الصحيح 

 -وغرائب اصتامع الصحيح  -ورباعيات اصتامع الصحيح  -اصتامع الصحيح 
 -ومستخرجات على اصتامع الصحيح  -ومستدركات على اصتامع الصحيح 

 -وأطراف اصتامع الصحيح  -وختم اصتامع الصحيح  -فاتيح اصتامع الصحيح وم
 وأسانيد البخاري . -ورجال البخاري  -وأشتاء الرواة الصحابة  -وشيوخ البخاري 
 إىل غَت ذلك .

 
 ،،،، وباهلل التوفيق ،،،، 
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 . عبر القرون  بعض شروح البخاري
 

 الهجري : ععلماء القرن الرابشروح 
 .ىـ(ٖٛٛت ) . أليب سليمان زَتد بن ػتمَّد اطَتطَّايب :"أعمام اضتديث ◙

 (٘) ( . تفسَت أحاديث اصتامع الصحيح للبخاريّ ذكر الزركلي أن اشتو ) 

أزتد بن ػتمد بن اضتسُت بن اضتسن أبو . لـ  اسإرشاد يف معرفة رجال البخاري  ◙
 (ٙ) ( .ٜٖٛ)ت  نصر البخاري الكماباذي

 الهجري : خامسعلماء القرن الشروح 
أزتد بن نصر  لـ.  النصيحة يف شرح البخارياظتسمى شرح البخاري للداودي  ◙

 (ٚ) ( .هٕٓٗأئمة اظتالكية باظتغرب . )ت الداودي األسدي من 

( لـ كوكب الساري يف شرح صحيح البخاريالشرح البخاري للمهلب اظتسمى ) ◙
من أىل اظترية باألندلس  التميمي فقيو ػتدثاظتهلب بن أزتد بن سيد األسدي 

 ( .هٖ٘ٗ)ت 

ت ).أبو اضتسن علي بن خلف اظتالكي : لـ شرح صحيح البخاري البن بطَّال ◙
 .( هٜٗٗ

 بن اظترابط ػتمَّد بن خلف بن سعيد بن وىبشرح صحيح اصتامع للبخاري . لـ  ◙
لو كتاب  ( . قال الزركلي : ه٘ٛٗت ) قاضي اظتريّة )باألندلس( ومفتيها وعاظتها

                                                           

 . ( ٖٕٚ/ٔ )األعمام . للزركلي  (٘)
 . ( ٕٓٔ/ٔ )األعمام . للزركلي  (ٙ)
قال الشيخ الدكتور يوسف الكتاين : أما عن شرح )النصيحة( فما يعرف أثره  ( ٖٔرقم ٙٙٔ/ٔ )الديباج اظتذىب  (ٚ)

ها اظترحوم العابد العباس إىل اليوم وقد كان اظتظنون أنو من ذخائر خزانة القرويُت ، وقد حبثت عنو طويماً ودبساعدة قيم
 ( .ٜٙ٘/ٕومساعدوه الذين أكدوا عدم العثور عليو . ) مدرسة اسإمام البخاري يف اظتغرب 
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ولو تأليف يف شرح وقال ابن بشكوال :  .كبَت يف )شرح البخاري( قرئ عليو
ولو يف شرح البخاري كتاب  وأضاف ابن فرحون صفة اضتسن إليو فقال : البخاري. 

 (ٛ) . كبَت حسن

 أصلو شرح البخاري أليب األصبع . عيسى بن سهل بن عبداهلل األسدي الكواكيب ◙
 ( .هٙٛٗجيان باألندلس )ت من 

 شروح علماء القرن السادس :

ه( . وابنو ػتمد )ت ٖ٘٘ػتمد التيمي . )ت  شرح البخاري سإشتاعيل بن ◙
شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم ه( . قال القاضي شهبة يف طبقاتو )ٕٙ٘

 . (ٜ) وكان ابنو شرع فيهما فمات يف حياتو فأدتهما .

