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ABSTRAC 

This is a reality that Saheeh of Imam Bukhari most authentic book after Qur’an 

kareem. Several scholars contribute towards literature on this great book. Among 

those Ahnaf scholars also have a great share which is hidden from the sight. This 

research explores that hidden scholars and their contributions on Saheeh of Imam 

Bukhari. Around 104 research contributions of Ahnaf scholars are discussed in this 

research paper.  

Keywords: Saheeh Bukhari, Bukhari’ explanations, Ahnaf works of Saheeh Bukhari, 

explanations of Saheeh Bukhari by Ahnaf. 

 لى اهلل عليهاهلل ص سولر ر من أمور الخيتلف إثنان يف أمهية الكتاب " اجلامع املسند الصحيح املختص
شهرته  اط العلمية و  األوسه بنيوسلم وسننه وأيامه" من بني كتب احلديث ودواوينه ومكانته الفنية ، وقبول

 احلسنة منذما ألف إىل يومنا هذا. 

فهو يعد من أعظم املصنفات احلديثية وأعالها منـزلة، وأكثرها شهرة حىت قالوا عنه: إنه أصح  
 محايًة.و اً، ونقداً ة وخترجيترمجب بعد كتاب اهلل، واستمرت عناية العلماء خبدمته شرحاً واختصاراً، و الكت

هلل النيب صلى ا كن خطابلم يفومبا أن احلديث وعلومه ثروة عظيمة مشرتكة بني أبناء األمة اإلسالمية،  
لة  تعاىل منـز تاب اهللعدكيعي بعليه وسلم خاصًا بقوم دون قوم، أورجال دون آخرين، فهو املصدر التشر 

 ومكانة.
وألجل ذلك كانت الكتب احلديثية واجملموعات يف علوم احلديث وفنونه مرجعًا مجاعيًا لكافة    

العلماء على اختالف مشارهبم وآرائهم فهذا كتاب حنفي وهذا كتاب مالكي، وذلك الشافعي وآخر 
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يف الفقه وتعبريهم يف العقيدة وانتمائهم يف التزكية  حنبلي يستفيد منه الناس كلهم على اختالف مذاهبهم
 والسلوك .
فلم يكن االختالف العقدي بني األشاعرة واملاتريدية والالفقهي بني أتباع املذاهب األربعة،  

 حاجباً مينعهم من االستفادة أو االعتناء بكتاب أو العكوف عليه.
خاري وعكوفهم عليه كان عن اعتنائهم وكذلك اعتناء احلنفية باجلامع الصحيح لإلمام الب 

 نفية.خاصة احلفة و باحلديث وعلومه، وتعظيمهم للسنة على اختالف املؤلف ورأيه يف فقهاء الكو 
ة اب األمو كتفكتاب اإلمام البخاري كتاب حديثي الخيتص بأهل مذهب دون آخر ، بل ه

فعية ن عناية الشامالكتاب بما قل عنايتهاملسلمة مجعاء ويستفيد منه احلنفي كما يستفيد منه املالكي والي
 واحلنابلة بالكتاب.

وهذا خالف من يزعم أن السادة احلنفية اليعتنون بشأن احلديث أو بشأن الدواوين السنة  
ن ظليفهم، وهذا بهم وتآ كتيفالنبوية؛ نظرًا منهم ألن بعض احملدثني كانوا  يبدون الرأي املخالف هلم 

عل القرآن، والفو حلنفية ني اباحلجب بني احلنفية وكتب احملدثني كقيام احلجاب اليبين على أساس قومي، ف
 غري رأيه يف له رأي ؤلفهماهلل أن يكون مسلم يدعى اإلسالم  واليعتين بكتاب حديثي: زعمًا منه بأن 

ن ث دو ألخذ حبديا، أما يعاً مجالعقيدة أو الفقه، فالرأي رأيه والفقه فقهه ولكن احلديث يشمل املسلمني 
خر يقوم على و أمر آهبل  حديث فهو موضوع اجملتهدين، والعالقة له بتقليل شأن احلديث أو احملدثني؛

 أساس قومي ينبغي أن يتعرف عليه يف مكانه.
وكان بودي أن أمجع أمساء تواليف يف موضوع صحيح اإلمام البخاري قام هبا سادتنا األحناف  

مجة و حتشية أوتر أوتعليق ية ألصحيح من شرح أو ختريج أونقد أو محاعلى مراأليام  والدهو بشأن اجلامع ا
ل حلنفية، ماتدلسادة اة لإىل اللغات األعجمية أو غريه، فجمع لدي خالل حبثي الطويل أمساء كتب كثري 

ـ  صالة والسالماحبه اللى صعلى كثرة عنايتهم باجلامع الصحيح، ومعرفتهم عالقتهم باحلديث النبوي ـ ع
 احد.  يف آن و 

 وهذا هو منهجي يف سرد األمساء وذكر املؤلفني.  
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ع ذكر معجم، وف املوأسرد فيما يلي ما وقفت عليه من أمساء شروحهم، مرتبا هلم على حسب حر 
 عن نبذة حياهتم إن تيسر ذلك.

 يا الكاندهلويمد زكر خ حماألبواب والرتاجم للبخاري: لرحيانة اهلند, احملدث بركة العصر الشي -1
تأليفاً و دريسًا بشأنه ت هـ، املعروف بـ شيخ احلديث, من رجال احلديث واملعتنني1402ىف املتو 

ريسه واالستفادة منه برهة قام بتد وتذكرياً، كان له اعتناء خاصًا بصحيح اإلمام البخاري, وقد
 من الدهر.

ذا من فحوى كتابه همجًة ترمجًة. باباً باباً وتر  ،دقيقاً شامالً  ث عن أبواب اجلامع الصحيح حبثاً حب
 .(1)جلامعذا االفوائد احلديثية ومعاين اآلثار والشرح مامل حيوها كتاب والشرح هل

ملتوىف سنة اانوي, لدهيإرشاد القاري شرح صحيح البخاري: للشيخ املفيت احملدث رشيد أمحد ال -2
صحيح ال اجلامعاص بهـ، كان فقيهًا بارعاً, ذاع صيته يف هذا الباب، وله اعتناء خ 1420

 -كتابذا الدة هلتدريسًا وتأليفاً, ولبعض من تلمذ عليه يف تدريس اجلامع شروح على ح
لرشيد امعة اجارة وهومؤسس دار اإلفتاء واإلرشاد بناظم آباد كراتشي, وإليه تنسب اإلد

 .(2)-بكراتشي اليت أسست بعدوفاته

 علي   بن محدأ هابالش املسند احملدث للعالمة: البخاري صحيح شرح يف الدراري إضاءة -3
 هـ.1172املتوىف  املذهب احلنفي املنشأ الدمشقي املولد املنيين

, ةالصال ابكت  ىلإ فيه وصلذكرالكتاين يف" فهرس الفهارس" أنه له شرحًا للجامع الصحيح 
 .(3)وقفت عليه بدمشق، ولكنه مل يكمله

 ديآبا إللها  لعباسا أمني بن حيىي العالمة لشيخل إعانة القاري يف شرح ثالثيات البخاري: -4
 .(4)اإلفادةيف اهلند, كان واسع العلم وكثري  العلماء فحول أحد هـ،1044املتوىف 

