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 ٣٦٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

سـيدنا محمـد:صالة والسالم على أفضل النبيـينالحمد هللا رب العالمين، وال ، 

 :لى اليوم الدين، أما بعدإ والتابعين لهم بإحسان ، وصحبه،وعلى آله

ــاريخإن  حيــث؛  ا عــن مــصر واألزهــرًلــيس دفاعــف ــة والت  وأزهرهــا ،مــصر العراق

بـإذن –دم لهمـا ْهـُ، وال تالشامخ شموخ الجبال يف مهب الـريح ال يحتاجـان إلـى دفـاع

 . َالعِق -اهللا

،  النبالءوإنما هذه السطور لمحة من لمحات الضياء، وإطاللة على جهود العلماء

مـشايخ األزهـر ا راقيـا، مـن ًا وسـطيً وفهمـ،اًا صـافيًيف خدمة العلـم ونـشر الفهـم، علمـ

وا علـى ترابـه أو  أو عاشـ الـذين ولـدوا بـه؛ذا البلد المباركفضالء هوعلمائه النبالء، و

 .ا برحابهًمروا يوم

 وتعالـت فيـه ،ونحن يف أمس الحاجة يف هذا العصر الـذي اشـتدت فيـه الهجمـات

أن : ا عـن نيلهـاً وارتـوت مـن مـاء آسـن بعيـد، من نابتة نبتت يف غيـر أرضـها،الدعوات

َ وآن لـه ،هذا الجامع األنور؛ فقد أدى ما عليـهمشاعل  وأطفئوا ،وا قدسية األزهرُطِقْسَأ

 .ال له وال عليهأن يسرتيح ب

ُ وال عقـد علـى أمـة ، هؤالء أنه لوال مصر وأزهرها ما ذهب ذاهـب وال جـاءونسي

 .العرب رجاء

 البحــث ألقــي الــضوء علــى صــفحة غــراء مــن صــفحات مــصر واألزهــر اويف هــذ

 المتثمـل يف أصـح كتـاب بعـد -بـل واإلنـساين-الشريف يف خدمـة الـرتاث اإلسـالمي 

 .مه اهللاصحيح اإلمام البخاري رح:  أال وهو،كتاب اهللا تعالى

ا ري را ا  ءا  ر:  

 َّوإن. راح والمفـسرين والمعلقـينُّ صحيح البخاري منذ القدم بعناية الشيلقد حظ

ً الذي يسرد عددا ضخم� هـائال مـن تلـك المؤلفـات )١("كشف الظنون"نظرة يف كتاب  ً

                                                           

 .سيأيت تفصيل ذلك يف الكالم على الدراسات السابقة) ١(



 

 ٣٦٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 الــشريف، وعنــايتهم بــشرح الجليلــة لتكــشف لنــا مقــدار إعــزاز العلمــاء لهــذا الكتــاب

بـه األحاديـث مـن مباحـث أصـولية وحديثيـة َّألفاظه وبيان أساليبه وأعاريبـه، ومـا تتطل

 ، وألقـاب الـرواة، وتـصحيح أسـماء الرجـال،وفقهية، ومن تحقيق يف ضـبط الروايـات

   .)١(وأنساهبم، وصفاهتم، وموالدهم، ووفياهتم، وبالدهم

 : السفر المباركوقد تنوعت صور عناية العلماء هبذا

 أو وضـع .شـرح لـه مطـول، وآخـر متوسـط، وثالـث آثـر االختـصار سـبيال ما بـين 

ــه،  ــاب أو شــرح حاشــية علي ــاب أو ب ــهلكت ــة، ، مــن أبواب ــه جامع ــث من ــاء أحادي أو انتق

أو ،أو حتـى حـديث واحــد مـن أحاديثــه، التعليـق عليهــاوشـرحها، أو حـصر ثالثياتــه و

  .مؤلف يف ختم الصحيح وآداب قراءته

اختـصار وحواشي المختصرات يف جهود العلماء وافرة، أو ح ووشره، راختصأو ا

 . وشرحهللمختصر

 ، كلهم أو صـنف مـنهم،أو اعتناء برواته ، أو إعادة ترتيبه،االعتناء برتاجم أبوابه وأ

  .كشيوخ البخاري

 أو ضـمه إلـى غيـره مـن الكتـب،أو ..  أو فهرسته،أو الكالم على دقائق الصنعة فيه

 .إلخ....ع الزوائد عليهجم

. ١٧٨-١٦٧ /٣ لكــارل بروكلمــان "تــاريخ األدب العربــي"وإن نظــرة يف كتــاب  

، لتوقـف القـارئ الكـريم علـى ٢٥٦-١/٢٢٩ فؤاد سـزكين "تاريخ الرتاث العربي"و

 .، واهللا أعلميت يف ثنايا البحث نماذج عدة لهانماذج وافرة لهذه الجهود، وسيأ

                                                           

 "األلف المختارة من صحيح البخاري "عبد السالم هارون يف كتابه / من مقدمة األستاذ) ١(

 .٦ص



 

 ٣٦٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ب اوأ ا عأر ا:  

القـرن مـا بـين  إلى إبراز هـذا الجهـد المبـارك يف الفـرتة إنما قصدت يف هذا البحث

أي مـا يزيـد علـى ) هــ١٤٣٨(لهجـري العاشر الهجري إلى يومنا هذا ونحن يف العـام ا

 .خمسة قرون من عمر هذه األمة المجيدة

 ذهبيـة لألزهــر  ألهنــا فـرتة؛ة دون مـا سـواهاَبــْقِوإنمـا وقـع االختيــار علـى هـذه الح

وشـيوخه ورواده يف خدمــة هـذا الكتــاب العظـيم، ســيما وكثيـر مــن المؤلفـات يف هــذه 

ا لغـزارة النتـاج العلمـي يف العــصور ً نظــر؛الفـرتة لـم تلـق الــرواج الـذي كتـب لـسابقيها

 .اًالعلم ينسي بعضه بعض: ا قيلًالمتأخرة، وقديم

 الفـضالءاش بمـصر مـن مـن عـوالنـبالء ئه علماواألزهر شيوخ جهود ": وأسميته

 عـامإلـى الهجري   القرن العاشرمن بدايةومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري 

 ." من القرن الخامس عشر)هـ١٤٣٨(

ا :  

 ألصـحاب هـذه المؤلفـات ُت الزمني، وترجمَ الرتتيبراعيت يف إيراد المصنفات

ومـنهج التعريف بالكتـاب، ما جادت به المصادر، وأتبعته بـترجمة مختصرة على قدر 

ا، أو ًطبعاتـه إن كـان مطبوعـوكـشفت النقـاب عـن ،  عن غيـرهوما امتاز به ،فيهصاحبه 

صاحب  مصنفات ، مع اإلشارة إلى أشهر ومحل ذكره إن كان غير ذلك،مكان وجوده

ــً العلميــة وبرهانــ علــى مكانتــهالرتجمــة تــدليًال ٍذكر يف ترجمتــه مــن تمكــن ُا علــى مــا ي ُّ ََ
 .ةَِّيلَ عٍوصفات

شابه مـع صـاحب الرتجمـة التفاقهمـا يف االسـم تـ علـى مـن يمكـن أن يُفإن وقفـت

  .)١(تمييز: ت على ذلك يف الهامش بعد قوليهوالنسبة نب

  :ارات ا، و  ا ا  إت   ه ارات

ــ– الكــالم علــى جهــود العلمــاء علــى صــحيح اإلمــام البخــاري  بــاب -ةيف الجمل

مطروق، وفيه عدد من الجهود المشكورة ما بين كتاب مستقل، أو فصل يف كتـاب، أو 

 :ساهم يف هذا الباب نمقالة يف موقع أو مجلة، ومم

                                                           

 .وإنما بدأت به لكونه دراسة مستقلة يف هذه الباب) ١(



 

 ٣٧٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

إتحاف القاري بمعرفـة جهـود وأعمـال "محمد عصام عرار الحسيني يف كتابه  -١

 .)١("العلماء على صحيح البخاري

 .١٧٨-١٦٧/ ٣"ب العربيتاريخ األد" كارل بروكلمان يف -٢

 .٢٥٦-١/٢٢٩"تاريخ الرتاث العربي"فؤاد سزكين يف  -٣

 ٥٥٤ -٥٤١/ ١ "كشف الظنون" حاجي خليفة يف كتابه -٤

 "ســـيرة اإلمـــام البخـــاري رحمـــه اهللا" يف كتابـــه لمبـــاركفورياعبـــد الـــسالم  -٥

٤٥٨-١/٣٦٣. 

َعمـدة الـسامع وا"رضوان جامع رضوان يف تحقيقـه لكتـاب  -٦ ِ ِ ِ
َّ َْ ِلقـاري فـي فوائـد ُ ِ ِ

َ َ َِ

ِصحيح البخاري َ ُ ْ َِ  .١٨-١٤، ص للسخاوي"ِ

 البـن "التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح"محققوا طبعة دار الفـالح لكتـاب  -٧

 .١٩٤-١/١٠٢ الملقن

 .حديث/٥٧٣-١/٥٦٥ " الشامل للرتاث العربي المخطوطسالفهر" -٨

حيح بعـــض شـــروح صـــ": مقـــال بعنـــوان نـــاجي بـــن إبـــراهيم الدوســـري يف  -٩

 . على موقعه الرسمي على شبكة االنرتنت"البخاري

 : تختلف عن هذا البحث يف أمورًولكن هذه الدراسات جميعا

 . بمثابة الفهرس لهذه المؤلفاتأهنا: األول

 تتنـاول الجهـود علـى الـصحيح بـصورة عامـة دون تخـصيص جهـود كوهنـا: الثاين

كن مـصر علـى وجـه  ومـن سـ، التخـصيصهعلـى وجـاألزهر الشريف شيوخ وعلماء 

 .التعميم

 تراعـى فيـه الـضوابط والمعـايير ة علميـًت بحوثـاأهنا رؤوس أقالم، وليـس: الثالث

 .لألبحاث العلمية المحكمة

                                                           

هـ ، يف كتابه                       ٧٤٢ استفدت هذه الطريقة من الحافظ المزي رحمه اهللا ، المتوىف سنة )١(

 قبل الرواة الذين ربما اشتبهت أسماؤهم بأسماء " تمييز " حيث وضع كلمة »هتذيب الكمال«

 .لهم المزي رحمه اهللا تعالىمن سبقهم ممن ترجم 



 

 ٣٧١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

لفــت بعــد كتابــة هــذه ُا بعــض الــشروح الحديثــة التــي أًأنــه قــد فاهتــا جميعــ: الرابــع

تاذ  لألسـ"معجم غريـب القرآنالمـستخرج مـن صـحيح البخـاري"المقاالت، ككتاب 

ــر ــاقي/ الكبي ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــاب  .محم ــاري "وكت ــق الب ــتوفي ــحيح ب ــام شرح ص اإلم

ــو شــهبة/ للعالمــة"اريخــالب ــد؛ "وكتــاب . محمــد أب صــحيح البخــاري يف نظــم جدي

 كالهما لألسـتاذ الـدكتور "تيسير صحيح البخاري"، وكتاب "تجريدوتجميع وتيسير 

البــاري بــشرح صــحيح فــيض "كتــاب و.موســى شــاهين الشــين، رحمــه اهللا/ ةالعالمــ

وغيرهـا مـن الكتـب التـي  ،حفظـه اهللاستاذ الـدكتور أحمـد عمـر هاشـم، لأل "البخاري

 .سيأيت بياهنا يف موضعها من البحث

 وإنمـا هـذا جهـد المقـل، ؛ وال يف بحثي هذا قد أبـدعت، أدعي أين ابتدعتولست

تعلمنـاه علـى  على مـارد لمعروف يف عنق كل فرد من أبناء األزهر الشريف غايته أنه و

 . فاللهم بارك فيهم وقهم شر حاسديهم؛أيدي علمائه الكرام

 

 ََ و  ا ا  : 

 ًترتيب هذه المصنفات ترتيبا زمنيا. 

 ا إليـه سـنة ًا، مـضافًذكر عنوان الشرح يف صدر الصفحة، مع اسم مؤلفه مختـصر

 .مولده ووفاته

 مـع اإلحالـة علـى أشـهر الكتـب التـي اًالرتجمة لصاحب الـشرح ترجمـة وسـط ،

 . وأشهرهاوذكر بعض مصنفاتهتناولت سيرته وحياته، 

  وبيـان مـن نـص فيهـا علـى ،هـذا الـشرحاإلشـارة إلـى ذكر الكتب التي ورد فيها 

 .اًقلطاالسم المذكور أو ذكره م

 للـشرح الواحـد، أو تعـدد المـسمى بحيـث يكـون لهـذا العـالم سـمبيان تعدد اال 

 .حيح البخاري رحمه اهللاشرحان على ص

 وبيان أقرهبا للقبول، التحقيق يف االسم عند اختالف المصادر يف عنوان الشرح ،

 .مع التدليل

  الدراسات السابقةإضافة بعض الشروح التي فاتت. 

 لشرح الواحدضم المعلومات المتفرقة فيها عن ا. 



 

 ٣٧٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 أهنـم ذكـروا ا، إالًذكر تنوع الطبعات لما نص هؤالء األفاضل على كونه مطبوعـ 

 .له طبعة واحدة

 ــه حــديث ــم طباعت ــا ت ــى كوهنــا مــن ًذكــر م ــشروح يف حــال نــصوا عل ا مــن هــذه ال

 .المخطوطات

  الدراســات بــالرجوع إلــى التأكــد مــن صــحة المعلومــات المــذكورة يف هــذه

ه يـ ومطابقة ما نقلوه على ما هـو قـائم بالفعـل، مـع التنب، منهاالمصادر التي نقلوا

 .ة يف هذا الشأنعلى األخطاء الوارد

 على الوهمفيها  الواردة تتصويب اإلحاال. 