 بن ػتمد بن عمر التميمي أبو القاسم بن ورد أزتدلـ شرح صحيح البخاري   ◙
"االحتواء على غاية  وىو واسع جًدا، شتَّاهقال السخاوي  .ه( ٓٗ٘)ت اظتري 

اظتطلب واظتراد يف شرح ما اشتمل عليو مصنف البخاري من علم اظتنت بعد التعريف 
بن . وذكر صاحب شجرة النور الزكية شرح ا برجال اسإسناد"، ينقل عنو ابن ُرشيد

  (ٓٔ). لو شرح على البخاري ظهر علمو فيوالورد وقال : 

بَتة حيي بن ػتمد بن ى لـ الوزير العادلاسإفصاح عن معاين الصحاح البن ىبَتة .  ◙
 ( .هٓٙ٘الشيباين البغدادي . )ت

 
                                                           

 . ( ٕٛ٘)  الصلة يف تاريخ أئمة األندلس(  ٕٓٗ/ٕ)  الديباج اظتذىب ( ٘ٔٔ/ٙ ) األعمام . للزركلي (ٛ)
 . (  ٖٔٓ/ٔ ) طبقات الشافعية ـ البن قاضى شهبة (ٜ)
 األمة عنايةو  للبخاري الصحيح اصتامع ( ٔٔٚ/ٕ ) . للسخاوي اصتواىر والدرر يف تررتة شيخ اسإسمام ابن حجر (ٓٔ)
 .(  ٜٚٔ/ٔ)  شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية ( ٓٚٚ)  وغربا شرقا بو
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 شروح علماء القرن السابع :

ه( ٔٔٙشرح البخاري البن التُت . وىو : عبدالواحد بن التُت السفاسفي .)ت ◙
 (ٔٔ) رب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح ( .وشرحو اظتسمى ) اظتخ

د اهلل، ػتمد بن عب. لـ  َشَواِىد التَّوضيح َوالتَّصحيح ظتشكمات اصتامع الصَّحيح ◙
 . ىـ(ٕٚٙتو عبد اهلل رتال الدين )أب ابن مالك الطائي اصتياين

( . هٙٚٙالنووي )تاسإمام حيي بن شرف التلخيص شرح اصتامع الصحيح . لـ  ◙
شرحو رتما  يفرزتو اهلل فقد رتعت  البخاريفأما صحيح قال اسإمام النووي : 

 يفمستكثرات مشتملة على نفائس من انواع العلوم بعبارات وجيزات وانا مشمر 
 (ٕٔ) . ادتامو اظتعونات يفشرحو راج من اهلل الكرمي 

علي بن  العامل قاضي اسإسكندريةالفقيو للبخاري . وىو :  اْلُمِنَتِ شرح الزين بن  ◙
( . قال ابن هٜ٘ٙ . )ت اْلُمِنَتِ ػتمد بن منصور اسإسكندري زين الدين بن 

ولو شرح على البخاري يف عدة أسفار مل يعمل على البخاري مثلو: يذكر فرحون : 
الًترتة ويورد عليها أسئلة مشكلة حىت يقال: ال ميكن االنفصال عنها مث جييب عن 

وكان  لم على فقو اضتديث ومذاىب العلماء مث يرجح اظتذىب ويفرعذلك مث يتك
 (ٖٔ) ؽتن لو أىلية الًتجيح واالجتهاد يف مذىب مالك.

 شروح علماء القرن الثامن :
عبدالكرمي بن  لـ( هٖ٘ٚالبدر اظتنَت السَّاري يف الكمام على البخاري )ت  ◙

 عبدالنور بن منَت اضتليب .

                                                           

 . ( ٗٙ٘رقم ٕٕٗ/ٔ ) شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية (ٔٔ)
 . ( ٖٔ/ٔ ) شرح مسلم . للنووي (ٕٔ)
 . ( ٖٕٔ/ٕ ) الديباج اظتذىب يف معرفة أعيان علماء اظتذىب (ٖٔ)
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( وىو : مغلطاي بن قليج بن هٕٙٚعلى صحيح البخاري )ت  مغلطايشرح  ◙
 عبداهلل البكجري اضتنفي اضتكري اضتافظ صاحب التصانيف .

 ػتمَّد بن يوسف الِكرماين:  الكواكب الدَّراري شرح صحيح البخاري ◙
 .( هٙٛٚت)

 .(هٜٗٚت) . لبدر الدِّين الزَّركشي :"التنقيح أللفاظ اصتامع الصَّحيح ◙

( . وىو : عبدالرزتن بن أزتد هٜ٘ٚاضتنبلي ألوائل البخاري )تشرح ابن رجب  ◙
 . الدمشقي بن رجب اضتنبلي البغدادي

 شروح علماء القرن التاسع :

( . وىو : سراج الدين هٗٓٛامع الصحيح البن اظتلقن )تالتوضيح لشرح اصت ◙
 عمر بن علي بن أزتد األنصاري الشافعي .