 .(5)ميامداد الباري يف شرح صحيح البخاري: للعالمة الشيخ عبداجلبار األعظ -5

د تقي م حممإلسالإنعام الباري شرح صحيح البخاري: للعالمة فضيلة الشيخ املفيت شيخ ا -6
 .(6)فظه اهللالعثماين ح
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هري مث لبلندشهي اإنعام الباري يف شرح أشعار البخاري: للفقيه احملدث الشيخ عاشق إال -7
لوي, ذا صيت لكاندهيا ااملدين, أحد مشايخ الكبار يف هذا العصر, وتالميذ العالمة حممد زكر 

 .(7)حسن يف العلم والتقوى

ة عن أمايل و عبار وه ضا البجنوريأنوارالباري يف شرح صحيح البخاري: للشيخ العالمة أمحد ر  -8
 .(8)الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي, والكتاب غزير الفوائد

د آبادي, املرا لدينإيضاح الباري أمايل على صحيح البخاري: للعالمة احملدث الشيخ فخر ا -9
 لعالمةل اتلمذعلى شيخ اهلند حممودحسن, وقام بتدريس اجلامع الصحيح بعد استقال

 .(9)كشمريي يف جامعة دارالعلوم بديوبندحممدأنورشاه ال

اهلل  مة بشريلعالبشري الدراري ملن يطالع جامع الصحيح لإلمام البخاري: للشيخ ا  -10
 . (10)رنغوين الربموي

لد جملوي يف لربيبشري القاري شرح صحيح البخاري: للشيخ غالم جيالين املريهتي ا  -11
 .(11)واحد، ومل يكمله

الشيخ  املؤرخ تكلمخاري: للعالمة احملدث األصويل املحتفة القاري حبل مشكالت الب  -12
 .(12)هـ1394حممد إدريس بن حممد إمساعيل الكاندهلوي املتوىف 

د ق أمحتسهيل الباري يف حل صحيح البخاري: للعالمة األصويل الشيخ صدي  -13
ا صيت حسن ند, ذباهل الباندوي, مؤسس اجلامعة الصديقية يف هتورا, بانده مديرية أتربرديش

 .(13)يف التدريس واإلفادة والتقوى والصالح

 بدع بن دحممو  بن أمحد تعليق على أحاديث من صحيح البخاري: للشيخ العامل  -14
 تركي ،ووفاة اً مولد ،هـ1315املتوىف تونس أهل من حنفي، فاضل، العباس أبو مي،ر  الك  

 فمشيخة توى،الفو  اجلنايات جملس رئاسة مث هـ1265 الزيتونة جبامع التدريس ويل ،االصل
 .(14)هـ1313سنة  اإلسالم
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ن وحد املفناأل األديب لفقيهالفاضل ا لشيخ: لالبخاري صحيح أوائل على تعليق  -15
 فقيهـ ه1199ملتوىف ا البانقوسي احلليب الرمحن عبد بن صاحل بن القادر عبدالذكي البارع 

 .(15)قراءته حني وكتبها تدريسه حني أماله من فضالء حلب، حنفي،

 حني اأماله ،ريالبخا صحيح أوائل على ةنافع تعليقة وله :رادي يف سلك الدرروقال امل
  .(16)قراءته حني وكتبها ،تدريسه

 باشا مالك  بن انسليم بن أمحدتعليقة على اجلامع الصحيح للبخاري: للعالمة الشيخ  -16
 .(17)ورجاله باحلديث العلماء من قاضهـ, 940املتوىف الدين مشس

 هلأ أوحد ة،الفهام ،الرحلة العالمة، العامل، اإلمامهو  ات السنية":قال فيه صاحب "الطبق
 لماوق ،وفضله كماله  مجع من العيون تر ومل مثله، بعده خيلف مل من مصره، أهل ومجال عصره،
 .(18)مصنفات أو مصنف وله إال الفنون من فن يوجد

 مث لكفويا رستم بن حسني: للشيخ العالمة للبخاري الصحيح اجلامع على تعليقة -17
 .(19)هـ 2101 سنة اهب وتويف املكرمة مكة قضاء توىل ، احلنفي الرومي

 جلمايلا حممد بن أمحد بن علي بن فضيل: للشيخ البخاري صحيح على ةتعليق -18
ملتوىف ا حلب مث ،بغداد قضاء ويلمن القضاة، صل،األ بالفرائض تركي العلماء مناحلنفي, 

 .(20)هـ991

 الرومي وقايتالت حسن بن"  لطفي"  اهلل لطف للشيخ :البخاري صحيح على تعليقة  -19
، واملعاين، ملنطقوا ،الكالم علم و ،الفقه صولأ يف مشارك عاملهـ، 904املتوىف  احلنفي

 .(21)والبيان، وغريها

 املفيت حممد قول،تعليقة على صحيح البخاري: للشيخ العامل، اجلامع املعقول واملن -20
 .(22)هـ، ودفن بالبقيع1286وي املتوىف يوسف بن املفيت حممد أصغر السهال

، مصلح لفتحتعليق على صحيح البخاري: للعالمة موسى بن حممد التربيزي أبو ا -21
 .(23)هـ، فقيه حنفي733الدين املعروف بابن أمري احلاج املتوىف 



دلج حبیبیہ 201) 1،امشرہ2االسسکیم /   جهود الحنفية حول الجامع الصحيح لإلمام البخاري تصنيفاً وتأليفا                                     ء(8

 

61 

 األصل يناحلص علي   بن حممد الدين عالءتعليقة على اجلامع الصحيح: للشيخ  -22
 قهالف يف ائقةالف التصانيف وصاحب ،بدمشق احلنفية مفيت ،قيالدمش باحلصكفي املعروف

  ثالثني وحن تبلغ، جملد يف البخاري صحيح على تعليق لهو  ،هـ1088، املتوىف وغريه
 .(24)كراسة

 واضع مدحم بن اهلدى قطب احملدث العامل ماملإلتعليقات على صحيح البخاري: -23
 مل ،هـ1226 املتوىف نقولوامل املعقول يف يناملربز  العلماء أحد الربيلوي، النقشبندي احلسيين

 يكن
 .(25)ى صحيح البخاري، وله تعليقات شىت علواحلديث الفقه معرفة يف زمانه يف نظري له      
 بن عليمام لشيخ اإل: للعالمة احملدث الفقيه االبخاري ثالثيات على القارى تعليقات -24

 صاحب، مكة نزيل هـ1014املتوىف  احلنفي القاري اهلروي املال الدين نور حممد، سلطان
 .(26)العلوم من أنواع يف مشارك عامل الكثرية, التصانيف

لغة مي، بالألعظاتفهيم البخاري شرح صحيح البخاري: للعالمة احملدث ظهور الباري  -25
 .(27)األردوية

ش يب خبنتفهيم البخاري شرح صحيح البخاري: للشيخ العامل غالم رسول ابن  -26
 .(28)جملدات، باللغة األردوية 11 الرضوي الربيلوي يف

اهلندي  اندهلويالك تقرير صحيح البخاري: للعالمة احملدث اجلليل الفقيه حممد زكريا -27
 .(29)هـ، توىف باملدينة ودفن بالبقيع1402املدين املتوىف 

 سفيو  بن احملدث طاهر عالمةتلخيص شرح أمساء رجال البخاري للكرماين: لل   -28
 بقرية ولد واحلديث، الفقه يف املربزين العلماء أحد هـ،1004وىف املت السنديالربهانبوري 

ىل إىت وصل ،وسافر يف صغر سنه مع والده وصنويه طيب وقاسم حالسند أرض من باتري
يص شرح ته تلخصنفاومن مالشيخ شهاب الدين السندي، فقرأ عليه منهاج العابدين للغزايل، 