  الكالم علـى مـنهج هـؤالء الـشراح يف مـصنفاهتم بـالرجوع للنـسخ المطبوعـة أو

المخطوطة إن تيسرت، أو حكاية ما نقله العلماء يف فهارسهم من أوصاف لهـذه 

 .الشروح يف حال لم تصل إلينا

 تطبـع إلـى اليـوم؛ مروح التي لـشلم أقصد استيعاب أماكن وجود مخطوطات ال 

 "بروكلمان على هذه النسخ واإلحالة عليه كـكارل وإنما اكتفيت ببيان من تكلم

 وككتــاب "يف تــاريخ الــرتاث العربــي"وفــؤاد ســزكينيف تــاريخ األدب العربــي، 

 .، وغيرها"الفهرس الشامل للرتاث العربي المخطوط"

ا : 

ُْ إ ا ، ل ورسو ،و ،.  

ا ــة أ ــشريف يف واقــع األم ــى عظــيم دور األزهــر ال  فقــد أشــرت فيهــا إل

 .اإلمام البخاري رحمه اهللاإلسالمية، وجهود علمائه الكرام يف خدمة صحيح 

  :علىفيها ونبهت 
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 ٣٧٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

������������ �

ا وأا ا    ل :  

 . يف القرن العاشر الهجري البخاريصحيح المؤلفات على :ا اول

 .شر الهجري يف القرن الحادي عصحيح البخاريات على  المؤلف:ا اول

 .شر الهجريعثاين يف القرن الصحيح البخاري  المؤلفات على :ا اول

 .شر الهجريعثالث يف القرن الصحيح البخاري  المؤلفات على :ا اول

 .شر الهجريعرابع يف القرن الصحيح البخاري  المؤلفات على :ا اول

 شر الهجـريعـخـامس يف القـرن الصحيح البخاري  المؤلفات على :ولا ا 

 .)هـ١٤٣٨(حتى عام 

ا إليه من نتائج وفوائدتأهم ما توصلأذكر فيها  فوأ . 

 : فقد ذكرت فيهاوأ ارس

 .فهرس المصادر

 .فهرس الموضوعات

 يمـدين بعونـه، وبعد هذه المقدمة ال يسعني إال التوجه لربي الكريم سبحانه أن ���

 .ويقيني شر نفسي، ويلهمني رشدي

النـبالء ومـن ئـه األزهـر وعلماجهود شيوخ لنبدأ بحول اهللا وقوته ومدده يف سرد و

 القـرن من بدايةعاش بمصر من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري 

 .من القرن الخامس عشر) هـ١٤٣٨( إلى عام  الهجريالعاشر
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 ٣٧٤

 واري    ا= وا   ا اة اري) ١(

    اري

)ا ا   َو،٨٣١ي-٩٠٢.(  

َّالحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر : مؤلفه ُ َ َّ َّ َُ ْ َّبن عثمان بن محمدَ ُ ََ ْ ُ، 

َّ أبو الخير وأبو عبد اهللا، الس،ّ شمس الدين:الملقب ْ َ ْ ُ ْي األصلِاوَخَ ، المولد، القاهري  )١ (َ

ِالشافعي  ِ  .المذهبَّ

َلد في ربيع األول سـنة إحـدى وثَالثـين وثمانمائـةو  ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ َْ قريبـا مـن ّ بحـارة هبـاء الـدين ،ِ

ِمدرسة شيخ اإلسَالم البلقين ِ ْ ُ ْ
ِ  .)٢(ّيْ

 فارتحـل إلـى حلـب، ودمـشق، وبيـت ؛وكان رحمه اهللا كثير الرحلة يف طلب العلم

 َّوبعلبك، وحمص، وغيرها، وقد سجل غالب رحالته التي قام هباالمقدس، ونابلس، 

يف العديد من مؤلفاته، وبلغ عدد شيوخه أكثر مـن ألـف ومـائتي شـيخ يف شـتى العلـوم 

 .والفنون

 .)٣(اًمؤلف) ٢٧٠(ا من ًتأليف حتى بلغت مصنفاته نحووقد أكثر رحمه اهللا من ال

ً رحمه اهللا مجاورا يـوم الجمعـة سـابع  تويفهنشرطلب العلم ووبعد حياة مديدة يف 
َعشر من ذي القعدة سنة اثنتين وتسعمائة بالمدينـة المنـورة، وعمـره إحـدى وسـبعون  ُ ْ َ َْ َ ِ

 .)٤  (سنة

                                                           

َسخا(بلدة حيث إن أصل عائلته من  )١( ًمن أعمال محافظة كفر الشيخ حاليا، جمهورية مصر ) َ

 .العربية

ّالبلقيني"  و)هـ ٨٠٥-هـ٧٢٤ (عمر بن رسالن بن نصيرسراج الدين  )٢(
ِ ِ ْ أحد  ،ةينَِقْلُب  نسبة إلى "ُ

 يح :ًياحالومكان هذه المدرسة  . التابعة لمحافظة الغربية بمصر المحلة الكربى قرى مدينة

 .الهبا الحافظ ابن حجر رحمه اهللاُ، ومن طباب الشعرية

  .)هـ٨٢٤-هـ٧٦٢(عبد الرحمن : جالل الدين البلقيني، واسمهولده  :وممن لقب بالبلقيني       

مؤلفات " وقد أفردها بالذكر الشيخ مشهور حسن، والشيخ أحمد الشقيرات يف كتاهبما )٣(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩،  وقد نشر يف دار ابن حزم"السخاوي

 "هدية العارفين"، ٣٢- ٨/٢  للسخاوي "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع": انظر لرتجمته) ٤(

ُ لمحي الدين العيدروس"النور السافر عن أخبار القرن العاشر"، ٢١٩/ ٢للبغدادي  َ ْ -١٨ص َ
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٧٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

يف ... ": ، وقـال فيــه١/٢٥٠ "تــاريخ الـرتاث العربـي"والكتـاب ذكـره سـزكين يف 

 .ً، والصواب ما ذكرته أوال"الجامع) و(ختم الصحيح 

الكتـاب المحفوظـة يف يف مخطوطـة ولم يذكر لـه سـوى هـذا المـسمى، وقـد وقـع 

عمـدة القـاري والـسامع يف خـتم ") ٣٤٠٠/٦(إيرلندا، بـرقم /مكتبة تشسرتبتي بدبلن

 ." ختم صحيح البخاريتحفة السامع والقاري يف" الملقب "الصحيح الجامع

 – يف مجلـة الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية هوقد تـم تحقيـق هـذا الكتـاب ونـشر

 .مبارك بن سيف الهاجري: ، تحقيق٤٤ العدد -هـ١٤٢١ ذو الحجة الكويت، جامعة

ــى  ــة األول ــشيخ،  الطبع ــة أوالد ال ــذلك يف مكتب ــع ك ــد طب ـــ١٤٢٣وق م، ٢٠٠٣-ه

عمـدة الـسامع والقـاري يف فوائـد صـحيح "عنـوان ب رضـوان، جـامعرضـوان : بتحقيق

 ."البخاري

ــاو ــا كت ــة طننتهم ــن يف البداي ــه اهللا ، ولك ــسخاوي رحم ــام ال ــة بين لإلم ــد مراجع بع

ورد ف واحد، والـصواب يف اسـمه مـا َّلَؤُتين والمقارنة الدقيقة بينهما وجدهتما مالطبع

  عنوانـه، إال أنـهيف األستاذ رضـوان أورده  ماومع. مبارك الهاجري/  نسخة الدكتوريف

نرى بوضوح تسميته بغير مـا نستطيع أن ويف أول ورقة من المخطوط التي اعتمد عليه 

َعنـون لـه، ولـم يفـسر ذلـك وال تعـرض لـه؛ مـع أنـه اعتمـد علـى نـسخة وحيـدة عليهــا  َ ْ َ

 فال أدري من أين جاء هبـذا "عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح الجامع"العنوان 

 .االسم

 : ة فروق علمية بين الطبعتين، منهاهناك عدو

ها الذي نقل عنها السخاوي َالدكتورمبارك الهاجري يذكر قبل كل فقرة قائلأن  -١

، وقـد نبـه رحمـه اهللا أن مـا كـان مـن هـذا فهـو مـن زيـادات [ ]رحمه اهللا بين معقـوفتين
                                                           

=  

 .١٥٢للسيوطي ص"نظم العقيان يف أعيان األعيان"، ٢٣

ألهل القرن التاسع، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، التحفة اللطيفة الضوء الالمع : من مصنفاته

يف تاريخ المدينة الشريفة، المقاصد الحسنة يف بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، 

طبقات المالكية، تلخيص تاريخ اليمن، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، االبتهاج بأذكار 

َالمسافر الحاج،  ْ ِْ
َ َاالتعاظ بالجواب عن مسائل بعض الوعاظ، األجوبة المرضية فيما سئل ُ ِْ ِ ِ

ُ َ َ َ ِ َ َ ِ

ِالسخاوي عنه من األحاديث النَّبوية، األحاديث الصالحة في المصافحة، األحاديث المتباينة  ِ
َ َّ ََّ ِ َ

ُالمتون واألسانيد، وغيرها ُ ْ. 



 

 ٣٧٦

، وهــذه الزيــادات خلــت منهــا )١(التــي اعتمــد عليهــا إلثبــات فــروق النــسخ) ب(نــسخة 

 .سخة الهاجرين

أما نسخة األستاذ رضوان جامع فزادت عناوين للفقرات الرئيسية ليست يف أصـل 

النسخة، وهذا أشبه بما فعل النووي رحمه اهللا يف شرح صحيح مسلم، ونبه على أن ما 

 .)٢(كان من ذلك بين معقوفتين فهو من زيادات المحقق

نــسخة دار اهما حــد المهــاجري علــى مخطــوطتين للكتــاب، إ اعتمــد الــدكتور-٢

، والثانيـة مـن )أ( ورمـز لهـا بــ ،وجعلهـا أصـًال) حـديث/٣٢٩( برقم ةالكتب المصري

 ).ب(ورمز لها بـ ) ٣٤٠٠/٦(إيرلندا، برقم /محفوظات مكتبة تشسرتبتي بدبلن

ــد األســتاذ ــب  يف حــين اعتم ــسخة دار الكت ــي ن ــسخة واحــدة، وه ــى ن ــوان عل رض

دهـا الـدكتور المهـاجري وخلـت منهـا نـسخة ؛ وهذا يفسر الزيادات التي أورةالمصري

 .األستاذ رضوان

 وهـي "كتـب الخـتم"عرف بــ ُداخل فيما يفيه؛ فهو اإلمام ومنهج كتاب أما عن الو

ً يتعـرض فيـه العـالم غالبـا لـشرح آخـر ،الكتب التي تشتمل على مجلس علمي أو أكثر
ن لسيرة المصنف، حديث يف الكتاب، مع بيان منهج الكتاب الذي كانوا يقرؤونه، وبيا

 .وغير ذلك من النكات العلمية

 :وقد تعرض السخاوي رحمه اهللا يف هذا الجزء لمجموعة من الفوائد منها

تقديمــه علــى ســائر وفــضله، ونبــذة عــن صــحيحه والبخــاري رحمــه اهللا، ترجمــة 

إلى اإلمام البخاري يف آخر حديث وهو حديث أبي هريرة انيده سالمصنفات، وساق أ

َعن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم قـال: نهرضي اهللا ع َّ َ ََّ َ َ َ ْ َ
ِ َ َُ ِّ

ِ َّ ِكلمتـان حبيبتـان إلـى الـرحمن، ": ِ َ َّ َْ َ ََ ِ ِ َِ َِ ِ َ

ِخفيفتـــان علـــى اللـــسان، ثقيلتـــان فـــي الميـــزان ِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ََ ِّ ََ ََ ِســـبحان اهللا وبحمـــده، ســـبحان اهللا : َ َِ ََ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ
ِ ِ ِ

ِالعظيم ِ
َ")٣(. 