اسإمام غتد الدين ػتمد . لـ  الفسيح اصتاري يف شرح البخاريفتح الباري بالسيح  ◙
  (ٗٔ) ( .هٙٔٛ)ت الفَتوزبادي بن يعقوب الشَتازي

)  العمامة بدر الدين ػتمد بن أيب بكر الدماميٍتصحيح البخاري : لـ  شرح ◙
 ( . مصابيح اصتامعه( .اظتسمى )ٕٛٛت

أبو عبد اهلل ػتمد  الربْماويمشس الدين .لـ  المامع الصبيح بشرح اصتامع الصحيح  ◙
 (.هٖٔٛ)ت  بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقماين اظتصري الشافعي

التلقيح لفهم قارىء الصحيح . لـ اضتافظ برىان الدين إبراىيم بن خليل اضتليب   ◙
 ه( .ٔٗٛاظتعروف ِبِسبط ابن اصتوزي )ت 

                                                           

 . ( ٕ٘٘رقم  ٜٛٓ/ٕ ) . للكتاين فهرس الفهارس (ٗٔ)
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علي بن ػتمد ابن حجر لإلمام أزتد بن  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ◙
 .( هٕ٘ٛت) . العسقماين الشَّافعي

 . لبدر الدِّين ػتمود بن أزتد العيٍت :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ◙
 .( ه٘٘ٛت)

الغيث اصتاري على صحيح البخاري . لـ صاحل بن عمر بن رسمان البلقيٍت  ◙
 (٘ٔ) ه(.ٛٙٛ)ت

أزتد بن إشتاعيل بن عثمان بن  . لـ  الكوثر اصتاري إىل رياض أحاديث البخاري ◙
 ( .ىـ ٖٜٛ )تد الكوراين الشافعي مث اضتنفي ػتم

يف عشر ه( . مطبوع ٜٜٛــ الشيخ زروق الفاسي )ت. ل شرح صحيح البخاري ◙
  .  غتلدات

 شروح علماء القرن العاشر :

أبو إسحاق  إبراىيم بن ىمال بن عليلـ أسفار .  أربعةشرح البخاري يف  ◙
 (ٙٔ) ( .هٖٜٓ)ت  الصنهاجي

البارئ الفصيح يف اصتامع الصحيح . لـ أليب البقاء ػتمد بن علي بن خلف  ◙
 ه( .ٜٓٔاألزتدي الشافعي ) ألفو حوايل سنة 

 ه( ٜٔٔ)تشرح اضتافظ جمال الدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي. ◙
لطيف قريب من تنقيح  وىو تعليق.  شتاه: )التوشيح على اصتامع الصحيح(

 .الزركشي 

                                                           

 . ( ٜٗٔ/ٖ ) األعمام . للزركلي (٘ٔ)
 . ( ٛٚ/ٔ ) األعمام . للزركلي (ٙٔ)
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شهاب الدِّين أزتد بن ػتمَّد اطتطيب  ـل:  إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري ◙
 .( هٕٜٖت) . القسطماين

منحة الباري بشرح صحيح البخاري . لـ القاضي أيب حيي زكريا ػتمد بن زكريا  ◙
بـــ )حتفة الباري(  وشتاه الزركلي باألعمام ( .ٕٜٙلشافعي .)ت األنصاري اظتصري ا

.(ٔٚ) 

( . هٜٖٜبن ػتمد اظتالكي اظتصري )ت علي بن ناصر الدين ػتمد بن ػتمد  ◙
( وشتى اآلخر ) )معونة القاري بشرح البخاريشرح البخاري شرحُت ، شتى أحدمها 

 (ٛٔ) اري عن اطتطأ يف صحيح البخاري( .صيانة الق

يف شرح أحاديث خَت الربية صلى اهلل عليو وسلم من صحيح  اجملالس الوعظية ◙
 تمشس الدين ػتمد بن عمر بن أزتد السفَتي الشافعي ). لـ  اسإمام البخاري

 . ىـ(ٜٙ٘

 . ىـ(ٜٛٙ وري )تباصتون علي بن العماء اضتسيٍت عبد األول بن لشيخا ◙
  (ٜٔ) فيض الباري يف شرح صحيح البخاري.