 .(30)أمساء رجال البخاري
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 وعبد اهللدين أبالفقيه عالء ال احملدث لعالمةامع الصحيح: لالتلويح يف شرح اجل -29
صاحب  هـ،762ي املتوىف سنة احلكر  ياملصر  البكجري اهلل عبد بن قليج بن يمغلطا

حه , وشر ابباألنس اً عارف احلديث، حفاظ منًا و مؤرخكان   التصانيف اليت زادت على املائة،
 .(31)يف عشرين جملداً 

 عبد بن احلق نوريت املف الفقيه احملدث: للعالمة البخاري حصحي شرح يف القاري تيسري -30
 املا كبريا، عارفا بارعاهـ، إنه كان ع1073الدهلوي املتوىف سنة  البخاري الدين سيف بن احلق

مود ي املباحثة، حمرة، قو لعبامتقنا ذا نظر كثري يف العلوم ومشاركة يف املنثور واملنظوم، فصيح ا
 .(32)ةبالفارسي كبار  جملدات ستة يفحه السرية يف القضاء،  وشر 

 .(33)عظمير األاجلامع الدراري يف شرح صحيح البخاري: للعالمة احملدث عبداجلبا -31

 بن ليع أمحد الشيخ احملدث الفقيهحاشية على اجلامع الصحيح البخاري: للعالمة  -32
ء احلنفية، بار الفقهاكهـ، أحد  1297املتوىف سنة  السهارنبوري املاتريدي احلنفي  اهلل لطف
 تالس الصحاح يستدر  يف عمره صرف باحلديث، تامة عناية ذا أميناً  صدوقاً  عاملاً  وكان

 ةحاشي عليه بوكت سنني، عشر فقام خبدمته البخاري، اإلمام صحيح سيما الوتصحيحها، 
 .(34)مبسوطة

احلسن بري أبو ث الكلشيخ اإلمام العالمة احملدلحاشية على اجلامع الصحيح البخاري:  -33
 ملنورة املتوىفدينة اامل ورالدين حممد ابن عبد اهلادي  احلنفي السندي األصل واملولد، نزيلن

 ،صالحوال الذكاءو  بالفضل واشتهر ،النبوي الشريف باحلرممن إقليم السند، درس  هـ1138
جلامع اه على اشيتحوألف مؤلفات نافعة أشهرها احلواشي الستة على الكتب التسعة إال أن 

 .(35)مامتتالرتمذي 

 محيد بن طفىمص بن حملمد: للعالمة الشيخ  للبخاري الصحيح اجلامع على حاشية  -34
 .(36)هـ1174ة  احلنفي، توىل القضاء مبكة وتويف هبا سنباالقكرماين يالقاض يالكفو 
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 بن رمأك حممد احملدث الكبري العامل الشيخحاشية على اجلامع الصحيح: للعالمة   -35
 حلديثوا الفقه يف املربزين العلماء أحد السندي النصربوري احلنفي الرمحن عبد القاضي
 د ضخم.جمل يف بسيط شرح الفكر خنبة توضيح يف، و صاحب امعان النظر والعربية

 ابن احلي بدع لشيخا مكتبة يف " إمعان النظر يف توضيح خنبة الفكر " طالعت قال اللكنوي:
 .(37)األنصاري اللكهنوي احلليم عبد

 ن احلاجبمد نور عبد احلكيم بن حم لشيخ العامل الكبري: لالبخاري شرح على حاشية -36
رفة واسعة باحلديث وكانت له معهـ، 1326املتوىف  مث الدمشقي لقندهاري األفغاينا مريزا

ن م ك عدداً فرت  أليف،وكان له اشتغال بالت وإْن كانت شهرته بالفقه احلنفي أكثر، وفنونه
الة على سعة علمه  .(38)املؤلفات الد 

 يالروم ريالقيص فردي علي بن بكرحاشية على صحيح البخاري: للعالمة الشيخ   -37
 .(39) البخاري شرح على حاشية لههـ،  1145املتوىف زاده بآراييجي املعروف احلنفي املدرس

 سمش بن أمني حممد بنحاشية على صحيح البخاري: للعالمة الشيخ عبدالسالم  -38
 البخاري، الرتاجمو  باحلديث العلماء من حنفي، فقيه هـ،1202املتوىف  الداغستاين  الدين
 يف تمهاخ مجيل دقيق خبط صفحة 850 حوايل جملدات، أربعة يف حاشية  عليه فوضع

 إال حمفوظة الفارسي،و  النسخي الدقيق اجلميل خبطه كلها  كتبههـ،  1160 سنة النبوية الروضة
 .(40)باملدينة الداغستاين عثمان بن حممد حفيده منزل يف منها ضاع ما

 ليع أسد بن مقاس حممد الكبري العامل اإلمام لشيخلحاشية على صحيح البخاري:   -39
وهي  الربانيني، لماءالع أحد هـ1297املتوىف  النانوتوي الصديقي خبش حممد بن شاه غالم بن

 يف يماس عسرية األجزاء تلك وكانت الكتاب، ذلك آخر منحاشية على مخسة أجزاء 
 لغوبا وحتشيته، بالكتا تصحيح يف جهده فبذل حنيفة، أيب على البخاري هافي أورد مقامات

 .(41)حقه استوىف حىت املذهب تأييد يف
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ن عمر بوسف يلإلمام حممد بن  حاشية على صحيح البخاري: للعارف باهلل تعاىل  -40
ن مطالب  أيب ، ويلقب أيضا باحلسين نسبة للحسن بن علي بناحلنفي يبن شعيب السنوس

 .(42) .هـ895املتوىف  أبيهجهة أم 

حممد  شيخ خري الخريالباري يف شرح صحيح البخاري: للعارف الكامل والعامل الرباين -41
 .(43)هـ1390بن إالهي خبش جالندهري املتوىف 

خ رور، شيسمد حماخلري اجلاري شرح صحيح البخاري: للعالمة الشيخ موالنا الصويف  -42
 .(44)احلديث باجلامعة األشرفية الهور باكستان

 يعقوب وسفي أبو احملدث العامل لشيخ: لالبخاري صحيح شرح يف اجلاري اخلري  -43
 ،احلكمية والفنون حلديثوايف الفقه  املشهورين الرجال أحدهـ، 1098املتوىف  الالهوري، البناين

 .(45)احلديث يف طويل باع له وكانوبرع يف كثري من العلوم والفنون، 

مفور] ياست رابة ر اندهلوي: وهذا الشرح موجود يف مكتقال الشيخ احملدث حممد زكريا الك
 .(46)أترابرديش باهلند [ يف ثالث جملدات

يد اجمل دليل القاري إىل صحيح البخاري: للعالمة احملدث شيخ احلديث عبد -44
دوية من كتاب ة األر اللغاللدهيانوي حفظه اهلل، األستاذ يف اجلامعة اإلسالمية كهرور بكا، ب

 .(47)العلم اإلميان إىل كتاب

لرومي وين اشرح أوائل صحيح البخاري: للشيخ العالمة مصطفى بن حممد القسطم  -45
 .(48)هـ1097احلنفي القاضي املعررف بابن الشيخ املتوىف 

 أمحد الدين طبق اإلسالم شيخ ،اهلمام اإلمام لشيخل :البخاري أبواب تراجم شرح  -46
ي  الدهلو  اهلل يلو  شاه امللقب ،ويالدهل العمري الدين وجيه بن الرحيم عبد بن اهلل ويل