                                                           

 .٣٠٦ص) ١(

 .٢٦ص) ٢(

ُصحيح البخاري، كتاب التوحيد،  باب ) ٣( َقول اهللا تعالىَ َ َْ َِ ِونضع الموازين القسط ليوم القيامة{: ِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ َ{ 

ِ كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء "صحيح مسلم"، ١٦٢/ ٩ َ ُّْ َّ ََّ َ ْ ُِ ِ ْ ِ ِِ َ َ٤ /

َ أبواب الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا عل"سنن الرتمذي"، ٢٠٧٢ ََّ َ َُ َ ْ َ ُ َ
ِ ِ

ُ َ
ِ َّ ْ َيه وسلم َ ََّ َ ْ

ِ٣٨٩/ ٥ ،
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٧٧

ــذا الحــديث؛  ــرح رحمــه اهللا ه ــناد،وش ــرتجم لرجــال اإلس  وتوســع يف ترجمــة ف

 ثم تكلم على معنـى  ومناقبه وكثرة روايته،بي هريرة رضي اهللا عنه،الصحابي الجليل أ

والنكتـة يف خـتم الكتـاب هبـذا ) التعظـيم(وأنه اسم اهللا األعظـم، ومعنـى ) سبحان اهللا(

الـسخاوي مـع  لها اإلمـام ضالحديث العظيم، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تعر

 .إيراده للروايات التي تتعلق بما يورده من مسائل

 

)٢("  ا ح ا  رع اا"  

  .)٩٠٩      ....  -  اي(

المـصري، نزيـل المدينـة، الـشافعي، محمد بن علي بن خلـف األحمـدي، : مؤلفه

 .)١(دثأبو البقاء، فقيه، نحوي، عروضي، متكلم، مح

من علماء القرن العاشر الهجري، لم يتعرض أحد ممن ترجم له إلـى تحديـد سـنة 

�إنه كان حيا يف سنة تسع وتسعمائة، حيث ابتدأ هذا الشرح يف شعبان : وفاته، وإنما قيل
 .من هذا العام

  تأليفه يف شعبان سنة تسع وتسعمائةُ، وكان ابتداء)٢(وشرحه هذا شرح كبير ممزوج

                                                           
=  

ِ أبواب األدب، باب فضل التسبيح "سنن ابن ماجة" ِ ْ َّ ِ ْ َ ُ َ ُ ََ ِْ َ  "السنن الكربى للنسائي"، ٧١٥/ ٤َْ

َكتاب عمل اليوم والليلة، ما يثقل الميزان ِّ ََ َِ ِ ِْ ُ َ َّ ُْ َ َْ َ ْ َ ُِ ِ  .٨٦/ ١٢"مسند اإلمام أحمد"، ٣٠٥/ ٩َ

: صاحب الرتجمة، والثاين: هما مصري؛ األولمحمد بن علي بن خلف اثنان، كال: تمييز) ١(

 . مقرئ، من فقهاء المالكية بمصر: محمد بن علي بن خلف الحسيني، المعروف بالحداد

تويف سنة (ًبالصعيد، وتعلم باألزهر، ثم عين شيخا للقراء بالديار المصرية ) بني حسن(ولد يف بلدة 

 .٦/٣٠٤ للزركلي "األعالم": انظر)   هـ١٣٢٣

ًهو الذي يذكر نص الحديث سندا ومتنًا ممزوجين بشرحهما؛ بمعنى أن : رح الممزوجالش) ٢(

الشارح يذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويذكر قبلها أو بعدها من كالمه هو ما 

ِإذا قرئ مع عبارة المتن اتضح معناه؛ لرتابط عبارة الشارح مع عبارة صاحب الكتاب يف سياق  ُ

ُذلك يمتزج المتن بشرحه وينْسبك معه يف أسلوب واحد، ويتميز المتن بوضعه يف واحد، وب ِ َ

 .أقواس أو كتابته بخط أكرب أو بحرب يختلف لونه عن اللون المكتوب به ألفاظ الشرح
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٧٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

إلخ، وقد لخصه من عدة شـروح ... الحمد هللا الواجب الوجود : يبدأ بقوله، وللهجرة

الكواكــب "يف شــرحه الســيما المتــأخرين مــن  شــراح صــحيح البخــاري، كالكرمــاين 

ِالدراري َ  .)١("عمدة القاري" يف كتابه والعيني"فتح الباري"يف وابن حجر ، "َّ

/ ١ "لـرتاث المخطـوطالفهرس الـشامل ل"وهذا الشرح ورد هبذا االسم يف كتاب 

٥٦٨. 

الباري الفصيح يف الجـامع ": ٢٣٧/ ١ "تاريخ الرتاث العربي" وسماه سزكين يف 

) ٢٦٩ ("فــــيض اهللا"وذكــــر أن لــــه نــــسخة يف . ًوال أراه إال تــــصحيفا "الــــصحيح

 ). ٥٢١ ("مجموع"، "القاهرة"و

  وحـاجي خليفـة يف٢٢٤/ ٢ "هدية العارفين" البغدادي يف : منٌذكره كلكذلك و

معجــم "، وكحالــة يف ٢٨٩/ ٦  "األعــالم"، والزركلــي يف ٥٤١/ ١"كـشف الظنــون"

  .)٢( دون تسمية٧/ ١١ "المؤلفين

 

)٣(" ا ح ا ا" 

  »طا ل ا،٨٤٩- ٩١١« 

 الـدين جـالل الحفاظ ، خاتمة الدين ، أعالم علم المتأخرين ، فخر اإلمام: مؤلفه

                                                           
=  

ني المتوىف سنة : ًومن أمثلة هذا النوع أيضا ِشرح اإلمام القسطالَّ َ إرشاد الساري ( هـ المسمى ٩٢٣َْ

 .وسيأيت معنا) ح البخاريإلى شرح صحي

ِالشرح الموضوعي، والشرح الموضعي، ويعرف بالشرح بالقول: ًومن مناهج الشروح أيضا
َ. 

أحمد معبد عبد الكريم يف تحقيقه كتاب /مقدمة األستاذ الدكتور: انظر لتفصيل القول فيما مضى

ِالنفح الشذي  يف شرح جامع الرتمذي" علم شرح "، و )٩٢-١/٨٦( البن سيد الناس "َّ

 ).٣١-٢٦ص( لبسام خليل الصفدي "الحديث دراسة تأصيلية منهجية

 .٥٤١/ ١كشف الظنون لحاجي خليفة ) ١(

أرجوزة يف ) نزهة النواظر(يف العروض، و ) الزبد الكافية: (ومن مصنفات صاحب الرتجمة) ٢(

اإليماين المعتقد (يف نظم قواعد اإلعراب البن هشام، و ) هبجة القواعد(العروض أيضا، و 

 ).على عقيدة اإلمام الشيباينّ



 

 ٣٧٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

د الـرحمن بـن الكمـال أبـي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين بـن الفخـر عب الفضل أبو

عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبـي الـصالح أيـوب 

ــضيري  ــام الخ ــدين الهم ــام ال ــشيخ هم ــن ال ــد ب ــدين محم ــر ال ــن ناص ــسيوطي، أو ب ال

 .)٢(»المحاضرة حسن«يف كتابه  لنفسه ترجم عندما نسبه ذكر هكذا ،)١(وطيُيُْساأل

وكــان أبــوه مــن العلمــاء  والتــدين، شــتهرت بــالعلمرحمــه اهللا ســليل أســرة اوكــان 

                                                           

ْاألسيوطي ) ١( فهو بضم األلف وسكون السين المهملة وضم الياء المنقوطة بنقطتين من تحت : ُ

 هذه النسبة إلى أسيوط بصعيد مصر، ومنهم من يسقط -ويف آخرها طاء مهملة بعد الواو 

 ).٦١/ ١( » اللباب يف هتذيب األنساب«. سيوط: األلف فيقول 

وإنما ذكرت ترجمتي يف هذا ": قال رحمه اهللا). ٣٣٦ _ ٣٣٥/ ١(» حسن المحاضرة«) ٢(

الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلي، فقل أن ألف أحد منهم تاريخ� إال وذكر ترجمته فيه؛ وممن 

معجم «، وياقوت الحموي يف » تاريخ نيسابور«اإلمام عبد الغافر الفارسي يف : وقع له ذلك

، والحافظ تقي الدين الفارسي يف » تاريخ غرناطة«سان الدين بن الخطيب يف ، ول» األدباء

؛ » الروضتين«، وأبو شامة يف» قضاة مصر«، والحافظ أبو الفضل ابن حجر يف » تاريخ مكة«

 انتهى. "وهو أروعهم وأزهدهم

 أدري ال":  عنها ُّالسيوطي فيقول الكنية َّ، أما الدين بجالل ، ولقبه الرحمن عبد والده َّسماه وقد

 قاضي القضاة شيخنا :وحبيبه والدي صديق على لما عرضت ولكن ال، أم والدي هل كناين

  :فقلت كنيتك ؟ سألني ما َّ، فإنه"الفضل أبا "كناين  الحنبلي الكناين بن إبراهيم أحمد الدين عز"

 ."الفضل أبو : فقال لي ، كنية ال

وأما ": ، قال رحمه اهللا النسبة هذه إليه تكون ما نفسه ُّطيالسيو يتحقق  فلم"  الخضيري" نسبة َّأما

، محلة ببغداد؛ وقد "الخضيرية"نسبتنا بالخضيري، فال أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إال بـ 

أن جده األعلى كان أعجميا أو من الشرق؛ : حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه اهللا يذكر

المذكورة، وكان مولدي بعد المغرب ليلة األحد مستهل رجب فالظاهر أن النسبة إلى المحلة 

 .سنة تسع وأربعين وثمانمائة

 ألحمد بن محمد الرومي "طبقات المفسرين"، و٢١٣/ ٢ "الضوء الالمع": انظر لرتجمته

 ٨٢/ ٢ "معجم المؤلفين"، و٣٠١/ ٣ "األعالم"، و٥١/ ٨"شذرات الذهب"، و)٤٨٢(

أحمد خاطر، وهي رسالتي /  لكاتبه"رح الجامع الصغيرتحقيق فيض القدير بش"، و )٦٧٩٢(

 .للماجستير، وفيها ترجمة موسعة



 

 ٣٨٠

 .لسيوطي ست سنواتوقد تويف ول. الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة

يف تلـك الـسن  الكتـب  وهو دون الثامنة، ثم حفظ بعـضريمأتم حفظ القرآن الكو

وكان السيوطي محل العنايـة والرعايـة مـن  .المبكرة، فاتسعت مداركه وزادت معارفه

 .عدد من العلماء من رفاق أبيه

 وقام برحالت علمية عديدة شملت

 للعبادة والتأليف ثم تجرد ،اإلسالمي والمغرب والهند واليمن والشام الحجاز بالد

 .عندما بلغ سن األربعين

من أبرز معـالم الحركـة العلميـة يف النـصف الثـاين مـن القـرن بحق كان السيوطي و

فقــد كــان  ؛التاســع الهجــري، حيــث مــأل نــشاطه العلمــي يف التــأليف مختلــف الفــروع

 أن مصنفات السيوطي "تاريخ مصر"يف  ابن إياس  ويذكر،موسوعي الثقافة واالطالع

 .)١(بلغت ست مائة مصنف

                                                           

،  ًكتابا)٤١٥(بروكلمان ، وقد عد له )٤/٨٣(» ر يف وقائع الدهور البن إياسوبدائع الزه«)١(

 .مؤلفا) ٥٧٦( حوالي "كشف الظنون" يف كتابه "حاجي خليفة"وأحصى له 

شرح مقامات جالل «، »مقامات السيوطي«، »التفسير بالمأثورالدر المنثور يف «: ومن مصنفاته

النكت «، »معجم شيوخ السيوطي«، »الفريدة يف النحو والتصريف والخط«، »الدين السيوطي

مجموع من رسائل «، »ألفية السيوطي يف مصطلح الحديث «،»البديعة على الموضوعات

ذيل طبقات «، » اإلمام النوويالمنهاج السنوي يف ترجمة«، »تدريب الراوي«، »السيوطي

، »األشباه والنظائر«، »شرح السيوطي لسنن النسائي«، »طبقات المفسرين«، »الحفاظ للذهبي

، »البدور السافرة يف أمور اآلخرة«، » اآلية الكربى يف شرح قصة اإلسرا«، » الحاوي للفتاوي«

، » يف علوم القرآناإلتقان«، »طبقات الحفاظ«، »الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج«

قطف «، »حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة«، »التحدث بنعمة اهللا«، »تاريخ الخلفاء«

نظم «، »الآللئ المصنوعة يف األحاديث الموضوعة«، »األزهار المتناثرة يف األخبار المتواترة

اللمع يف أسباب «، »بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة« ، » العقيان يف أعيان األعيان

ترتيب سور «، »المزهر يف علوم اللغة وأنواعها«، »لباب النقول يف أسباب النزول«، »الحديث

، »التوشيح على الجامع الصحيح«،» جمع الجوامع«، »التحبير يف علم التفسير«، »القرآن

الفارق بين المصنف «، »البهجة المرضية يف شرح األلفية«، »حوالك شرح موطأ مالكتنوير ال«
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٨١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

أعانه على كثرة تأليفه انقطاعه التام وهو يف سـن األربعـين حتـى وفاتـه، وثـراء وقد 

ى أن القسم األكرب من ، علابتهمكتبته وغزارة علمه وكثرة شيوخه ورحالته، وسرعة كت

 .ًخيصا وتذييال على مؤلفات غيرهًتأليفه كان جمعا وتل

:  أن يكون إمام المائة التاسعة من الهجرة لعلمه الغزير، فيقولرحمه اهللاتمنى وقد 

ضله أن أكون المبعوث على هذه المائـة، النفـرادي عليهـا وف اهللا إين ترجيت من نعم"

 ."بالتبحر يف أنواع العلوم

وبعــد رحلــة مديــدة مــع العلــم والعلمــاء تــويف اإلمــام الــسيوطي يف منزلــه بروضــة 

، الموافـــق هـــ٩١١ ســنة ى األولــىجمــاد ١٩يف  القــاهرة يف النيــل المقيــاس علــى

م، ودفن خارج باب القرافة يف القـاهرة، ومنطقـة مدفنـه تعـرف اآلن ١٥٠٥ أكتوبر ٢٠

 .هناك  بمقابر سيدي جالل نسبة إليه، وقربه معروف

مـن ُيعـد  "التوشـيح شـرح الجـامع الـصحيح" الـسيوطي رحمـه اهللا اإلمـام كتابو

ــن  ــة م ــوالت خاص ــض النق ــى بع ــصنفه عل ــه م ــصر في ــصرة، اقت ــشروح المخت ــتح "ال ف

، وذكـر معـاين بعـض األلفـاظ وفـسر الغريـب، وبـين اخـتالف الروايـات التـي "الباري

للطيفـة علـى وردت فيه ، مع تسمية المـبهم ، وإعـراب المـشكل، وبعـض التعليقـات ا

، "الصحيح"بعض كلمات الحديث، ويف بعض األحيان يتطرق لذكر اختالفات نسخ 

نـه لـم يفتـه مـن إ: وقـال عنـهوشرحه هذا بمثابـة تعليـق لطيـف علـى صـحيح البخاري،