 
                                                           

 العازمي ػتقق كتاب ) منحة الباري ( . دريعقال الدكتور سليمان بن .  ( ٘ٗ/ٖ ) األعمام . للزركلي (ٚٔ)
تقدم يف تررتة اظتؤلف أن كتبو يكون عتا أحيانًا أكثر من اسم للكتاب الواحد، وىذا ىو اضتال يف كتابنا ىذا، فالكتاب 

منحة الباري بشرح صحيح البخاري: وىو االسم اظتوجود على النسخة )أ( ووجدناه أيًضا يف فهارس  لو عدة أشتاء:
حتفة الباري: وىو االسم اظتوجود على النسخة )ب( وكذا اظتطبوعة  ظتصورات غتموعة من اظتخطوطات اعتندية.خاصة 

حتفة القاري بشرح صحيح البخاري: وجدنا ىذا االسم يف الفهارس  .ٖٖٚ/ ٔ)م(، ويف "معجم اظتؤلفُت" لكحالة 
/ ٘اسم متداول كثَتًا كما يف "كشف الظنون" شرح اصتامع الصحيح أو شرح صحيح البخاري، وىو  اعتندية اظتذكورة.

 ( . ٖٗ/ٔ) منحة الباري  .ٖٗٚ
 . ( ٓٚٔ ) الفوائد الدراري (ٛٔ)
 . ( ٜٖ٘/ٗ ) الفوائد الدراري (ٜٔ)
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 الحادي عشر .شروح علماء القرن 

ب الدين بن عبد الكرمي بن ػت. لـ  النهر اصتاري على اصتامع الصحيح للبخاري ◙
 (ٕٓ) ( .هٗٔٓٔ)ت  اظتعروف بالقطيب ازتد بن ػتمد العدين اعتندي اضتنفي

تشنيف اظتسامع لبعض فوائد اصتامع أو اضتواشي الفريدة . لـ عبدالرزتن بن ػتمد  ◙
ه( طبع بفاس بدون تاريخ . مث طبع ثانية ٖٙٓٔبن يوسف العارف الفاسي )ت 

 (ٕٔ) ه .ٖٚٓٔهبا سنة 

عبد القادر بن شيخ عبد اهلل بن شيخ بن عبد اهلل . لـ  منح الباري خبتم البخاري ◙
 (ٕٕ) ه ( .ٖٛٓٔ ت) اعتندي أحد أكابر علماء اضتضارمة اليمٍت اضتضرمويت

ه( وىو ٖٚٓٔتيسَت القاري . لـ الشيخ العمامة نور اضتق الدىلوي )ت  ◙
 (ٖٕ) بالفارسية مطبوع باعتند .

قوب الماىوري اطتَت اصتاري يف شرح صحيح البخاري . لـ أبو يوسف ػتمد بن يع ◙
 ( .هٜٛٓٔالبناين . )ت 

 الثاني عشر .شروح علماء القرن 

عبد اهلل بن احملدث لـ  على َصِحيح الُبَخارِّي يِف َثمَاث غتلدات. يالضياء السار  ◙
 (ٕٗ) . (هٖٗٔٔ )ت ياْلَبْصرِّي مثَّ اظتك َسامل بن ػُتَمَّد بن َسامل اْبن ِعيَسى

                                                           

 . (ٕٖٓ/٘ ) . لـ عمر كحالو معجم اظتؤلفُت (ٕٓ)
 ( . ٘ٙاسإمام البخاري وجامعو الصحيح . علي رتعو )  (ٕٔ)
 . ( ٓٛٗ/ٕ ) خماصة األثر . للمحيب (ٕٕ)
 . ( ٓ٘ٔ ) اسإمام البخاري إمام اضتفاظ واحملدثُت . لـ الندوي (ٖٕ)
 ( . ٛٛ/ٗاألعمام . للزركلي )  ( ٖٚ ) ىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت وآثار اظتصنفُت (ٕٗ)
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 ِفيّ اضْتَنَ  الُبَخارِيّ  الشَّْيخ ابراىيم فطرى. لـ احملدث  للبخاري شرح اصتامع الصحيح ◙
 (ٕ٘) ه( .ٖ٘ٔٔ )ت