 احلديث موتالميذه بنته دوأوال وبأوالده به اهلل أحيا، احملدثني من حنفي فقيه هـ،1176املتوىف
 رحش ابه "ر، أتى يف كتاالدي تلك يف املدار وأسانيده كتبه  وعلى مواهتما، بعد باهلند والسنة
 .(49)غريبة وتدقيقات عجيبة تحقيقاتب " للبخاري األبواب تراجم
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لديوبندي امودحسن د حمشرح األبواب والرتاجم للبخاري: للعامل الكبري واحملدث اجملاه  -47
 إىل باب من أجاب هـ، مل يكمله واخرتمته املنية، بلغ1329امللقب بشيخ اهلند املتوىف 

  .(50) السائل بأكثر مما سأله من كتاب العلم، والشرح باللغة األردوية

 ميالرو  حسن حلاجا بابن املعروف حممد بن شاه حممدللعالمة  :البخاري ثالثيات شرح -48
 . (51)هـ939املتوىف  احلنفي

 ،حنفي فقيه ،الكفريي القادر عبد بن عمر بن حممدللعالمة شرح اجلامع الصحيح:  -49
 .(52)ست جملدات دمشق أهل من ،األدب وفنون باحلديث عامل

 زيلن احلنفي احملدث بخاريال فطري إبراهيم لشيخلشرح اجلامع الصحيح البخاري:  -50
 .(53)هـ1135 سنة هبا املتوىف األدرنه

 لقرمييا املؤمن دعب بن حممد بن أمحدللعالمة الشيخ  شرح اجلامع الصحيح البخاري:  -51
( 54)الشافعي مللقنا ابن شرح من فيه استمد ،البخاري على شرحا ومجع هـ، 783 سنة املتوىف

. 

 .(55)العيين اجلواب عن تفضيل شرح وهو الذي ذكره ابن حجر يف ويف احلطة:

 لكناينا حممد نب إبراهيم بن إمساعيلللعالمة الشيخ  شرح اجلامع الصحيح البخاري: -52
قيه فرضي مشارك يف ف حنفي، قاض هـ802، أبو الفداء املتوىف الدين جمد ،احلنفي البلبيسي

 .(56)األدب واألنساب واحلديث والتاريخ

 عبد نب احلسني نب حممد بن عليقيه اإلمام الكبري لف: لللبخاري الصحيح اجلامع شرح -53
 فقيهال هـ482توىف امل البزدوي اإلسالم فخر احلسن أبو جماهد بن عيسى بن موسى بن الكرمي

 ،لنهرا وراء امب احلنفية مامإأيب حنيفة، وكان  اإلمام مذهب على الطريقة صاحب النهر وراء مبا
 .(57)وشرحه خمتصر

 بن مدحم سعيد أيب بن سعيدللشيخ  :نصفه إىل خاريللب الصحيح اجلامع شرح -54
 .(58)هـ1213املتوىف  احلنفي الرومي اخلادمي عثمان بن مصطفى
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 نب محدأ بن حممود بن الرحيم عبد: للشيخ العالمة للبخاري الصحيح اجلامع شرح -55
 .(59)حمدث اديب، فقيه،هـ 864املتوىف  احلنفيالقاهري  العيين، موسى

 انشعب نب مصطفىللشيخ الفقيه العامل الكامل  لبخاري:شرح اجلامع الصحيح ا -56
 صويل،أ يه،صريف فق حنوي، حمدث، مفسر، ،تركي اضلهـ، ف969املتوىف الرومي احلنفي
 .(60)يف شرحه نصفه من قريبا بلغ ،والرومية والفارسية العربية باللغات عارف منطقي

 بن احلسن لالفضائ أبو الدين رضى الكبري اإلمام لشيخلاشرح صحيح البخاري:   -57
، هـ650نفي املتوىفالالهوري احل الصغاين العمري العدوي علي بن حيدر ابن احلسن بن حممد
 لعلمه وخضع لركبان،ا بتصانيفه وسارت العلوم، يف تامة مشاركة ذا لغوياً فقيها حمدثا  كان

 .(61)ريوإليه املنتهى يف اللغة ومن تصانيفه شرح صحيح البخا الزمان، علماء

 الكرمي دعبحملدث ااإلمام  احلافظ املصرية الديار مفيتللعالمة  صحيح البخاري: شرح -58
 معظم وعمل ث،للحدي افظهـ، ح735املتوىف  الدين قطب احلليب، منري بن النور عبد بن

 .(62)ولكنه مل يتمه  ،جملدات عدة يف البخاري شرح

 العمري جاهةلو ا أبو مرشد بن عيسى بن الرمحن عبدللعالمة  شرح صحيح البخاري: -59
 أهله وأوحد احلجاز رقط وعامل املكي احلرم مفيت هـ1037املتوىف  احلنفي باملرشدياملعروف 

لصحيح اعلى اجلامع  ، وأملىوالديانة والفضل العلم بيت من وهو واألدب واملعرفة الفضل يف
 .(63)شرحا بلغ  فيه إىل باب رفع العلم وظهور اجلهل

 لكردري،ا حممد بن حممد بن الدين حافظلشيخ شرح صحيح البخاري: للعالمة ا -60
 .(64)العلوم من نواعأ يف مشارك عاملهـ 816املتوىف  البزازي بابن املشهور

امعة ضل من ج، فاشرح صحيح البخاري باللغة األردوية: للعالمة الشيخ عزيز الرمحن -61
 .(65)األشرفية الهور

 بن الصمد دعب بنم شيخ اإلسال حممد الصاحل العامل لشيخل شرح صحيح البخاري: -62
ين من القرن ف الثا النصيف الشيخ تاج الدين اإلمام الدهلوي املتوىف األجودهين العمري املنور

 .(66)األجودهين مسعود الدين فريد الشيخ نسل من كان  ،الثاين عشر اهلجري
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 هالفقي دثاحمل مةالعال العامل اإلمام شيخشرح صحيح البخاري باللغة الفارسية: لل  -63
 حلنفي املتوىفا  ،اهلندي الدهلوي اهلل سعد بن الدين سيف بن احلق عبد إلسالما شيخ

 .(67)وتدريساً  تصنيفاً  اهلند بأرض احلديث علم نشر من هـ، أول1052

 .(68)لويشاه حممد غوث احلنفي الربي شرح صحيح البخاري: للعالمة الشيخ -64

 بن الدين فخر بن االسالم شيخ احملدث العامل شيخلل شرح على صحيح البخاري: -65
 شاهريم أحد الدهلوي ريالبخا احلق عبد احملدث الشيخ بن احلق نور ابن اهلل نور بن اهلل حمب

ه : إن لفيه الق ،جملدات ستة يف بالفارسي البخاري صحيح على بسيط شرح احملدثني، وله
 هبوأحبا أصحابهو  وأحفاده ألوالده أجاز ألنه واسطة بال احلق عبد الشيخ جدهرواية عن 

 .(69)دثنياحمل عند النحوجائزة هبذا واإلجازة ثبته يف مصرح هو كما  عامة إجازة

أيب  رمحن بنبدالشرح على اجلامع الصحيح للبخاري: لإلمام زين الدين أبوحممد ع   -66
 .(70)لى هامشههـ يف ثالث جملدات، كتب الصحيح ع893املتوىف  احلنفي العيين بن بكر