  . الشرح إال االستنباط

: كتابـهوالكتاب يف هنجـه العـام يـشبه إلـى حـد كبيـر صـنيع الـسيوطي رحمـه اهللا يف 

 .» صحيح مسلم بن الحجاجالديباج على«

 يف مجلــدات، تـسعةيف  طبــع بتحقيـق رضـوان جــامع رضـوان، "التوشـيح"ه كتابـو

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : ، الطبعةشركة الرياض–مكتبة الرشد 

عالء نـصر : بتحقيقلبنان، -بيروتيف دار الكتب العلمية، م، ٢٠٠٠ثم أعيد طبعه 
                                                           

=  

، » همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع«، » االقرتاح يف علم أصول النحو«، » والسارق

رسالة يف «، »األزهار المتناثرة يف األخبار المتواترة«، »رشف الزالل من السحر الحالل«

 .»  در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة«، »المدلسين من رجال الحديث

 



 

 ٣٨٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .، يف خمس مجلدات األزهريالدين

اه بكليـة الـدعوة ررسـالتي دكتـوتحقيق كامل للكتـاب مقـسم علـى  على تثم وقف

يف أربعــة مجلــدات وتــم االنتهــاء منهمــا عــام  جامعــة أم القــرى، –وأصــول الــدين 

 ).هـ١٤٢٤(

الحـافظ جـالل الـدين عبـد التوشيح على الجامع الصحيح لإلمام : األولى بعنوان

 أول الكتـاب إلـى بدايـة كتـاب مـندراسة وتحقيق  .....الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 .فائزة أحمد سالم بافرج/  الجنائز، للباحثة

دراســة وتحقيـق الجـزء الثـاين مــن كتـاب التوشـيح علــى : والرسـالة الثانيـة بعنـوان

ــاب ..... الجــامع الــصحيح لإلمــام الــسيوطي ــة كت ــائز إلــى هناي ــة كتــاب الجن مــن بداي

  .)هـ١٤٢٤(حياة بنت صديق حمزة / ، للباحثةالتوحيد

ملـة جهـود علمـاء األزهـر ج إلى انا تضافم إال أهننوإن كانتا سعوديتي والرسالتان

ا تحـت إشـراف فـضيلة الفاضـل األسـتاذ مـالشريف يف خدمـة صـحيح البخـاري إذ أهن

كليـة أصـول  -جالل عجوة، حفظه اهللا، من علمـاء جامعـة األزهـر الـشريف /الدكتور

 .الدين بالقاهرة

رحمـه اهللا كتـاب آخـر علـى صـحيح البخـاري سـماه وجدير بالـذكر أن للـسيوطي 

/ ١ "كـشف الظنـون" ذكر حاجي خليفة يفقد أشار لذلك و ولكنه لم يتم، "الرتشيح"

٥٤١.  

 

 )٤( " د اري إرح ريإا  "  

)اِْم ٨٥١ :٩٢٣(  

بـو العبـاس، شـهاب أ المـسند  المؤرخّاإلمام العّالمة الحجة الفقيه المقرئ: مؤلفه

َّالدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمـال محمـد  ُ َّ َُ ْ َ ْْ َْ َ

ّبـن الــصفي محمـد بــن المجـد حــسين بــن التـاج علــي  َ َّ ْ ُ ََ َّ ني ُْ ِالقـسطالَّ َ ْاألصــلَْ ّ المــصري ،َ ِْ ْ

ِالشافعي ِ َّ.  

  ونـشأ مـصر يف م١٤٤٨ الموافـق  هـ٨٥١ولد يوم الثاين عشر من ذي القعدة سنة

 .وغير ذلكوحفظ الشاطبية والجزرية  القرآن الكريم هبا وحفظ



 

 ٣٨٣

ورحل يف الطلب إلى المدينة المنورة وغيرها من البلـدان، وأخـذ عـن جمـع غفيـر 

ِ يف ذكرهم، وذكر ما أخذ عنهم -وهو من شيوخه–من العلماء، وقد أسهب السخاوي 

 مصنفات، وجلس للتدريس فانتفع به الصغير والكبيرمن العلوم والفنون وال

لعـروض  م١٥١٧الموافـق  هــ٩٢٣كانت وفاته ليلة الجمعة ثـامن المحـرم سـنةو

الـسلطان   اهللا المكي صـديقء له نشأ من تأثره ببلوغه قطع رأس إبراهيم بن عطامرض

حيث سقط عـن دابتـة، وأغمـي عليـه فحمـل إلـى منزلـه، ثـم مـات بعـد أيـام، ب الغوري

وصلي عليه باألزهر عقب صالة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الـدين العينـي 

 .)١( جامع األزهر من مدرسته بقرب

الكــربى األميريــة يف المطبعــة يف عــشرة أجــزاء  مطبــوع "َّإرشــاد الــساري"ه شــرحو

 .هــ١٣٢٣الطبعـة الـسابعة، امشه متن صحيح مسلم وشرح النووي عليـه، وهبمصر، ب

 .وهذه أفضل وأشهر طبعاته

 و دار احيـاء ، و دار صادر، دار الفكر:وقد أعيد نشر هذه الطبعة مصورة يف كل من

 .الرتاث

 لزكريـا "تحفـة البـاري" مجلد، وبحاشـيته ١٢ طبعة الميمنية يف ويلي طبعة بوالق

 .األنصاري

ــه أيــضا ــة، بيــروت: ومــن طبعات عــشر يف خمــسة لبنــان، -طبعــة دار الكتــب العلمي

 .)٢(محمد عبد العزيز الخالدي: مجلدا، بتحقيق

                                                           

/ ١٠لعماد  البن ا"شذرات الذهب"، و١٠٣/ ٢ للسخاوي "الضوء الالمع": انظر ترجمته يف) ١(

، ٢٣٢/ ١ للزركلي "األعالم"، و)٥٤٦ (٩٦٧/ ٢ للكتاين "فهرس الفهارس"، و١٦٩

تاريخ " ، "إرشاد الساري"، و مقدمة الطبعة األميرية من ٨٥/ ٢ لكحالة "معجم المؤلفين"و

 .١/١٨٧ "تاريخ الرتاث العربي"، و ٣/١٧١ "األدب العربي

ية، فتح الداين يف شرح حرز األماين يف القراءات، المواهب اللدنية بالمنح المحمد: ومن تصانيفه

منهاج االبتهاج بشرح مسلم بن الحجاج، ونفائس األنفاس يف الصحبة واللباس، وشرح على 

 لشيخه السخاوي، لطائف " الضوء الالمع "الشمائل، والربدة للبوصيري، واختصار 

 .غيرها،و ، مدارك المرام يف مسالك الصيام اإلشارات لفنون القراءات

 يف إيراد الطبعات ٨٧ ص"إتحاف القاري"وقد أسهب األستاذ عصام الحسيني يف كتابه ) ٢(
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٨٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ني شـرح و ِالقــسطالَّ َ اهـتم فيــه برتجمــة رجــال  ،موســع، )١(رحمــه اهللا شـرح ممــزوجَْ

 فـروق نـسخ الـصحيح، ه علـىيكل، مع التنبْشُاإلسناد، وبيان المبهم منهم، وضبط الم

 بدقــة حاديــث بإســهاب وإتقــان، واســتخراج األحكــام والفوائــدوالتعــرض لــشرح األ

 .ومهارة

وهـذه مقدمـة مـشتملة علـى وسـائل ": م لـشرحه بمقدمـة نفيـسة قـال عنهـاَّوقد قد

، جامعة لفصول، هي لفروع قواعـد ُ والقاصدُالمقاصد يهتدي هبا إلى اإلرشاد السالك

 ."هذا الشرح أصول

األول، يف فـضيلة أهـل الحـديث وشـرفهم يف : وهي مـشتملة علـى خمـسة فـصول

َيف ذكر أول من دون الحديث والسنن ومـن تـاله يف : لفصل الثاينوا. القديم والحديث ُّ َّ ّ
يف فوائـد مـصطلح الحـديث، وتقـسيم أنواعـه وكيفيـة تحملـه : والفـصل الثالـث. ذلك

فيمـا يتعلـق بالبخـاري يف صـحيحه مـن تقريـر شـرطه، : والفـصل الرابـع. وأدائه ونقلـه

ن األحاديث ورجال اإلسـناد، وترجيحه على غيره، والجواب عما انتقده عليه النقاد م

 .)٢(يف ترجمة اإلمام البخاري: والفصل الخامس. وطريقة البخاري يف إيراد األحاديث

 حتـى قـال "صـحيح البخـاري"مـن الـشروح النفيـسة لــإرشاد الساري وبالجملة ف

َومــن أجلهــا"): ١٠٧ ص( " أهــل القــرن العاشــرعــنالنــور الــسافر "العيــدروس يف  َ)٣( 

ُشــرح ِه علــى صــحَ
َيح البخــاري مزجــا فــي عــشرة أســفار كبــارَ

ِ
ّ ُِ َّ لعلــه أحــسن شــروحه ،َ ََ

 . انتهى"لخصهاوأجمعها وأ

وكان بعـض شـيوخنا يفـضله علـى ": )٢/٩٦٨( يف فهرس الفهارس الكتاينوقال 

 . انتهى" من حيث الجمع وسهولة األخذ والتكرار واإلفادة؛جميع الشروح

ني ولـذا فقــد نـال شــرح  ِالقـسطالَّ َ فمــن   مـن عنايــة العلمـاء؛اً قـسطا وافــررحمــه اهللاَْ

                                                           
=  

 . القديمة لهذا الشرح النفيس، مما ال يكاد يرى يف هذه األيام

 فال داعي للتكرار،  ومن أراد - نقال عن فهارس المخطوطات–وكذلك فعل يف نسخه المخطوطة 

 . ذلك فقد أحلناه، والحمد هللا

 ).٢( رقم "البارع الفصيح يف شرح الجامع الصحيح"انظر الكالم على كتاب ) ١(

 .٤٦-١/٣ "إرشاد الساري") ٢(

ني) ٣( ِأي أجل كتب القسطالَّ َ َْ ّ َ َ. 



 

 ٣٨٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ـــشيخ : حواشـــيه  : وممـــن اختـــصره. يف مجلـــدين ابـــن الطيـــب الشركـــسيحاشـــية ال

ني  ِالقسطالَّ َ  .)١(، وغيرهصاحب الشرح، ولم يكملهَْ

َأحمـد حمـد اهللا بـن اسـماعيل األنقـروى : رسـتههوممن قـام بف ُالنجـوم "سـماه و، ْ ُّ

ني شرح البخاريالدراري إلى إرشاد الساري يف فهرسة  ِللقسطالَّ َ َْ" )٢(. 

ني ومن أعمال  ِالقسطالَّ َ رحمه اهللا على صحيح البخاري ترتيبـه ألبـواب الـصحيح َْ

وهو شبيه لكتاب الشيخ عبد اهللا ،  )٣("الدراري يف ترتيب أبواب البخاري": الذي سماه

واب بــأهديــة الــزمن يف ترتيــب ": ســماه،  )٤ ( المولــود يف كفــر قــدوم بفلــسطينالقــدومي

  .)٥("البخاري

 

 )٥( " َِْريا  ح ريا  "ري "اا  ح ريا " 

  )٩٢٦:  ٨٢٦ ز امري(

زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا  ّقاضي القـضاة زيـن الـدين الحـافظ: مؤلفه

عـالم مـشارك يف الفقـه   األزهري الـشافعي، أبـو يحيـى،ي القاهر)٦(نيكيُّاألنصاري الس

والفرائض والتفسير والقراءات والتجويـد والحـديث والتـصوف والنحـو والتـصريف 

ِتحول إلى القاهرة فـي ، ونشأ هبا، ثم  بمحافظة الشرقيةنيكةُوالمنطق والجدل، ولد بس
َ
ِ َ ْ َ ِ

َسنة إحدى وأربعين  ْ َ َ َْ َاألزهرالجامع فقطن وثمانمائة ِ ْ َ ة، ثـم  مدة قرأ فيها مصنفات عديدْ

 .رجع إلى بلده

علـى العديـد مـن علمائهـا، وتـصدر فيهـا ثم كانت رحلته الثانية إلى القاهرة، وقـرأ 

 وزاع صيته مما أهله لتولي منـصب قاضـي القـضاة بعـد إلحـاح شـديد سـنة ،للتدريس

                                                           

 . ، وقد ذكر ٢/٩٦٨فهرس الفهارس للكتاين ) ١(

 .١٩٥/ ١ للبغدادي "هدية العارفين") ٢(

  . فهرس مخطوطات-  خزانة الرتاث :انظر) ٣(

 . كم غرب مدينة نابلس١٦قرية فلسطينية تتبع محافظة قلقيلية، وتقع على بعد  )٤(

 ).٦/٩٩(معجم المؤلفين ) ٥(

 .نيكة من أعمال محافظة الشرقيةُّ نسبة إلى بلدة س)٦(



 

 ٣٨٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

لكنـه ظـل مالزمـا .  حتى كف بصره؛ فرتكه ألجل ذلكب، وظل يف هذا المنصهـ٨٨٦

 سـنة سـت  يف الرابع من ذي الحجـةبالقاهرةتويف اء إلى أن فتوالتدريس واإلللتصنيف 

 .)١(وعشرين وتسعمائة

َمنحة الباري بشرح صحيح البخاري"كتابه و ْ : مطبوع يف عـشر مجلـدات، بعنايـة "ِ

طبـع مكتبـة . سليمان بن دريع العازمي، بالتعـاون مـع مركـز الفـالح للبحـوث العلميـة

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة، الرشد

: م، والثانيــة١٣٠٠األولــى عــام : يف القــاهرة ثــالث طبعــاتذلــك وقــد طبــع قبــل 