لشيخ أيب اضتسن ػتمد بن ـ ال.اظتختصر على حتفة الباري شرح صحيح البخاري  ◙
 ىـ(.ٖٙٔٔعبداعتادي السندي )ت

ازتد بن ػتمد صاحل االزتد آبادي،  لـ نور القاري يف شرح صحيح البخاري. ◙
 (ٕٙ) . ىـ(٘٘ٔٔ)ت  اعتندي

جمال الدين ػتمد مقصود جعفر بن . لـ  الفيض الطاري بشرح صحيح البخاري ◙
 (ٕٚ) . (هٓٙٔٔ)ت  عامل، الشاىي

الفيض اصتاري يف شرح صحيح البخاري ذتانية غتلدات منو، خبطو، يف مكتبة زىَت  ◙
إشتاعيل بن ػتمد بن عبد  لـ  ومل يتمو. ه(ٖ٘ٔٔ)الشاويش ببَتوت، كتبها سنة 

 (ٕٛ) ( .هٕٙٔٔت ) ػتّدث الشام يف أيامو دي اصترّاحي العجلوين الدمشقيّ اعتا
 

عبد اهلل حلمي لـ  يِف عْشرين غتلدا.. شرح رتع الصَِّحيح لْلُبَخارِّي  يؾتاح القار  ◙
اْلُمحدث اْلَمْعُروف  يبن ػُتَمَّد بن يُوُسف اْبن عبد اظتنان الرُّوِمي اضْتََنِفّي اظتقر 

 (ٜٕ) ه( .ٚٙٔٔت ) بُِيوُسف زَاده شيخ اْلُقرَّاء
اضتنفي أزتد بن علي بن عمر . لـ  يف شرح صحيح البخاري اضاءة الدراري ◙

 (ٖٓ) .ه( ٕٚٔٔ)ت  الطرابلسي
                                                           

 . ( ٖٚ ) ىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت وآثار اظتصنفُت (ٕ٘)
 . ( ٔٔٔ/ٕ ) . لـ عمر كحالو معجم اظتؤلفُت (ٕٙ)
 . ( ٕٕٛٓرقم ٓٚٚ/ٔ ) الًتاث اسإسمامي يف مكتبات العامل )اظتخطوطات واظتطبوعات(معجم التاريخ  (ٕٚ)
 . ( ٕٖ٘/ٔ ) األعمام . للزركلي (ٕٛ)
( وقال الزركلي  ٘ٗٔ/ٙ) معجم اظتؤلفُت  يف ثماثُت غتلداً أن الشرح قال عمر كحالو :  (ٖٛٗ/ٔ ) ُتىدية العارف (ٜٕ)

 ( . ٖٓٔ/ٗغتلداً ) يف األعمام عشرون 
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 )ي د بن ػتمد السجاعأزتد بن أزتي . لـ على منت ؼتتصر البخار  يالنور السار  ◙
 (ٖٔ) ( .ىـٜٚٔٔ ت

 شروح علماء القرن الثالث عشر .
 . ىـ(ٕٓٓٔ لشيخ مَت غمام على آزاد البلجرامي )تا ◙

 .الدراري شرح صحيح البخاري ضوء 

ػتمد التاودي بن الطالب ابن . لـ  زاد اجملد الساري على صحيح اسإمام البخاري ◙
شيخ اصتماعة بما منازع، مل يبق أحد باظتغرب ينتمي  ( .هٜٕٓٔت ) اظتري سودة

 (ٕٖ) إىل العلم إال ولو عليو مّنة، إما أخذ عنو مباشرة أو بواسطة أحد تمامذتو.