 صريفال احلسن بن يعقوب الكبري العامل لشيخل شرح على صحيح البخاري:  -67
 شهاب الشيخ نع احلديث وأخذ األساتذة، فحول أحد ،هـ1093احلنفي املتوىف  الكشمريي

 .(71)املكي اهليتمي حجر بن أمحد الدين

 كبريال العامل اماإلم لشيخ: لالزكاة كتاب  آخر إىل البخاري صحيح شرح الدراري ضوء -68
 العلماء أحد هـ1194املتوىف  البلكرامي الواسطي  احلسيين نوح بن علي غالم العالمة

 سريوال والتاريخ عوالبدي والشعر واللغة النحو يف زمانه يف نظري له يكن مل املشهورين،
 .واألنساب

 طخب القنوجي حسن صديق بن احلسن نور السيد خزانة يفوقال صاحب النزهة: وقفت عليه 
 .(72)ريفنيالش باحلرمني صنفه القسطالين ملخص من باملنتوهو شرح ممزوج  املصنف،

 بن حممودللمحدث الفقيه قاضي القضاة  عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري: -69
وكان إماما عاملا  هـ،855املتوىف  احلنفي العيىن الدين بدر حممد، أبو أمحد، بن موسى بن أمحد

حلواشيها، وله اليد الطوىل عالمة عارفا بالعربية والتصريف وغريمها حافظا للغة كثر االستعمال 



دلج حبیبیہ 201) 1،امشرہ2االسسکیم /   جهود الحنفية حول الجامع الصحيح لإلمام البخاري تصنيفاً وتأليفا                                     ء(8

 

68 

يف الفقه واحلديث، وشرحه أجل كتب العيين وأشهرها بل هو من أجل شروح صحيح 
 .(73)البخاري

 بن سىعي بن نعثما العالمة الفاضل لشيخل غاية التوضيح يف شرح اجلامع الصحيح: -70
 جري.شر اهلن العاالسندي احلكيم، املتوىف يف هناية القر  البوبكاين الصديقي إبراهيم،

 537ي يف هلندذكره صاحب " الرتاث األدب العريب " وقال: يوجد خمطوطا يف املكتب ا
 .(74)ورقات

ثماين الع فضل الباري شرح صحيح البخاري: للشيخ العالمة احملقق شبري أمحد -71
بع ة األردية وقد طهـ، شرح وجيز على صحيح البخاري باللغ1369الديوبندي احلنفي املتوىف

 .(75)هذا الشرح

 سيف نب أعظم حممد احملدث العامل شيخلل على صحيح البخاري: الباري فيض  -72
شرح مفيد على  هـ، وله1114، املتوىف السرهندي العمري احلنفي معصوم حممد بن الدين

 .(76)صحيح البخاري 

 بن علي بن لاألو  عبد احملدث العامل لشيخلفيض الباري شرح صحيح البخاري:     -73
 ورب زيد من أصله كان  ة،أحد كبار الفقهاء احلنفي ،هـ968املتوىف  ياجلونبور  احلسيين العالء

رح شلباري افيض  ومن مصنفاته وأخذ احلديث عن جده عالء الدين، جونبور، أعمال من
 .(77)وغريه صحيح البخاري

 بن شاه نورأ العالمة الفاضل الشيخمن أمايل  :البخاري صحيح على الباري فيض  -74
 ثاحلدي وعلماء ية،احلنفالفقهاء كبار  أحد الديوبندي الكشمريي احلنفي احلسيين شاه معظم

 على االطالع وسعة ،احلفظ قوة يف عصره نادرة أنور الشيخ كانهـ،  1352،  املتوىف األجالء
 خيل فال منه وينقل اراتالعب منه يسرد مكتبة يف طالعه وماالفقه،  من والتضلع املتقدمني كتب
 .(78)ملريهتيا عامل بدر خالشيتلميذه  وحتريرها تأليفها توىلعة، لواملطا بالعلم هنماً  مبعىن،

 البخاري املع نور جعفر حممد السيد للشيخ: البخاري صحيح شرح الطاري الفيض   -75
 .(79)هـ1085اهلندي احلنفي املتوىف  الكجرايت
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مد حملشيخ الفيض النبوي يف أصول احلديث وفهارس صحيح البخاري، للعالمة ا  -76
هلندي كتب ا امليل احلنفي يف القرن الثاين عشر اهلجري، يوجد خمطوطا يفعارف النهروا

 .(80)ورقة313

 .(81)فيوض الباري شرح صحيح البخاري للشيخ حممد أمحد رضوي -77

 بن الغين عبدة  فيما أورده البخاري على بعض الناس: للشيخ العالم االلتباس كشف -78
 فقهاء من فاضل ـ،ه1298املتوىف  امليداين الدمشقي الغنيمي إبراهيم بن محادة بن طالب
 .(82)، مشارك يف بعض العلومبدمشق امليدان حملة إىل نسبته احلنفية

 يم اهللة سلكشف الباري يف شرح صحيح البخاري: للشيخ العالمة أستاذ األساتذ -79
اللغة كتاب بح للخان حفظه اهلل، مؤسس اجلامعة الفاروقية بكراتشي، هو من أبسط الشرو 

ايبدو من م على لداً د طبع منه إثناعشر جملداً، وسيكون يف أكثر من عشرين جماألردوية، وق
 أسلوبه.

 شهاب سالماإل شيخ  للشيخ اإلمام العالمة :البخاري رياض على اجلاري الكوثر -80
يف  ردهـ، 893 املتوىف احلنفيالشافعي مث  الرومي الكوراين بن عثمان إمساعيل بن أمحدالدين 
 يف ةالروا أمساء بطوض ،اللغات مشكل وبني   حجر وابن الكرماين على املواضع من كثريشرحه  
 اقبومن ،إمجاال لموس عليه تعاىل اهلل صلى النيب سرية الشروع قبل وذكر ،االلتباس موضع

 .(83)هـ874 سنة األوىل مجادى يف منه وفرغ ،وتصنيفه املصنف

دث حممد مة احملعالخ الالكنز املتواري يف معادن المع الدراري وصحيح البخاري: للشي -81
 .(84)زكريا الكاندهلوي

 لسيدا بن حممد : للشيخ اللعالمةللبخاري الصحيح معااجل شرح يف السعادة كيمياء -82
 بكر ديار بآمد قوقاحل حمكمة رئيس املولوي احلنفي الرومي املالطي سليمان بن رضا بن علي

 .(85)هـ1316املتوىف 
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بن  د زكرياحمم  خ احملدث الكبري العاملالمع الدراري على صحيح البخاري: للشي   -83
 يفةوالتحقيقات األن هـ، جمموعة من اإلفادات الثمينة1402حممد حيىي الكاندهلوي املتوىف 

 .(86)ـه1323 املتوىف هيالكنكو  مثاحلنفي الرامبوري  أمحد رشيد احملدث العالمة اإلمامللشيخ 

 إسحاق بن يفاللط عبد ضلالفا لشيخ: لالبخاري أبواب تراجم شرح يف الباري لطف -84
 .(87)هـ1379املتوىف  املشهورين العلماء أحد السنبهلي احلنفي

ن بمد املختصر على حتفة الباري شرح صحيح البخاري: للشيخ أبو احلسن حم -85
   .(88)هـ1300وقد طبع سنة  هـ1138عبداهلادي السندي املتوىف 

 لبغداديا غاين،لفر ا دمحأ بن حممد بن محدأ خمتصرشرح البخاري للكرماين: للعالمة -86
 ،العلوم من كثري  يف مشارك فقيه، حمدث، .هـ834املتوىف  احلنفي الدمشقي، الكويف االصل،