 .)٢(م١٣٢٦ عام على حاشية الطبعة الميمنية من إرشاد الساري: م، والثالثة١٣١٨

، ٣/١٧٢ "تــاريخ األدب العربــي" يف نوللكتــاب عــدة نــسخ خطيــة أوردهــا بروكلمــا

أسهب األسـتاذ محمـد عـصام ، وكعادته ١/١٨٨ "تاريخ الرتاث العربي"وسزكين يف 

 . يف إيرادها، فمن أراد االستزادة فاليفعل١٢٦ ص "إتحاف القاري"الحسيني يف 

  يف النـسخة "منحـة البـاري"ول سـم األقـد وقـع باالفوأما عن تسميته بأكثر من اسـم، 

) ٥١٥(الخطيــة المحفوظــة يف مكتبــة اإلفتــاء بالمملكــة العربيــة الــسعودية، بــرقم عــام

 .)٨٦(وخاص 

 )١٣٨( يف نسخة دار الكتب المصرية بـرقم  فقد وقع"تحفة الباري"أما االسم الثاين و

 .ا يف طبعة مركز الفالح للبحوث العلميةًوقد طبع باالسمين جميع، ، وطبعة الميمنية

َمنحة الباري بشرح صحيح البخاري" كتابو ْ ًشرح نفيس جدا،جـذل العبـارة، تفـرد  "ِ

أشــبه تــصر الــشروح الــسابقة بعبــارات دقيقــة، وهــو بأشــياء لــم يــأت هبــا ســابقوه، واخ

 مـع اإلشـارة "الـصحيح"بالشرح اللغوي، فهو يف الغالب يهتم بضبط ألفاظ وكلمـات 
                                                           

 لنجم "الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة"، ٣/٢٣٤ "الضوء الالمع": انظر ترجمته يف) ١(

 "معجم المؤلفين"، و١٨٦/ ١٠ البن العماد "ذرات الذهبش"، ١/١٩٨الدين الغزي 

 .١٨٢/ ٤لحكالة

شرح مختصر المزين يف فروع الفقه الشافعي، حاشية على تفسير البيضاوي، : من تصانيفه الكثيرة

حاشية على شرح بدر الدين أللفية ابن مالك يف النحو سماها الدرر السنية، شرح منهاج 

 .اوي، شرح صحيح مسلمالوصول إلى علم األصول للبيض

 .١٢٦ ص "إتحاف القاري"انظر ) ٢(



 

 ٣٨٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

مـع شـرح ألفـاظ األحاديـث  المتعـددة، "الصحيح"ِإلى اختالف هذه األلفاظ يف نسخ 

يـان واألبواب وغريب الكلمات بعبارة مـوجزة ، مـع االهتمـام بـإعراب مـا يحتـاج، وب

 .الحكمة من التقديم والتأخير والذكر والحذف

التعـريج مـع ،  الـرواة المهملـينبنـسبةويهتم بالرواة من غير تطويل، كذلك يعرف 

يف مواطن من كالم الشراح فقهية بال إغراق وال استيعاب، وينقل على بعض الفوائد ال

  .مع تسميتهم يف الغالب

 

   "م اري  اري ")٦(

  .)٩٣٩ -   ٨٥٧ ا اي، (

ْعلى بن محمد بن محمـد بـن خلـف: مؤلفه َّ ُ َّ َُ ً بـن جربيـل،المنويف المـصري مولـدا، َ

، الشاذلي طريقة وهبا يعرف، نور الـدين، أبـو الحـسن المـالكي، اإلمـام الجليـل الفقيـه

ولــد ، تلميــذ الــسيوطي رحمــه اهللاصــاحب التــصانيف، المحــدث، النحــوي، اللغــوي 

، وتويف هبـا يف الرابـع  سنة سبع وخمسين وثمانمائةبالقاهرة يف الثالث من شهر رمضان

 .)١( سنة تسع وثالثين وتسعمائةمن صفر

ذكـر ، و٣/١٧٤ "تـاريخ األدب العربـي"كارل بروكلمان يف ذكره هبذا االسم وقد 

اث الفهـرس الـشامل للـرت"وأصـحاب  ،)٤٥١( منه نسخة بمكتبـة القـرويين بفـاس أن

مخطوط يف :  وقال"األعالم"الزركلي يف وكذلك ذكره باسمه ، ٥٧١/ ١ "المخطوط

مجلــد ضــخم، فــرغ مــن تأليفــه يف رمــضان ســنة إحــدى وعــشرين وتــسعمائة، رأيتــه يف 

 .اهـ.علي بن محمد بن علي المالكي: وعليه اسم مصنفه)  كتاين١٩١٢(خزانة الرباط 

                                                           

 "شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية"، ٧٤٣/ ١ "هدية العارفين": انظر ترجمته يف) ١(

نيل االبتهاج "، ٢٣٠/ ٧ "معجم المؤلفين"، و١١/ ٥ "األعالم"، و)٣٩٢ /١(لمخلوف 

 .)٣٤٤(التكروري  الحمد بابا "بتطريز الديباج

شرح صحيح مسلم، وشرح رسالة أبي زيد القيرواين، عمدة السالك على مذهب : نيفهمن تصا

مالك ومختصرها، تحفة المصلي وشرحها، شرح اآلجرومية يف النحو، شرحان على الجامع 

 .لغات خليلذكر الصحيح للبخاري، وشفاء العليل يف 



 

 ٣٨٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 باســم ٢٤٠/ ١ " الــرتاث العربــيتــاريخ" ف يف النــسخة المطبوعــة مــنِّحُقـد صــو

  .، وذكر له سزكين عدة نسخ"مئونة القاري"

ــع حــديث ــاب طب ــدًوالكت ــة عــشر مجل ــع، يف ثالث ــشر والتوزي ا، ًا يف دار العاصــمة للن

  .)معونة القاري لصحيح البخاري: ( بعنوانالشيخ سليمان عبداهللا أبالخيل: بتحقيق

 الكواكب"يف كتابه ن الكرماين بكثرة ينقل فيه المنويف رحمه اهللا عوهو شرح متقن 

 الجـامع أللفـاظ التنقيح"يف كتابه وعن الزركشي " البخاري صحيح شرح يف الدراري

بـدر  عـن وأحيانـا  )٢ (الـسيوطي"التوشـيح شـرح الجـامع الـصحيح"كتاب و  )١ ("الصحيح

 . )٣ ("مصابيح الجامع" يف شرحه الدمامينيالدين 

والت بتـصرف دون أي إضـافة خاصـة منـه، عبارة عن دمج بين هذه النقالكتاب و 

 . وقد صرح يف مقدمته أنه ينقل عن هذه الشروح الثالثة االولى ، المذكورة آنفا

 

   "م اري  ا وا  اري ")٧( 

  .)٩٣٩:  ت  ٨٥٧ ا اي، (

 .المنويف المتقدم: مؤلفه

 "شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية"لوف يف أشار إلي هذا الشرح كل من مخ

لـه شـرحان :  فقـاال، ٢٣٠/ ٧ " المـؤلفينمعجـم"، وكحالـة يف )٣٩٢ /١(لمخلوف 

  انتهى.على البخاري

نيـل االبتهـاج بتطريـز "هكذا على اإلطالق، إال أن الشيخ أحمد بابا التكـروري يف 

                                                           

، مجلدات ثالثة يف الرشد، مكتبةب الحكمي، علي محمد بن يحيى الدكتور بتحقيق مطبوعقد و )١(

 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الطبعة األولى 

 .من هذا البحث) ٣ ( وقد سبق الكالم عليه مفصال برقم)٢(

، نور الدين طالب: بتحقيق،  قطر–وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  وقد قامت على طبعه )٣(

 .م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠الطبعة األولى 

  



 

 ٣٨٩

أن األول منهمــا معونــة َّذكرهمــا وفــصل القــول عليهمــا، فــذكر ) ٣٤٥ص  ("الــديباج

 ."صيانة القاري عن الخطأ واللحن يف البخاري": والثاين، وقد مر معنا، القاري

ونـسب القـول لـصاحبه، وهـذا مـن ) ٥/١١(وتبعه على ذلك الزركلي يف األعالم 

 .إنصافه رحمه اهللا

وإنما اكتفوا بـذكره يف ولم أقف له على طبعة، ولم يصفه أحد ممن ترجم لمؤلفه، 

 .واهللا أعلماته فقط، مؤلف

 اري  ح  "="   ء اري  ح  اري") ٨( 

  )٩٦٣ - ٨٦٧اي اي ا  ا ": (اري

عبد الرحيم بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن حـسن بـن داود بـن سـالم بـن : مؤلفه

دين، أبــو الفــتح، العباســي الحمــوي بــن الموفــق أبــي ذر بــن الــشهاب، بــدر الــ معــالي

 .األصل، القاهري الدمشقي الشافعي

شهر رمضان سنة سبع وستين وثمانمائـة من رابع عشر ال ولد يف سحر يوم السبت 

ّبالقاهرة، كان من مفردات العالم، صاحب خلق عظيم، وبشاشة، ووجه بسام، لطيـف 
ّبــا، يبجــل الــصغير ويــوقر المحــاورة، عجيــب النــادرة، متواضــعا، متخــشعا، أديبــا، لبي ّ

َكـان رحمـه : قـال عنـه أحمـد زادهالكبير، كريم الطبع، سخي النفس، مباركا، مقبـوال،  َ َ َ

َاهللا تعالى عالما بالعلوم  َ َ ِها والحديث والتفسيرِّدبية كلاألَ ِْ َّ َ َ ٌ وكانـت لـه يـد،َْ ََ ُ َ َ َ طـولى وسـند َ َ َ
َّعــال فــي علــم الحــديث وكانــت لــه معرفــة تامــة َ َ ُ َ َ َ َ َ

ِ ِ  بــالتواريخ والمحاضــرات والقــصائد َ

َالعربية وكان له إنشاء بليغ ونظم حسن َْ ُ َ َْ َ َّ َ ومن نظمه رحمه اهللا تعالى؛َ وخط مليح،ََ َ ََ َ َ: 

ـــــالي  ِم
ـــــاسأرى أَ ـــــي الن ـــــا ف َّحبابن ِ  

 

ــاس  ــي الك ــا ف ــل حبابن ــاروا كمث ِص َ ُ َ  

 
ـــــد أول نظـــــرة ـــــك عن ْصـــــور تروق ِ  

 

ِكـــــاللؤلؤ المتناســـــق   ُ ُّْ   جنـــــاساألَ

 
ِدت الطــرف فــيهم لــم تجــدعــأواذا  َ ّ  

 

ــــيئ  ًش ْ ــــاسَ ــــاؤهم للي ــــار رخ َا وص َ َ  

 
ــى أن و ــى القــسطنطينية وأقــام هبــا إل ــه إل تــويف ســنة ثــالث وســتين انتقــل يف آخــر حيات

 .)١( وتسعمائة

                                                           

 "الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية" ، و١٧٨ /٤ "الضوء الالمع": انظر ترجمته يف) ١(
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٣٩٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ــوان  ــَّملمــسواالســمان كالهمــا عن ــشعر االســم ُى واحــد، ولــيس كمــا ي اختالف ب

 هـذا ٢٤٠/ ١ "الـرتاث العربـيتـاريخ "ن، وقد ذكر سزكين يف وأهنما كتابيالمضمون 

الشرح هبذين االسمين ونص على هذا المعنى السابق ، وذكـر لـه عـدة نـسخ يف بعـض 

ــات، بخــط المؤلــف ــصر الزركلــي يف . المكتب  علــى االســم ٣٤٥ /٣ "األعــالم"واقت

 .الثاين

ــسمية ــال ت ــاري ب ــروح البخ ــة ش ــره يف جمل ــة يف : وممــن ذك ــاجي خليف ــشف "ح ك

معجــم "، وكحالــة يف ٥٦٣/ ١ "هديــة العــارفين"دي يف ، والبغــدا٥٤١/ ١ "الظنــون

 .٢٠٦ /٥ "المؤلفين

، و ٢٤٦ ص" الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانيـة"وكذلك أحمد زاده يف 

الكواكــب الــسائرة "، ونجــم الــدين الغــزي يف ٤٨٧/ ١٠ "الــشذرات"ابــن العمــاد يف 

 بايزيدالعثماين  الشرح للسلطان إنه أهدى هذا: وقالوا١٦١/ ٢"ة العاشرةائبأعيان الم

 .خان، فأعطاه جائزة سنية

 علـى -كما قال يف ديباجته-وللكتاب ترتيب عجيب وأسلوب غريب، فقد وضعه 

ً وجـرده مـن األسـانيد راقمـا علـى "جامعـه"منوال مصنف ابن األثير، وبناه على مثال 
ُهامشه بإزاء كل حديث حرفا أو حروفا يعلم هبا من وافق البخار ً ي علـى إخـراج ذلـك ً

ًالحديث من أصحاب الكتب الخمـسة، جـاعًال إثـر كـل كتـاب منـه بابـا لـشرح غريبـه، 
ًواضعا للكلمات الغريبة هبيئتها على هامش الكتـاب موازيـا لـشرحها، وقرظـ جماعـة  هً

 "الظنـون"ومن هذا الوصف الدقيق الذي أورده حـاجي خليفـة يف كـشف  .من النبالء

 عدد أسماء هذا الشرح، وهذا ظاهر لمن تأمله،  تظهر الحكمة يف ت٥٤١/ ١

 .واهللا أعلم

 
                                                           

=  

 الكواكب السائرة بأعيان المائة " ، ٤٨٦/ ١٠ "شذرات الذهب"،٢٤٦ألحمد زاده ص

 "كشف الظنون" ، ٢٠٥/ ٥ "معجم المؤلفين"، و٣٤٥/ ٣ "األعالم"، و١٦١/ ٢"العاشرة

 .١٥٦سيني ص للح"إتحاف القاري"م، ١/١٨٩ "تاريخ الرتاث العربي"، ٥٤١/ ١

شرح على مقامات الحريري، حاشية على شرح المية العجم ، معاهد التنصيص يف : من تصانيفه