ْبدي بشرح ؼتتصر الزَّبِيدي . لـ الشيخ الفقيو عبداهلل بن حجازي بن فتح  ◙
ُ
اظت

 ه( .ٕٕٚٔإبراىيم الشرقاوي اظتصري الشافعي ) ت 
يض زتدون بن عبد أبو الف. لـ نفحة اظتسك الداري لقارىء صحيح البخاري  ◙

 (ٖٖ) .(هٕٖٕٔ) ت الشهَت بابن اضتاج الرزتن بن زتدون
 أبو ػتمَّد اضتاج الداودي التلمساين. لـ  للبخاري مل يكملواصتامع الصحيح شرح  ◙

 (ٖٗ) ( .هٕٔٚٔ)ت 

 

 
                                                                                                                                                                      

 . ( ٘ٔ/ٕ ) ىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت وآثار اظتصنفُت (ٖٓ)
 . ( ٕٙٗ/ٔ ) فؤاد سزكُت.  تاريخ الًتاث العريب (ٖٔ)
 . ( ٖ٘ٔ/ٔ ) سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر (ٕٖ)
 (.ٕٗٚ/ٕاألعمام . للزركلي ) ( ٕٙ٘ٔرقم ٖٗ٘/ٔ ) شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية (ٖٖ)
 . ( ٛٓٙٔرقم ٕٚ٘/ٔ ) شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية (ٖٗ)
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 شروح علماء القرن الرابع عشر .
 

اضتسٍت النهر اصتاري يف شرح البخاري . للشيخ ػتمد بن ػتمد بن سامل  ◙
ه( . قال الشيخ الدكتور يوسف الكتاين : ؼتطوط يف سبع ٕٖٓٔ)ت اسإدريسي 

عند حفيد اظتؤلف خبزانتو بالعُت اطلعت على اصتزء الرابع منو  غتلدات ضخام ويوجد
. (ٖ٘)  

ـ حسن العدوي اضتمزاوي )ت النور الساري من فيض صحيح اسإمام البخاري . ل ◙
 ( .هٖٖٓٔ

السَّيِّد ابراىيم بن ادريس اضْتسٌت السنوسى شرح اصتامع الصحيح للبخاري . لـ  ◙
 (ٖٙ) ( .هٖٗٓٔت )اظتالكى الفاسى 

 ( .ىـٖٚٓٔلـ ػتمد صديق حسن خان )ت عون الباري ضتل أدلة البخاري .  ◙

ػتمد الفضيل بن ػتمد الفاطمي . لـ  الفجر الساطع على الصحيح اصتامع ◙
أنفس وأعلى ما كتبو اظتتأخرون من (  . قال الكتاين : هٖٛٔٔت ) الشبيهي

شرحو اظتذكور وقد استدرك يف  اظتالكية على الصحيح مطلقا، وىو يف أربع غتلدات
على الصحيح، وانتقد أمورا على اضتافظ ابن حجر وفق عتا وغفل عنها من قبلو من 

أطال فيو وانتصر فيو وقال ابن سودة  (ٖٚ) . اضتفاظ ؽتا يعلم منو أن الفتح بيد اهلل
وقال الشيخ الدكتور يوسف الكتاين : ونسختو األصلية  (ٖٛ) ظتذىب اسإمام مالك.

                                                           

 ( .ٙٚ٘/ٕمدرسة اسإمام البخاري يف اظتغرب )  (ٖ٘)
 . ( ٛٗ ) ىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت وآثار اظتصنفُت (ٖٙ)
 ( . ٜٕٜ/ٕفهرس الفهارس . للكتاين )  (ٖٚ)
 . (ٜٖٗ/ٔ ) أعمام القرن الثالث عشر والرابعإحتاف اظتطالع بوفيات  (ٖٛ)
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موجودة يف اطتزانة اظتلكية يف غتموعة اطتزانة الزيدانية يف ستة غتلدات وىي اليت 
 (ٜٖ) اعتمدهتا يف التعريف بالشرح .

 ه(ٖٕٖٔالَكْنُكوىي )ت  رشيد أزتد. لـ  المع الدراري علي جامع البخاري ◙

لركايب السكري من عبد اهلل بن درويش ا. لـ  نعمة الباري شرح صحيح البخاري ◙
 (ٓٗ) ( .هٜٕٖٔ ت) لو اشتغال باضتديث فقيو حنفي بٍت شيبةذرية 

نور اضتق الصبيح يف شرح بعض أحاديث اصتامع الصحيح . لـ للشيخ ػتمد حيي  ◙
 ه( .ٖٖٓٔبن ػتمد اظتالكي اظتعروف بالفقيو )ت 