 .(89)للكرماين البخاري شرح وخمتصر ومن تصانيفه:

 يالروم سفيو  بن أمحد بن جاللخمتصر شرح البخاري للمغلطاي: للعالمة الشيخ  -87
 ،ثرية:  هلا يقال لروما يف بلدة من أصله هـ793توىفامل حنفي فقيه ،التباين القاهري رييالث  

 .(90)احلنفية رياسة إليه وانتهت

 خان جمليدعبدا اخلري أيب الدين رضى للشيخ: البخاري صحيح شرح القاري معلم -88
 .(91)هـ1261احلنفي والكتاب مطبوع يف مدينة آكراه سنة  الطونكي

 احلنفي عزيزحممد عبد ال نرباس الساري أطراف صحيح البخاري: للشيخ أيب سعيد -89
 ذكر اضع اليتمجلة املو  هـ. قال الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي فيه: ذكرفيه1359املتوىف سنة 

 .(92)بخاري اليففيها البخاري حديثاً، وهوكتاب مفيد جداً ملن أراد مجع طرف للحديث 

 بن نأحس مدحم الكبري الفاضل لشيخة: لبالفارسي البخاري صحيح شرح الباري منح  -90
 لطولف حبافظ دراز هـ املعرو 1263املتوىف  البشاوري اخلوشايب أشرف حممد بن  صادق حممد

 .(93)واحلكمة املنطق يف املربزين العلماء من قامته،كان

 .(94)يف جملدين، مل يكمل للشيخ معراج اإلسالم :منهاج البخاري  -91
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 بن محدأ نب حممد بن عمر: للعالمة الشيخ الصحاح خبارأ كتاب  شرح يف النجاح  -92
بوحفص أي جنم الدين الفقيه احلنف السمرقندي  النسفي لقمان بن علي ابن حممد بن امساعيل
 التفسري ىف كتبا  صنف وقد مفتياً  أديباً  حمدثا مفسرا فاضال فقيها كان  هـ،537املتوىف 

 .(95)املصنف إىل طريقا مخسني عن أسانيده أوله يف ذكر، والشروط واحلديث

 بدع بن يوسف بن حممد بن اهلل عبد: للعالمة الشيخ البخارييح لصح القاري جناح -93
 فنديأ ويوسف ادهز  ويوسف حلمي، بعبداهلل املعروف ،االسالمبويل الرومي احلنفي املنان

جزء  عشرين جملدا و ، وشرحه يفواحلديث والقراآت بالتفسري عاملهـ 1167واألماسي، املتوىف 
 .(96)يف طوبقبو

 محدأ بن حممودخ للعالمة الشي :البخاري صحيح ألفاظ حل ىلإ يالسار  ياهلاد النجم -94
 فقيه، هـ636ملتوىف ي ااحلصري  البخاري الدين مجال احملامد، أبو عثمان، بن السيد عبد بن

  .(97)زمانه يف احلنفية رياسة إليه انتهت

 دأمحللشيخ  :ينللقسطال البخاري شرح فهرسة يف الساري إرشاد إىل الدراري النجوم  -95
 دأح احلرمني موايل من احلنفي الفقيه األنقروي شكري أمحد ابن حامد إمساعيل بن اهلل محد

 .(98)هـ1317، املتوىفالشرعية التدقيقات جملس أعضاء

 حلصا حممد بن أمني حممد: للشيخ البخاري صحيح مشكالت حل يف النخبة -96
 .(99)عربيةال عارف باحلديث عامل باللغة:هـ1236املتوىف  باملدرس الشهري البغدادي

 .(100)لداتجم 5يف للشيخ شريف احلق أجمدي  :نزهة القاري شرح صحيح البخاري   -97

يخ شين، حممد عثمان غنصر الباري يف شرح صحيح البخاري: للعالمة احملدث   -98
 . (101)احلديث مظاهر العلوم سهارنفور

 رستم نب لباسطا عبد الكبري العامل لشيخل نظم الاليل يف شرح ثالثيات البخاري:  -99
هـ، إنه كان يف 1323املتوىف  املشهورينالعلماء  أحد القنوجي الصديقي أصغر على بن علي

 شاسعة بالد نم العلم طلب يف الرحال إليه تشد املشايخ وشيخ األساتذة أستاذزمانه 
 .(102)عميق فج كل  من الطلبةه وتقصد
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 درويش نب هللا عبدللعالمة الشيخ  :البخاري اإلمام صحيح شرحيف  الباري نعمة  -100
، له اشتغال فيحن فقيه ،شيبة بين ذريةمن  ،هـ1329املتوىف  السكريالشهري ب الركايب

 .(103)باحلديث

عيمي خان ن للشيخ املفيت أمحد يار :نعيم الباري يف انشراح صحيح البخاري   -101
 .(104)هـ1391)ت

 العمري يالقرش حممد الضياء بن أمحد بن حممد: للعالمة الصحيح على النكت  -102
 دينامل ألصلا اهلندي صاغاين ،حنفي فقيه الضياء بابن املعروف هباءالدين أبوالبقاء املكي،
 .(105)هـ854املتوىف  احلنفي، املكي املولد

 عالء بن الدين حمب بن الكرمي عبد الكبري العامل لشيخل :البخاري على اجلاري النهر  -103
 يفأحد أفراد الدنيا  ،هـ1014وىف مبكة املت املفيت ،اهلندي الكجرايت النهروايل اخلرقاين الدين،
مل  البخاري صحيح على ممزوج شرح منها لطيفة مؤلفات وألف والكمال، الفضل
 .(106)يكمله

 بن ينالد نور مةالعال الكبري العامل اإلمام لشيخ: لالبخاري صحيح شرح القاري نور -104
 غزارته على تدل جليلة مصنفات ولههـ، 1155املتوىف  الكجرايت آبادي األمحد صاحل حممد

 لبخاريا صحيح شرح القاري نور وله ،القدماء مصنفات على نظره وسعة العلم يف
  .(107)وغريها

ال حمع وهنا ن أمجأعدة تصانيف علماء أحناف يف خدمة اجلامع الصحيح للبخاري ما تيسر يل هذه 
 واسع للمحققني يف محع كتب أخرى سواها. 

                                                 

 مث أعيــد هـــ,1391طبــع هــذا الكتــاب يف املطبعــة اليحيويــة قــرب جامعــة مظــاهر علــوم مبدينــة ســهارنفور باهلنــد ســنة (  1
 هورية باكستان اإلسالمية ويف اهلند كذلك مرة بعدأخرى.طباعته يف مج

 هـ.1399وطبع شرحه من مكتبة ايج امي سعيد كراتشي باكستان  ( 2
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ـــــــريوت اإلســـــــالمي الغـــــــرب دار ،عبـــــــاس إحســـــــان: حتقيـــــــق( 1/976:فهـــــــرس الفهـــــــارس : عبـــــــداحلي،الكتـــــــاين(  3 ، ب
 م.2/1982:ط
 1420، دارابن حزم بريوت، الطبعة األوىل،(6/869ة اخلواطر:نزه هـ،1341، عبداحلي احلسين املتوىف احلسين(  4
 م.1999 هـ/
 والكتاب مطبوع يف الباكستان. ( 5
 قد طبع هذا الكتاب من مكتبة احلرام، دار العلوم كراتشي. ( 6
اإلعداد: األستاذ حممد خالد  .12تقدمي كتاب جمموعة مقاالت يف احلديث ص  السهارنفوري: حممد شاهد،(  7