 .شرح شواهد التلخيص، نظم الوشاح على شواهد تلخيص المفتاح



 

 ٣٩١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

  " ا اري    اري" )٩(

  )٩٦٦ - ....     ازي اي، (

شــيخ  ،الــشافعي األزهــرياإلمــام العالمــة،  بــن علــي، )١(محمــد بــن ســالم: مؤلفــه

وهي  ،طبلوها أونسبة إلى طبلية : الطبالوياإلسالم، بقية السلف الكرام، ناصر الدين 

  .بمصر محافظة المنوفية ،بمركز تال قرية

َعبد الوهاب الشعراينالشيخ  قال  ْ صحبته نحو خمسين سنة، فما رأيـت يف أقرانـه : َّ

 يف عبادة، وانتهت إليه الرئاسة يف سائر العلـوم ّأكثر عبادة هللا تعالى منه، ال تكاد تراه إال

ّا يف مـصر بكثـرة رؤيـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ًبعد موت أقرانه، وكـان مـشهور

وسلم، وأقبل عليه الخالئق إقباال كثيرا بسبب ذلك، فأشار عليه بعض األولياء بإخفاء 

 . ذلك فأخفاه

ّالعلــوم الــشرعية وآالهتــا إال هــو، ولــيس يف مــصر اآلن أحــد يقــرئ يف ســائر : قــال

ّوقد عدوا ذلك من جملة إمامتـه، فإنـه مـن المتبحـرين يف التفـسير، والقـراآت، . حفظا

والفقــه، والنحــو، والحــديث، واألصــول، والمعــاين، والبيــان، والحــساب، والمنطــق، 

 .والكالم، والتصوف، وما رأيت أحدا يف مصر أحفظ لمنقوالت هذه العلوم منه

 ودفن يف حـوش ،مصر، عاشر جمادى اآلخرة سنة ست وستين وتسعمائة وتويف ب

 . )٢ (ّاإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وعمر نحو مائة سنة

إيـــضاح "وممـــن ذكـــر هـــذا الـــشرح يف جملـــة مـــصنفاته رحمـــه اهللا البغـــدادي يف 

وذكـر أن لـه  "اإلعـالم"وكـذلك فعـل الزركلـي يف . "هديـة العـارفين"  ويف "المكنون

                                                           

والصواب المثبت؛ ) سليم( إلى١٧٢/ ٣ " "تاريخ األدب العربي"تصحف عند بروكلمان يف ) ١(

 .مرتجمة لهوهو ما أجمعت عليه المصادر ال

هدية " ، و٥٠٦/ ١٠ "شذرات الذهب" ، و٢/٣٢ "الكواكب السائرة": انظر ترجمته يف) ٢(

إيضاح "،١٧/ ١٠ "معجم المؤلفين"، و١٣٤/ ٦ "األعالم"، و٢٤٧/ ٢ "العارفين

 . ١٦٨/ ٣ "المكنون

 المشتغلين يف- بالتأنيث- شرح الحاوي الصغير للقزويني يف فروع الفقه، ومرشدة : من تصانيفه

 .أحكام النون الساكنة والتنوين



 

 ٣٩٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 ).٩٢: ١(ية بخط مؤلفه يف دار الكتب المصرية نسخة خط

ن إ حيــث ؛البخــاري فيـه نــوع مبالغـةصـحيح َّولكـن عـد هــذا الكتـاب مــن شـروح 

ورقات ال أكثر، وهي عندي والحمد هللا، وقـد طبـع ) ٩(مخطوطة الكتاب تقع يف تسع 

/ صــفحة، بتحقيــق) ١٨٣(ًحــديثا يف دار البــشائر اإلســالمية يف غــالف صــغير يقــع يف 

 .م٢٠١٥د بن يوسف الجوراين، الطبعة األول محم

 ولم يقصد مؤلفه شرح صحيح البخاري، وإنما تكلم يف هذه الرسالة اليسيرة على 

  .الباب األخير من كتاب التوحيد من صحيح اإلمام البخاري رحمه اهللا

بداية القاري يف خـتم صـحيح : فهذه نبذة يسيرة سميتها: وقد نص على ذلك بقوله

نـــتكلم فيهـــا علــى البـــاب األخيـــر مـــن كتــاب الجـــامع الـــصحيح لإلمـــام البخــاري، 

َ ثم ساق باب قول اهللا تعالى"....البخاري َ ْ ََ َِ ِ ِونضع الموازين القـسط ليـوم القيامـة{: َ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ َ{)١ ( 

ُ، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن َ ََّ ُْ َْ َ َُ ْ َ َ ََ َِ َ َ . 

ُثم أورد حـديث هريـرة رضـي اهللا َ
ِ

َ َ ََ ْ َ عنـه، قـالُ َ ُ ْ َقـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم: َ ََّ َ َّ ََ ْ َ
ِ َ ُ ُّ

ِ َّ َ :" 

ِكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتـان فـي الميـزان ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِّ َ ََ ََ َ َّ ََ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِسـبحان اهللا : َ َ َ ْ ُ
ِوبحمده، سبحان اهللا العظيم ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ
ِ َ ُ ْ  .، وتكلم عليه"ِ

 معدود يف جملة كتب الختم، وقد سبق التعريف هبـذا النـوع مـن التـأليف فالكتاب

عمـدة القـاري والـسامع يف خـتم الـصحيح "عند الكالم على كتاب اإلمـام الـسخاوي 

 . ، وهو أول كتاب يف هذا البحث"الجامع

 

  "  ء  ِح  َِ َ اََرق")١٠(

)  ا  ن َزادهر١٠١٥ - ....ط( 

ّعبد الباقي بن طورسون الرومي الحنفي : مؤلفة
ِ َِ َ ْ  يالقاضـبطورسون زاده، : الشهيرُّ

ْبمصر ِ.  

ًوكان رحمه اهللا ماهرا يف اللغة العربية والرتكية وهبا ألف رسـالته الخاصـة باألنبيـاء 

                                                           

 .٤٧: سورة األنبياء) ١(



 

 ٣٩٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

َّعليهم السَالم وعددهم ِ ْ َ ويف هـذه ً، وقد ولي التـدريس بمدرسـة علـي باشـا بالقـاهرة، "َ

 .أكثر من أن يحصى: األثناء، ألف رسالة يف قولهم

 .)١( للهجرة )١٠١٥( سنة  وتويف بمصروكذلك فقد ولي القضاء مدة من الزمن، 

ِلـه تحفـة حـسناء فـي شـرح مائـة حـديث مـن : "يـة العـارفينهد" يف قال البغـدادي ِ
َ َ ُ َ

ِالمشارق َ َ ْ. 

عبـد : شرح للمـولى) المشارق: (مائة حديث من: "كشف الظنون"وقال صاحب 

 .بطورسون زاده: الباقي، الشهير

أنـه درس يف أثنـاء : ذكر فيـه). الخ... الحمد هللا الذي جعل الكتاب والسنة : (َّ أوله

ولما ولـي قـضاء ، )٢(كَلَاألكمل، وابن الم: ، مع ما أفاده الشارحان) المشارق(تدريسه 

خمـسة عـشر : ثم جمع، ) تحفة حسناء: (َّ وسماهاإسكندر، جمع مائة حديث وشرحه

 . انتهى"اً وألحقها هبا، وشرحها أيض،حديثا

 مـن مـشارق األنـوار النبويـة" حـديث مـن   انتقـاء لمائـة"التحفة الحسناء"وكتاب 

َ لإلمام حسن بن محمد الصغاين "صحاح األخبار المصطفوية  بفتح الـصاد المهملـة -َّ

 .)٣(ئة من الهجرةَّ، المتوفى سنة خمسين وستما-وتخفيف الغين المعجمة

                                                           

 .٢/١٦٨٩، ٨٤٧ /١ "كشف الظنون"، ١/٤٩٥"هدية العارفين": انظر ترجمته يف) ١(

 "المشارق"الكرماين، وهما من شراح  -بفتح الميم والالم-َلك َاألكمل البابريت، وابن الم) ٢(

 .٢/١٦٨٩"كشف الظنون"انظر 

الحسن بن محمد ، أبو الفضائل،  الدينيرض، إمام اللغة، الفقيه،  المحدث،العالمة، الشيخ) ٣(

: الصـغاين، ويقال، العمري، العدوي، القـرشي، بن الحسن بن حيدر بن علي بن إسماعيل

بلدة بمرو من : الحنفي، أصله من صغان، المكي، البغدادي، الالهوري، الهندي، الصاغاين

 .بالد ما وراء النهر

:  قال عنه ابن قطلوبغا،هـ، وهو من نسل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه٥٧٧ر يف سنة وولد بالهو

 ."كان إماما يف كل فن"

 لمحمد صديق خان "الحطة يف ذكر الصحاح الستة"، ٦٩٣  ص"أبجد العلوم": انظر ترجمته يف 

اإلعالم بمن يف تاريخ الهند من "، ١٢٠٨ /٢ "معجم المطبوعات العربية"، ١٩٣ ،١٠٦ص

 ، وغيرها٦٧٢ /١"شجرة النور الزكية"، ٩١ /١ لعبد الحي الطالبي "ألعالما



 

 ٣٩٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

وهو كتاب جليل القدر بـين العلمـاء وطلبـة العلـم، وقـد جعلـه اإلمـام الـصغاين يف 

مــن أحاديــث الــصحيحين، ) حــديثا٢٢٥٠(الجمــع بــين الــصحيحين وأورد فيــه قرابــة 

لمـا أخرجـه ) خ(ًورمز لكل حديث رمزا يدل علـى مـن خرجـه مـن الـشيخين؛ فجعـل 

 ).ق( وأما ما اتقفا عليه فقد رمز له بـ لما أخرجه مسلم،) م(البخاري، وجعل 

ولــذلك قــال اإلمــام ، و مرتــب برتتيــب بــديع، وبالجملــة فهــو كتــاب قــيم و لطيــف

 يف الــصحة :وهــذا الكتــاب حجــة بينــي و بــين اهللا تعــالى" :الــصغاين نفــسه عــن كتابــه

وشـفيعي المـشفع يف ، وهـو أنيـسي مـدة حيـايت يف الـدنيا، واإلتقان والمتانة، والرصانة

ـــىا ـــاب و قـــدره إال ذو بـــصارة و بـــصيرة مـــن ، لعقب ومـــا يعقـــل شـــرف هـــذا الكت

 ."....العالمين

 - بفـتح الـالم - َ إنما هو مـن شـرح ابـن الملـك"المشارق"وهذا الوصف لكتاب 

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الحنفي، وقد طبع هـذا الـشرح يف : الكرماين

ــق ــل ، بتحقي ــد ا: دار الجي ــن عب ــى أشــرف ب ــرحيم، الطبعــة األول ــد ال ــن عب لمقــصود ب

 "مبارق األزهار يف شرح مشارق األنوار" بعنوان .هـ١٤١٥-م١٩٩٥

وأيض� ف قد جرى تحقيقه يف الجامعـة اإلسـالمية ببغـداد مـن قبـل مجموعـة مـن 

 يف "مــشارق األنــوار"، وكــذلك جــرى تحقيــق ٢٠٠٨طلبــة الدراســات العليــا يف عــام 

 .الجامعة نفسها

 "تحفــة حــسناء"َ البــن الملــك شــرح لطيــف مختــصر، ولعــل كتــاب وهــذا الــشرح

 .كذلك؛ إذ منه استقى وعلى منواله البد قد نسج، واهللا أعلى وأعلم

 

   " اري ََْة  أ ا اْ اِد اُْري  اح ")١١( 

  ) ١٠٦٦ - ٩٦٧ ز ا اُْري، (

 علي بن زين العابدين محمد بـن أبـي محمـد زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن :مؤلفه

ُعلي، أبو اإلرشاد، نور الدين األجهوري ْ  . ، المالكي)١(ُ

                                                           

 .بضم الهمزة وسكون الجيم وضم الهاء، نسبة إلى أجهور الورد، قرية بريف مصر) ١(



 

 ٣٩٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ــق  ــة والمنط ــسيرة النبوي ــديث وال ــالم والح ــه والك ــشارك يف الفق ــب، م ــالم، أدي ع

 سـنة سـبع كان شـيخ المالكيـة يف عـصره بالقـاهرة وإمـام األئمـة، ولـد بمـصروغيرها، 

ودفن ،، سـنة سـت وسـتين وألـفاألولى، وتويف هبا مستهل جمادى وستين وتسعمائة

  )١( بجوار المشهد المعروف بإخوة يوسف

ِجمع النهاية يف بـدء " اسمه -الذي هو أصل هذا الشرح-ومختصر ابن أبي جمرة  ْ َ ُ َْ
َالخير والغاية َ ْ َ".  