مفتاح تيسَت الباري شرح صحيح البخاري ) أردو ( . لـ الشيخ العمامة وحيد  ◙
 ه( .ٖٖٛٔالزمان بن مسيح الزمان بن حيدرآبادي )ت 

فيض الباري على صحيح البخاري . لـ ػتمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمَتي  ◙
 ( .هٕٖ٘ٔاعتندي . )ت 

ػتمَّد اطَتِضر بن سيد لـ . ارييف كشِف َخَبايا صحيح الُبخ ر اظتَعاين الدَّرَارِيكوثَ  ◙
 . ىـ(ٖٖ٘ٔت ن أزتد اصتكٍت الشنقيطي )عبد اهلل ب

عبد الرحيم بن . لـ  جزآن يف غتلد .ىداية الباري إىل ترتيب أحاديث البخاري ◙
 (ٔٗ) ( .هٖ٘ٙٔ) ت  عنرب الطهطاوي

 

                                                           

 ( .ٙٛ٘/ٕمدرسة اسإمام البخاري يف اظتغرب )  (ٜٖ)
 . ( ٘ٛ/ٗ ) األعمام . للزركلي (ٓٗ)
 . (ٖٚٗ/ٖ ) األعمام . للزركلي (ٔٗ)
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 شروح علماء القرن الخامس عشر .

لشيخ ػتب اهلل شاه الراشدي ـ ال . على اصتامع الصحيح للبخاريالتعليق النجيح  ◙
 . ىـ(٘ٔٗٔالسندي )ت 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . لـ الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  ◙
. ولو أيضاً ) اضتلل اسإبريزية من التعليقات البازية على صحيح  (هٕٓٗٔت )

روقي من دروس شتاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز البخاري ( رتعها عبداهلل بن مانع ال
 ( غتلدات .ٗ. ط دار التدمرية )

 (.هٕٔٗٔالعثيمُت )ت شرح صحيح البخاري . لـ الشيخ ػتمد بن صاحل  ◙
 ه( .ٖٛٗٔالشيخ احملدث ػتمد يُونس بن َشبـََّْت أزتد اصَتْونـُْفوري اظتظاىري )ت  ◙

فقرأ ُشروَحو وطالَع أسفارَه،   يًة فائقةاقًتَن ذِكره بصحيِح الُبخاري الذي أواله عنا
انقطع لتدريسو وإقراِءه أكثَر ِمن نصِف قـَْرن من   وعرَف غوامضو وسرَب أغوارَه

وحتصََّل لو يف ستسِة عقوٍد عاشها مع صحيح البخاري   الزَّمان، دوَن َكلٍل أو ملل
ُعلماء عصره عنايًة إنَّو ِمن أكثر  أْن شرحو فيها ستسُت مرَّة، وال نُبالغ إن قلنا

شرًحا وإقراًء وفقًها، ولو عليو تقريراٌت مفيدة، رتَع  وختصًصا باصتامع الصحيح
) نرباس السَّاري إىل   :الشيخ ػتمَّد أيوب السُّوَريت يف كتاٍب شتَّاه بعَضها تلميُذه
كتاب   (وطُبع لو قبَل ذلك من تقريراتو وإفاداتو على الصحيح:   )رياض الُبخاري

ستمرَّة،  ومل يتزوج الشيخ رزتو اهلل .  )يد والرّد على اصتهميةالتوح
ُ
بسبب أمراضو اظت

وأسقامو الدَّائمة؛ وظتَّا كرُب ِسنُّو، وضعفت حاجتو إىل الزواج كان يقول: زوجيت 
 (ٕٗ) .نسخيت من صحيح البخاري

                                                           

 موقع األلوكة . (ٖٚٗ/ٖ ) . لـ ػتمود بن ػتمد زتدان وأظلمت سهارنفور بعد وداع شيخ اضتديثمقال :  (ٕٗ)
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)ت  منار القاري شرح ؼتتصر صحيح البخاري . للشيخ زتزه ػتمد قاسم ◙
 ه( ط مكتبة دار البيان .ٖٔٗٔ

منحة اظتلك اصتليل شرح صحيح ػتمد بن إشتاعيل . للشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل  ◙
 غتلد . (ٗٔ)الراجحي . ط . دار التوحيد 

 

 ،،،، وباهلل التوفيق ،،،،
 