اهر العلوم كريا مظمد ز ، تقدمي فضيلة الشيخ السيد حممد شاهد احلسيين السهارنفوري، ط: جممع الشيخ حمسعيد
 م.2006هـ، 1/1427سهارنفور اهلند، ط

 جملدات. 7وطبع هذا الشرح من مكتبة قدميي كراتشي يف  ( 8
 جملدات. 3وطبع هذا الشرح من مكتبة قدميي كراتشي يف  ( 9

 .12عة مقاالت يف احلديث ص تنظر مقدمة جممو  ( 10
عدد اخلاص، التحقيقات اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية إسالم آباد، ربيع األول وشعبان  (.153له فكر ونظر:جم ( 11

 هـ.1995سيبتمرب -هـ،  أبريل1426
مكتبــة ، واآلن حتـت الطبــع بتحقيـق: نــور رازق مـن 2كتبـة العثمانيــة بـدون تـاريخ، مــجقـد طبـع هــذا الكتـاب مــن امل ( 12

 الفاروقية كراتشي.
 الهــور قســم التحقيــق، مكتبــة قائــد أعظــم(، 12ص الصــديقي: حممــد ســعد، علــم احلــديث وخدمتــه يف باكســتان  ( 13
 .م1988-1باكستان، ط/ال

 .م15/2002ط: للماليني العلم دار، هـ1396 (،1/255األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:   ( 14
  (.4/39:األعالم: الزركلي: خريالدين الدمشقي:15) 

دار الكتاب (،3/50يف أعيان القرن الثاين عشر:سلك الدرر هـ،1206املرادي: حممد خليل بن علي املرادي املتوىف(  16
 االسالمي القاهرة. بدون تاريخ.

 / 1:عن أسامي الكتب والفنون كشف الطنونهـ،1067،املتوىفاحلنفي الرومي عبداهلل بن مصطفى:القسطنطيين 17)
 ، بدون تاريخ.لبنان بريوت العريب الرتاث إحياء دار(554
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-409/ 1لطبقات السنية يف تراجم احلنفية:هـ، ا1010تقي الدين عبدالقادر احلنفي املتوىف التميمي الغزي: 18) 
رية سالمي  اجلمهو رتاث االاء الحتقيق: عبدالفتاح حممد احللو ط، اجمللس األعلى للشؤؤن االسالمية، جلنة احي(.412

 م.1970- 1390بية املتحدة القاهرة العر 
 (.1/554شف الطنون:كهـ،1067،املتوىفاحلنفي الرومي عبداهلل بن مصطفى:القسطنطيين19)  
 .بريوت  املثىن مكتبة(، 8/77تراجم مصنفي الكتب العريب: عجم املؤلفني( كحالة: عمر رضا، م20 
 (.8/154: عجم املؤلفنيكحالة: عمر رضا، م21) 

 .504ية: جدائق احلنف22 ) 

مؤسسة آل  (،1/572خطوط احلديث النبوي الشريف ذكره صاحب الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي امل23 ) 
 م1991البيت عمان، اجملمع امللكي 

 (.1/347فهرس الفهارس: ( 24
 .7/1070هـ، نزهة اخلواطر 1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 25
 الرتاث إحياء دار ،(1/298:الظنون كشف  على الذيل يف ايضاح املكنونحممد أمني  الباباين: إمساعيل باشا بن ( 26

تاريخ بروكلمان، كارل،  ، أنظر2رقم  1841ونسخة منه يف مكتبة شهيد علي ، ، بدون تاريخلبنان بريوت العريب
الكتاب  كر، دارعقوب بلسيد ياونقله إىل العربية، الدكتور عبداحلليم النجار، والدكتور ، 3/178األدب العريب ص 

 .هـ1426اإلسالمي، الطبعة األوىل
 وقد طبع هذا الشرح من مكتبة دار االشاعت كراتشي باكستان. ( 27
، واقتـبس املؤلـف مـن عمـدة القـاري، وفـتح البـاري، وإرشـاد السـاري، والكواكـب (145جمله فكـر ونظـر باألردويـة: ( 28

 الدراري وغريهم من الشروحات البخاري.
 هذا الشرح من مكتبة اخلليل هبادرآباد كراتشي باكستان. وطبع ( 29
 (.548-546/ 5:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 30
 (.7/275األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 31
باهلند  طبع هذا الكتاب يف لكناؤ، (5/658:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 32

 هـ طبعة حجرية يف مخسة أجزاء.1305
 ، ومل أعثر على شرحه.12ذكر صاحب جمموعة مقاالت يف علم احلديث ص  ( 33
 (.7/907:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 34
 (.6/685:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 35
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 .(1/354:الظنون كشف  على الذيل يف ايضاح املكنونباشا بن حممد أمني  الباباين: إمساعيل ( 36
قال الراقم : ويف مكتبيت نسخة مصورة من  (.6/806:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 37

 زهة.ـشرح الصحيح وشرحه على الن
 (.3/283األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 38
احياء دار  ،(1/234:أمساء املؤلفني وآثار املصنفني هدية العارفنيهـ، 1951: إمسعيل باشا املتوىف البغدادي ( 39

 الرتاث العريب بريوت، بدون تاريخ
 (.4/7األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 40
 (.1068-7/1067:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 41
خمطوط  ب/ 164لوحة  مبرويات الشيخ عبدالقادر، ثبته إحتاف األكابر هـ،1174املتوىف  اشمحممد هالسندي: ( 42

 يف املكتبة القامسية كنديارو من بالد السند باكستان.
 1/32ذكره خري الفتاوى: ( 43
 وطبع هذا الكتاب من مكتبة التاليفات األشرفية ملتان باكستان. ( 44
 (.666-5/665:هـ، نزهة اخلواطر1341 احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف ( 45
املكتبة  (1/147المع الدراري على جامع الصحيح للبخاري:هـ، 1401الكاندهلوي: حممد زكريا املتوىف  ( 46

 .اليحيوية سهارنفور اهلند
 وطبع هذا الشرح من الجامعة اإلسالمية باب العلوم كهرور بكا بنجاب باكستان. ( 47
نقله إىل العربية د/ حممود فهمي حجازي، اململكة العربية (، 1/249اث العريب:تاريخ الرت سزكني، فؤاد،  ( 48

 .م1991هـ،1411السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
 (.867-6/858:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 49
 .19تقرير خباري شريف للكاندهلوي: ( 50
 .2/234هدية العارفني: ،يل باشاالبغدادي: إمسع ( 51
 .6/317األعالمالزركلي: خريالدين الدمشقي: (  52
 .1/37هدية العارفني: ،البغدادي: إمسعيل باشا ( 53
 حتقيق(،6/279يف أخبار من ذهب: شذرات الذهب هـ،1089العكري، عبداحلي بن أمحد بن حممد املتوىف  ( 54

 ه1406دمشق،سنة  كثري  بن دار ،األرناؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد
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 ،هـ1405 /1، ط:ريوتالعلمية، ب الكتب دار(، 178احلطة يف ذكر صحاح الستة:القنوجي: صديق حسن،  ( 55
 م1985

 (.2/257معجم املؤلفني:كحالة: عمر رضا،  ( 56
 (.7/192معجم املؤلفني:كحالة: عمر رضا،  ( 57