َجمـرةالحـافظ أبـي محمـد عبـد اهللا بـن سـعد بـن سـعيد بـن أبـي : مؤلفه ْ  األزدي )٢(َ

، تـويف يف الـديار المـصرية يف ًاال بالحق، وهناء عن المنكـرَّ، وكان قوالمالكياألندلسي 

 .)٣( )هـ٦٩٥ت (ذي القعدة

: الــسعودية، يف مجلــد واحــد، بتحقيــق-وقــد طبــع هــذا المختــصر يف دار المنهــاج

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، الطبعة األولى سامي بن أنور خليل

ِّتبـدأ بكتـاب بـدء الـوحي ، حـديث عائـشة أم ) ًحـديثا٢٩٦(وهذا المختـصر يـضم  ُ َ َ ِ َ

ْالمؤمنين أنها قالت َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ َأول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الـوحي الرؤيـا : ُ ُْ َ َُّ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ َ ْ َ َّ
ِ ِ ِ َِّ َ َّ ُ ُُ

ِ ِ َ

                                                           

شجرة النور "، و١٥٧/ ٣ "خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر": انظر ترجمته يف) ١(

 .٢٠٧/ ٧ "معجم المؤلفين"، و١٣/ ٥ "األعالم" و،٤٣٩ /١ "الزكية يف طبقات المالكية

مواهب الجليل يف تحرير ما حواه مختصر خليل، شرح على منظومته يف : من تصانيفه الكثيرة

شرح ألفية الوايف يف مصطلح الحديث ، شرح التهذيب للتفتازاين ، وشرح فتح الباقي العقائد، 

 .يرهاالدرر السنية يف نظم السيرة النبوية للعراقي، وغ

بالحاء المهملة، وقد اتفق على هذا ) حمزة(تصحف يف مطبوعة البداية والنهاية إلى ) ٢(

 .دار الفكر، ودار هجر،  ودار إحياء الرتاث العربي: التصحيف فيما وقفت عليه طبعات

معجم " ، ١/٤٦٢ "هدية العارفين"، ١٣/٣٤٦"البداية والنهاية": انظر لرتجمته )٣(

 . ٤/٨٩"األعالم"، ١/٢٨ "المطبوعات

ِمن تصانيفه هبجة النُّفوس وتحليلها بمعر ِ ْ َ ِ َفة مالها وما عليها وهُ ْ َ ََ َ َ َ ْ شرح الجمع والنِّهاية في بدء يَ َ َ
ِ

َ َ ْ

ِالخير وغاية في مختصر الجامع الصحيح للبخاري، تفسير القرآن، شرح حديث  ِ ِ ِ ِ
َ ّ ُ َّ َ َ ْْ ُُ ْ َْ ْ ْ ِْ َ ْ ََ َ سراء، اإلَ

ِشرح حديث 
 .فكاإلَ



 

 ٣٩٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ِالصالحة في النوم ْ َ ََّّ ِ ُِ....") ١(. 

ِ وتنتهي بكتاب التوحيد، حديث أبي  َسعيد الخدري رضي اهللا عنه، قالَ َ ُ ْ َ ُ َ
ِ

َ َِّ ِ ْ ُ ٍ ُّقال النبي : ِ
ِ َّ َ َ

َصلى اهللا عليه وسلم ََّ َ ََّ ْ َ
ِ َ ِإن اهللا يقول ألهل الجنة": ُ َّ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ََّ َ َيـا أهـل الجنـة، فيقولـون: ِ ُ َُ ََ َ

ِ َّ ْ َ َلبيـك ربنـا : َ َّ َ َ ْ َّ َ

ُوسعديك والخير في يديك، فيقول ُ ََ ْ َ ْ ََ َْ َ َْ َِ
ُ ِهل رض: ََ

َ ْ َيتم؟ فيقولـونَ ُ َُ َ ْ ِّومـا لنـا ال نرضـى يـا رب : ُ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ

َوقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ ْ ًَ َ َْ َُ َ َْ َ َ ْ")٢(. 

ورتبه على ترتيب كتب الصحيح إال أنه لم يفصل بينها باألبواب، وإنما يعقب كل 

 .كتاب بكتاب

 . حفظها ودراستهاوقد حذف أسانيد األحاديث إال الصحابي، ليسهل على الناس

 فهـذا": فقـال -مقدمتـه يف وصـفه كمـا–وري رحمه اهللا شرح لطيف ُهُْجوشرح األ

حاديث ة من أ جمربو محمد عبد اهللا بن أبيقاه اإلمام أانت ما على وضعته لطيف تعليق

 . انتهى"يصحيح االمام البخار

 بـذكر  أن يبـدأ:وبالجملة فهـو كأصـله ال بالمختـصر وال بالمـسهب، وطريقتـه فيـه

ًإشـعارا ببدايـة تعليقـه، ويهـتم ) ش(الحديث كامال كما ذكره ابن أبي جمرة، ثم يكتب 
ا يمكـن أن رحمه اهللا بـضبط األلفـاظ المـشكلة، وبيـان الغريـب، ويهـتم بـالجواب عمـ

، وربما أطال يف ذلك، مـع الـنص علـى الفوائـد البابحديث يشكل من األحاديث مع 

صورة لطيفة، وربما نقـل عـن جماعـة مـن العلمـاء واألحكام المستنبطة من الحديث ب

 .بعض الفوائد والفرائد

خالصـة األثـر يف أعيـان "محمـد أمـين المحبـي يف : وقد ذكر هـذا الـشرح كـل مـن

ًوألف مجلدا يف األحاديث التي اختصرها ابـن ": ، فقال٣/١٥٨ "القرن الحادي عشر

 ."أبي جمرة من البخاري

و ذكـر لـه . ، وقال نحـوا ممـا قـال سـلفه"كيةشجرة النور الز"ومحمد مخلوف يف 

ــد مــن ال٢٤٦/ ١ "تــاريخ الــرتاث العربــي"ســزكين يف  مكتبــات مــصر نــسخ يف  العدي

                                                           

ِكيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه باب  -ح البخاري، كتاب بدء الوحيصحي) ١(
ْ َ ْ َ َْ َّ ََ ُ

ِ ِ
ُ َ ُِ ِ ْ َ َ َ ََ

َوسلم ََّ َ١/٧. 

ِ باب كالم الرب مع أهل الجنَّة - صحيح البخاري، كتاب التوحيد) ٢(
َ َ ِّ ُِ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ٩/١٥١. 



 

 ٣٩٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .هاوقد وقفت له يف المكتبة األزهرية العامرة على نسختين من. وغيرها

وقد ذكر بعض األفاضل على ملتقي أهل الحديث أنـه يعكـف علـى تحقيقـه علـى 

 .ل اهللا تمامهَّأربع نسخ خطية، عج

 

  "ح  اري")١٢(

  )١٠٧١-١٠٠٥اْ اَْر اَِ ازي، (

 

ِعبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن : مؤلفه َ  براهيم بـن عمـرإْ

ِالبعلي الدمشقي األزهر ْ َ ِّ ّ
ِ ْ َّ، المحدث المقرئ األثري الشهير بابن البدر، ثم يَ ْ َّ ْ ْْ ِبـابن فقيـه ِ َ ْ ِ

َّفصة 
َوهي بفاء مكسورة ومهملة-ِ ُ َْ ِ

َ قرية ببعلبك من جهة دمشق-َ ِ َ ْ َوكـان أحـد أجـداده  ،َ َ َ
ْيتوجه ويخطب فيها فلذلك اشتهر هبَا وأجداده كلهم حنابلة ِ َِ َ َ َّ َ َ. 

َليلة السبت ولد   ْشهر ربيع الثاني سنة خمـس بعـد األلـفمن ثامن الَْ ِ َ وتـوفي ليلـة ،َّ َْ َِّ ُ

َسابع عشر ذي الحجة سـنة إحـدى وسـبعين وألـفالََالثاء ُّالث َ ْ ََّ ِ ْ ِ ِ َ رحمـه اهللا تعـالىَ ودفـن،َ َ َ َ َ 

ْبرتبة الغربا من مقربَة   .)١(بدمشق الفراديس باب َ

، والزركلـي يف "فهـرس الفهـارس"اين يف َّتـَ والك"هدية العارفين"قال البغدادي يف 

ّ الجـامع الـصحيح للبخـاري لـم لـه شـرح: "معجـم المـؤلفين" وكحالـة يف "األعالم" ُ َّ َِ َ ْ ِْ ِ

 .يكمل

 

                                                           

، ٧٧ /١٨، ٤٥٦ /٤َّللزبيدي  "تاج العروس"، ٤٩٧ /١"هدية العارفين": انظر لرتجمته) ١(

، ٤٥١ /١"فهرس الفهارس"، ٢٨٣ /٢"خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر"

 "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"، ٥/٧٢ "معجم المؤلفين"، ٢٧٢ /٣"األعالم"

 .٥/٢٢٧ للطريقي "معجم مصنفات الحنابلة"، ٤٣٩لمحمد بن عبد اهللا النجدي ص

ِ الثمر في موافقات عمر، عقد الفرائد فيما نظم من الفوائد، روض أهل الجنة اقتطاف: من تصانيفه ِ ِ
َ َ َّْ َ

يف آثار أهل السنة، العين واألثر يف عقائد أهل األثر، فيض الرزاق يف هتذيب األخالق، رياض 

 .أهل الجنة يف آثار أهل السنَّة، ورسالة يف قراءة عاصم



 

 ٣٩٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 تحـت رقـم )ورقـة٣١٣(والكتاب منه نسخة يف دار الكتب الظاهرية بسوريا، تقـع 

)٨٥٦٩(، )٢٨٦٢( 

 

  "ح ت اَُرّي")١٣(

)ا َْأ  َْأ١٠١٤ ي ا  -١٠٨٦(  

ــه ــن م: مؤلف ــد ب ــن أحم ــد ب ُأحم َ َْ ــراهيْ ــن إب ــد ب َّحم ــائَ ــصريم الوف ــشافعيي الم ِ ال ِ َّ، 

َّالمعـروف بــشهاب الـدين العجمــي ُ َْ  عــالم مـشارك يف بعــض العلـوم والفنــون، ولــد يف ،ْ

 يف الثــامن عــشر مــن ذي القعــدة ســنة ، وتــويفهـــ١٠١٤الثالــث مــن شــهر رجــب عــام 

 . )١(هـ١٠٨٦

إيضاح المكنـون يف الـذيل علـى كـشف "، ويف "هدية العارفين"ذكره البغدادي يف 

، "تـــاريخ األدب العربـــي" وبروكلمـــان يف "معجـــم المـــؤلفين"، كحالـــة يف "ظنـــونال

 ."تاريخ الرتاث العربي"وسزكين يف 

 يف إيـراد مـا ذكـره "إتحاف القاري"وقد أسهب األستاذ محمد عصام الحسني  يف 

ــه  ــي عن ــرارا تغن ــة، وال أراه إال تك ــاب المخطوط ــسخ الكت ــن ن ــزكين م ــان وس ًبروكلم
 ؛عت اإلحالة على كتاب سزكين على الخطأ عند األسـتاذ الحـسنيوقد وق. اإلحاالت

ــد األول ص ــع يف المجل ــائي يق ــرح الوف ــر أن ش ــه يف ١٩٧إذ ذك ــا ذكرت ــصواب م ، وال

 .الهامش

ذكر رحمـــه اهللا األحاديـــث الثالثيـــة مـــن صـــحيح البخـــاري يـــ ويف هـــذا الكتـــاب

علـق عليهـا  قـد، و منهـاضبط المـشكليـسب المهمـل وهتا وينعرف بروايبأسانيدها، و

ًبتعليقــات لــيس بالطويلــة وال بالمختــصرة، وقــد اســتمد طرفــا كبيــرا منهــا مــن كتــاب 

ــساري" ــاد ال ــى ذ"إرش ــص عل ــا ن ــسطالين كم ــ للق ــه، ل ــسخة ك يف مقدمت ــاب ن وللكت

                                                           

تاريخ الرتاث " ، ١٥٢ /١"معجم المؤلفين"، ١/١٦٢ "هدية العارفين"انظر ترجمته يف ) ١(

إيضاح المكنون يف الذيل على كشف "، ٣/١٧٨"تاريخ األدب العربي"، ١/٢٤٩"العربي

 ، ٣٤٦ ،٣٢٩ /٣"الظنون

َّاآلثار النَّبوية، تْنزيه المصطفى المختار مما لم يثبت من األخبار، كرامات االولياء: من تصانيفه ُ ُ
ِ َ ْ ْ َْ َ َْ َِ َّ ِ ْ. 