صـحيح فكيـف اجلـامع ال لبـزدوي إذا كـان يقـوم بشـرحذكـره كحالـة، ولكـين الأعتقـده حقـاً، فمثـل اإلمـام ا كذا
م العظيم! ح من هذا اإلماذا الشر اليكون للحنفية أمثال املغلطائي وابن اهلمام والعيين وقاسم بن قطلوبغا اعتناء خاص هب

ه احلقيقة أنو شرح قط! ال ولكن مل يسمع من هذا، ولوكان كذلك لكان لشرحه مكانة وشهرة، ويعكف عليه الناس بعده
ؤلف  ز البخاري، واملبد العزيع؛ والسبب يف ذلك أن اإلمام البزدوي له كتاب يف أصول الفقه قام بشرحه اإلمام وهم منه

لبـزدوي للجـامع ااإلمـام  كحالة قرأ أن هناك كتاب "كشف األسرار يف شرح البزدوي للبخاري " ففهم منه أنه شرح من
كحالـة كـذلك   وهم لغـريزيز البخاري يف شرح أصول البزدوي . وقـدالصحيح ، وليس كذلك ، بل معناه: كتاب عبد الع

 يف نسبة شرح اجلامع الصحيح للبزدوي ، واملرجع هو كماقلت . واهلل أعلم .
 .1/393هدية العارفني: ،البغدادي: إمسعيل باشا ( 58
 (.5/213معجم املؤلفني:كحالة: عمر رضا،  ( 59
 (.7/235األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 60
قدميي كتب خانه كراتشي، (، 64-63الفوائد البهية يف تراجم احلنفية لعبداحلي احلسين: اللكنوي: عبداحلي، ( 61

 .بدون تاريخ
 (.111-6/110شذرات الذهب:العكري، عبداحلي بن أمحد بن حممد،  ( 62
 .ة خياط بريوت، بدون تاريخط مكتب (،2/369 أعيان القرن احلادي عشر:خالصة األثر يفاحمليب: حممد أمني،  ( 63
 (.178-3/177معجم املؤلفني:كحالة: عمر رضا،  ( 64
 م.2005نشره مكتبة الرمحانية الهور باكستان  ( 65
-1108برقم  63-14/62يوجد خمطوطا يف بنكيبور اهلند  ،(1/242تاريخ الرتاث العريب:سزكني، فؤاد،  ( 66

 هـ.1264يف سنة  516ورقة. 431)1109
 .بدون تاريخ ( إسالمي أكادمي الهور،222، ص سرية اإلمام البخاريوري: عبدالسالم، املباركف ( 67
 (.151جمله فكر ونظر:(  68
 (.6/733:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 69
 (.1/553كشف الطنون:هـ،1067،املتوىفاحلنفي الرومي عبداهلل بن مصطفى:القسطنطيين ( 70
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 (5/665:هـ، نزهة اخلواطر1341عبداحلي احلسين املتوىف احلسين،  ( 71
 (.773-6/771:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 72
 (.7/163األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 73
 (.1/240تاريخ الرتاث العريب:سزكني، فؤاد،  ( 74
 دار العلوم ديوبند باهلند. , باألردو. عدد خاص حول386-385جملة الرشيد: ( 75
 (.6/804:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 76
 (.360-4/359:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 77
طبـــع هـــذا الكتـــاب يف أربـــع  ،(1200-8/1198:هــــ، نزهـــة اخلـــواطر1341احلســـين، عبـــداحلي احلســـين املتـــوىف  ( 78

يه حاشـية اجلنوبية. وعل ألفريقيةات ضخمة يف اجمللس العلمي  يف داهبيل اهلند  ويف مجعية العلماء يف جوهانسربج، اجملد
 من الشيخ بدر عامل املريهتي.

 نســخته ويوجــد جملــدين يف الشــرح يقــع، (150الثقافــة االســالمية يف اهلنــد: هـــ،1341احلســين: عبــداحلي املتــوىف  ( 79
ية مع اللغة العربجمندوي، مطبوعات تقدمي أبو احلسن علي احلسين ال ،باهلند الدكن آباد حبيدر صفيةاأل املكتبة يف اخلطية

 م1983هـ 1403بدمشق 
 (.1/242تاريخ الرتاث العريب:سزكني، فؤاد،  ( 80
 .146جمله فكر ونظر: ( 81
دة حلب مكتب املطبوعات اعتىن به الشيخ عبدالفتاح أبو غ، (4/33األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 82

حيحه اري يف صتقدها البخهـ ومعه دراسة متقنة للمسائل الفقهية اخلمس وعشرين اليت ان1406، 1416االسالمية 
 .بقوله فيها: وقال بعض الناس

 (.326-1/322الطبقات السنية يف تراجم احلنفية: ( 83
 هـ. 1420ان اإلسالمية، سنةطبع يف مؤسسة اخلليل اإلسالمية بفيصل آباد، مجهورية باكست ( 84
 .2/395هدية العارفني: ،البغدادي: إمسعيل باشا ( 85
مجع فيه من الفوائد العلمية، والنكت البديعية، ما زاد يف قيمة هـذا الكتـاب، ومـا جعلـه ال يتسـتغين عنـه املدرسـون  ( 86

 .مبكة املكرمة المداديةمكتبة ا طبع من الطلبة على منوال حتشيته على الكوكب الدري على جامع الرتمذي،فضال عن 
 (.8/284:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 87
 (.3/172تاريخ األدب العريب:بروكلمان، كارل، (  88
 (.2/73معجم املؤلفني:كحالة: عمر رضا،  ( 89
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 (.2/132األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي:  ( 90
 (.3/178األدب العريب:تاريخ بروكلمان، كارل،  ( 91
 (.1/149المع الدراري على جامع الصحيح للبخاري:الكاندهلوي: حممد زكريا،  ( 92
وتوجـــد نســـخة منـــه يف مكتبـــة جامعـــة  ،(7/1086:هــــ، نزهـــة اخلـــواطر1341احلســـين، عبـــداحلي احلســـين املتـــوىف  ( 93

 .بشاور،مجهورية باكستان اإلسالمية.
 (.147جمله فكر ونظر: ( 94
 (.1/553كشف الطنون:هـ،1067،املتوىفاحلنفي الرومي عبداهلل بن مصطفى:نطيينالقسط ( 95
ورقة، وقد قام بتحقيقه األستاذ  308جد خمطوطا يف آيا صوفية ويو  ،(1/242تاريخ الرتاث العريب:سزكني، فؤاد،  ( 96

ح أكرب من شرح ذا الشر أن ه ساجد أمحد الصدوي، من مكتبة النوادر حيات بتايف مريبور ماهتيلو باكستان، واعتقد
 احلافظ ابن حجر، والعيين وغريهم.

 (.7/161األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي: ( 97
 .1/95هدية العارفني: ،البغدادي: إمسعيل باشا ( 98
 (.6/242األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي: ( 99

 (.145جمله فكر ونظر: ( 100
 م.2003هـ، 1424مكتبة النعمانية كراتشي نشره  ( 101
 (.483-482حدائق احلنفية: ( 102
 (.4/85األعالم:الزركلي: خريالدين الدمشقي: ( 103
 (.363علم احلديث وخدمته يف باكستان: ( 104

 (.5/332األعالم لزركلي: خريالدين الدمشقي:ا 105)  

 (.5/573:هـ، نزهة اخلواطر1341احلسين، عبداحلي احلسين املتوىف  ( 106
 (.855-6/854:هـ، نزهة اخلواطر1341املتوىف  احلسين، عبداحلي احلسين ( 107