 

 ٣٩٩

 .مجاميع) ٦٨(  دار الكتب المصرية برقممخطوطة يف

اإلسـناد بالتعليق على األحاديث ثالثيـة كتاب واحد من كتب عدة اهتمت هذا الو

األحاديث التي بـين النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم يف صحيح البخاري رحمه اهللا، وهي 

 .وبين البخاري ثالثة رواة الصحابي والتابعي واألتباع

ومن الطريف أن أكثـر الكتـب الـستة اشـتماال علـى األحاديـث ثالثيـة اإلسـناد هـو 

، يليه سنن ابـن )١(ًحديثا) ٢٢(كونه أسنهم، وجملة ما فيه ؛ لصحيح البخاري رحمه اهللا

                                                           

 : صيلها وتف)١(

ِّمكي: أحد عشر حديث يرويها البخاري رحمه اهللا عن شيخه
ِّ ِ بنَ َ إبراهيم قالْ َ َ َ

ِ
ْ ِ حدثنَا يزيد بن أبي :ِ َ ُ َْ َُ َِّ َ

ِعبيد عن سلمة بن األكوع  َ ْ ْ َْ ََ ْ ِ ْ َ ََ َ َ النَّبي صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنٍُ ََّ َ ََّ ْ َ
ِ َ ُ َّ

 :، وبياهناِ

َّمن يقل علي" :حديث  -١
َ َْ ُ َ ْ ِ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النَّارَ ْ ُ َ َّ َ َ

ِ َ َْ َ َُ ْ َْ َْ ْ  .)١٠٩رقم  ("َ

َكان جدار المسجد عنْد المنْبر ما كادت الشاة تجوزها" – ٢ ُ ُ َ ََ َُ ْ َ ََّ َ ََ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ ِْ  .)٤٩٧رقم ("ِ

َيزيدعن  – ٣ ِ ِ بنَ ِّ أبي عبيد قال كنْت آتي مع سلمة بن األكوع فيصلْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ َِ ْ َ َُ َْ ِ ْ َ َ َ
ِ ٍُ ُ َي عنْد األسطوانة التي عنْد ِ َ َِ ِ ِ َِّ َ ُ ْ ُ ْ

ِالمصحف
َ ْ ُ  .)٥٠٢ رقم ("...ْ

ِكنَّا نصلي مع النَّبي صلى اهللا عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب" – ٤  َ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِْ ْ َّ َ َّ ِِّ ِْ َُ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ َ ُ ِّ  .)٥٦١  رقم("ُ

ُأمر النَّبي صلى اهللا عليه وسلم رجًال" – ٥ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َ َِّ َ ُ ُّ
ِ ِ من أسلم أن أذن في النَّاسَ ِ ِْ ِّ َْ َ ََ َْ َ أن من كان أكل فليصم بقية :ْ َ ََّ ُ َ ْ

ِ
َ ْ َْ ََ َ ََّ َ

ِيومه ِ
ْ  .)٢٠٠٧  رقم("...َ

ُكنَّا جلوسا عْند النَّبي صلى اهللا عليه وسلم إذ أتي بجنَازة فقالوا" – ٦  َّ َ َّ َُ َ ٍْ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ُِ ِ
َ ِّ

ُ ِ َ َ ًُ َ ْ صل عليها فقال هل علي:ُ َ ْ ََ ْ َ َ َِّ ََ َ ِه َ

ٌدين ُ قالوا؟َْ  )٢٢٨٩ رقم( "....َ ال:َ

ِبايعت النَّبي صلى اهللا عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة" – ٧ ِ ِ
َ َّ َ ََ َ ْ َ َّْ ِّ َ ْ َّ َ َِّ ُ َ َ َُ ُ ُ َّ

ِ َ َ فلما خف النَّاس قال،َ ََ َُ َّ َ َ يا ابن :َّ ْ َ

ِاألكوع َ ْ َ ُ أال تبايع،ْ َِ ُ َ  )٢٩٦٠رقم ("....َ

ِيا ابن األكوع....." – ٨ َ َْ َ ْ ْ ْ ملكت فأسجحَ ِ
ْ ََ َ َْ ْ إن القوم يقرون في قومهم،َ َ َِ ِ ِ

ْ ْ َْ َ ْ َ َُّ ْ  .)٣٠٤١ رقم ("ِ

َيزيدعن  – ٩ ِ ِ بنَ َ أبي عبيد قالْ َ ٍ
ْ َ ُ ِ َ رأيت أثر ضربة في ساق سلمة:َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ٍ

َ َْ َُ َ ُ فقلت؛َ ْ ُ ٍ يا أبا مسلم:َ ِ
ْ ُ َ ِ ما هذه ،ََ ِ َ َ

ُالضربة َ ْ َ فقال؟َّ َ ِ هذه ضربة أصابتني:َ ِ ِْ َ ََ َ ٌ ْ َ َ يوم خيبرَ ََ ْ َْ  )٤٢٠٦ رقم ("...َ

َعَالم أوقدتم هذه النِّيران..." – ١٠ ُ ََ ْ َ
ِ ِ َ ْ ْ َ ُ قالوا؟َ َ لحوم الحمر اإلنسية قال أهريقوا ما فيها:َ َّ ُ ُ

ِ ِ ِ
َ ُُ َِ ِْ َ َ ْ ُْ ِ ْ   رقم("....ِ

٥٤٩٧( 

ِخرجنَا مع النَّبي صلى اهللا عليه وسلم  إلى خيبر، فقال رجل منْ" - ١١ ٌ َ َُ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ َِ
ِّ
ْهمِ ْأسمعنَا يا عامر من : ُ ْ

ِ ِ ِ
ُ َْ َ َ

َهنَياتك، فحدا بهم، فقال النبي َْ ِ ِ َ َ ََّ ِ ُمن السائق؟ قالوا: صلى اهللا عليه وسلم ُ َ ُ ِ َّ ٌعامر: َْ
ِ َ فقال،َ َ ُرحمه : َ َ َ

ِ

= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤٠٠

                                                           
=  

ُاهللا، فقالوا َ َ ِيا رسول اهللا هال أمتعتنَا به: ُ ِ َ َْ ْ ُ ََ َ َ
ِ َ  .)٦٨٩١رقم ("....َ

ِالضحاك: ري عن شيخهوستة أخرى يرويها البخا*  
َّ ِ بنَّ ٍ مخلدْ َ ْ ِعن يزيد بن أبي ِ أبي عاصم النَّبيل َ َ ِ ْ ََ ِ ْ َ

ُعبيد عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنْه َْ َ ُُ َ
ِ

َ َ َِ َ ْ ْ َْ ََ ْ ِ َ  :، وبياهناٍ

َأن النَّبي صلى اهللا عليه وسلم بعث رجًال ينَادي في النَّاس يوم عا" -١  ََ َ َ َْ ُ َ َ ْ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ََّّ َ َُّ َّ
ِ َشوراءَ َ ْ إن من أكل فليتم أو :ُ ُ َْ ََّ َ

ِ ْ ََ ََّ ِ

ْفليصم ُ َ ْ ْ ومن لم يأكل فَال يأكل،َ ْ َُ ُْ َْ ََ ْ َْ  .)١٩٢٤رقم ("َ

َأن النَّبي صلى اهللا عليه وسلم أتي بجنَازة ليصلي عليها" – ٢ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ِّ َّ َ ََّ َ ََ َ َّ
ِ ٍ ِ ِِ ُِ ََ َ ُ َ فقال،َّ َ ٍ هل عليه من دين:َ ْ َ ْ ْ

ِ ِ َ َْ ُ قالوا؟َ َال : َ

َفص ِلى عليهَ
ْ َ  .)٢٢٩٥رقم(" ...ََّ

َأن النَّبي صلى اهللا عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر" – ٣  َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ًَ ُ َِّ َِ ََّ َ ََّ ُ َّ
َ قال؛ِ ُ على ما توقد هذه النِّيران:َ َ َُ َ

ِ ِ َ ُ َ  ؟َ

ُقالوا ِ على الحمر اإلنسية:َ ِ
َّ ُْ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ قال اكسروها؛َ ُ

ِ ْ َ َ... " )٢٤٧٧(. 

ْبايع" – ٤ َ ِنَا النَّبي صلى اهللا عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة أال تبايعَ َ َ ُْ َ َ ََ َ ُ ََّ َ ََ ََ
ِ ِ َ َّ

ُ قلت!ِ ْ َ يا رسول :ُ ُ َ َ

ِ قد بايعت في األولِ،اهللا َّ َْ ْ ِ ُ َ َ ْ َ قال،َ ِ وفي الثاني:َ َِّ  .)٧٢٠٨رقم ("َ

ْغزوت مع النَّبي صلى اهللا عليه وسلم سب" – ٥ َ ْ َ َ َْ َ َ ََّ َ َِّ َ َُ ِّ
ِ ُ ٍع غزواتَ

َ ََ  )٤٢٧٢ رقم. ("...َ

ٌمن ضحى منْكم فَال يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منْه شيء" – ٦ ْ َْ ََ ُ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

ْ َ ْ َّ َ ْ َّ َْ َ َ َُ ِ  .)٥٥٦٩ رقم( "....َ

ِّمكيوكما يالحظ فإن األربعة األولى قد مرت معنا من طريق 
ِّ ِ بنَ َ إبراهيمْ َ

ِ
ْ متابعات، تابع فيها  ؛ فهيِ

َّمكينبيل أبو عاصم ال
ِّ ِ بنَ َ إبراهيم ْ َ

ِ
ْ َيزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع رضي يف الرواية عن ِ

ِ
َ َ َِ َ ْ ْ َْ ََ َْ ِ ِْ ْ ََ َ ٍُ ِ َ ِ

ُاهللا عنْه َ ُ . 

ِمحمد: وهناك ثالثة أحاديث أخرى يرويها البخاري رحمه اهللا عن شيخه*  
َّ ِ بنَُ ِّ عبد اهللا األنصاريْ َ ِْ ْ َ ْ ِ ِ َ 

َقال ُ حدثني ح:َ َ
ِ َ ٌميد َّ ْ َ أنسعنَ َ النَّبي صلى اهللا عليه وسلم بن مالك رضي اهللا عنه عنَ ََّ َ ََّ ْ َ

ِ َ ُ َّ
 :، وبياهناِ

ُإن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره..." -١ ْ ْ َ َّْ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ََ ْ َِّ ِ ِ ُمروانوقد تابع فيه   "ِ َ ْ ُ بنَ ُّ معاوية الفزاريْ َِ َ َ ْ َ َ ِ َمحمد ُ َّ َُ 

َبن ِ عبد اهللاْ ِ
ْ ُّ األنصاري َ َِ ْ َ َفرضي القوم وقبلوا األرش"وزاد فيه  ْ ْ ُ ََ ْ ُ ِْ َ َ ََ ْ َ

 .)٢٧٠٣رقم. ("ِ

ُكتاب اهللا القصاص" – ٢ َ ُ
ِ ِْ ِ  .)٤٤٩٩رقم  ("َ

َأن ابنَة النَّضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها" – ٣ َّ ََ ِْ َ َ َ َ ََّ َ ًَ ََ ِْ ْ َْ ِ َ فأتوا النَّبي صلى اهللا عليه وسلم؛َ ََّ َ ََّ ْ َ ْ
ِ َ ُ َّ

ِ َ ِ فأمر بالقصاص ،ََ َ
ِ ْ ِ َ َ َ َ

 .)٦٨٩٤رقم(

دوحديث واحد يرويه البخاري رحمه اهللا عن شيخه * ِ خالَّ ِ بنَ َ يحيىْ ْ ُ حدثنَا عيسى بن :، قالَ َْ َ
ِ َ َّ

ِطهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي اهللا عنْه يقول نزلت آية الحجاب في زينَب بنْت  ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َ ْ ْْ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُِ َْ َ ُ َُ َ َُ َ َ َُ َ
ِ

َ َ َ َ

ْجح  .)٧٤٢١ رقمرقم("....ٍشَ

ِعصام: وحديث واحد عن شيخه * َ
ِ بنِ ٍ خالد حدثنَا حريز بن عثمان أنه سأل عبد اهللا بن بسر ْ ِْ َ َُ ْ ُ َْ ْ ُ َ َ

ِ َ َّ ََّ ُ َُ َ َ َ ْ َ ٍ ِ َ

َصاحب النَّبي صلى اهللا عليه وسلم قال أرأيت النَّبي صلى اهللا عليه وسلم  َ َ َ ََّ َ َّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َُ َُّ ِّ

ِ ِْ َ َ َكان شيخا قال كان َ َ ََ َ ََ ً ْ
= 
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 ٤٠١

أمـا مـسلم وأبـو . )٢(ُ وفيـه حـديث واحـدي ثم سنن الرتمذ.)١( أحاديثخمسةفيه ماجة و
                                                           

=  

ٌفي عنْفقته شعرات بيض َِ ٌ َ َ َ ِ ِ َِ  .)٣٥٤٦رقم( "َ

أحد عشر حديثا، يضاف لهم ستة، ومعهم ثالثة، وواحد يتلوه أخوه؛ فهذه اثنان وعشرون ف* 

  .حديثا كاملة، واهللا أعلم

َجبارةً ويرويها ابن ماجة جميعا  عن )١( َ َ ِ بنُ ِ المغلس، ْ ِّ َْ ِكثيرعن ُ ِ ِ بنَ ٍليم، ُ سْ ْ ِأنسعن َ َ ٍ بن مالكَ ِ
َ َ  رضي ْ

 .اهللا عنه

َمن أحب أن يكثر اهللا خير بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه، وإذا رفع": فأولها َ ُ َ َ َ ْ ْ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ِْ ُِ َ ََّ ََ ْ ْ َ َُ ُ َ َ") .٤/٤٠٢( 

َما رفع من بين يدي رسول اهللا ص: والثاين ْ ْ ْ َ
ِ ِ

ُ َ ُ ََ َ َِ ِ َّلى اهللا عليه وسلِ َ ََّ َ ْ
ِ َ ُ فضل شواء قط، وال حملت معه َمُ َ ُ َ ََ ْ َْ ُِ َِ ُّ َ ٍَ

ٌطنْفسة َ
ِ ِ") ٤/٤٢٩.( 

ِالخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنَام البعير": والثالث ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ُ ْْ َ َّ ْ َ ِْ َ َ َ ْ ُِ ِْ َّ َ ْ ُ َ َ") ٤/٤٥٢.( 

ُما مررت ليلة أسري بي بمَإل إال قالوا": والرابع َ ََ َّ ِ ٍ َ ْ ْ َ َ َِ ِ َ ِْ ُ َ ِ محمد، مر أمتك بالحجامةَيا: ُ ِ
َ َّ ْ ُ َّ َُ َْ ِ َ َ ُُ") ٤/٥٢٦.( 

ْإن هذه األمة مرحومة، عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من ": والخامس ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ُ َ ْ َ َِّّ َ ُْ َ ٌ َِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ََّ ِ َ ُ ْ َ

ُالمسلمين رجل من المشركين، فيقال ْ ٌ َْ َُ َ ْ ُ َ
ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ ُ

ُهذا فداؤ: ِ َ ِ َ ِك من النَّارَ ْ
ِ َ") .٤/٣٥١.( 

 : من أجلوإسنادها فيه مقال

َجبارة -١ َ َ ِ بنُ ِ المغلس الحماين أبو محمد الكويفْ ِّ َْ بن أبي ا وقال ، حديثه مضطرب:قال البخاري" ُ

 ما هو عندي ممن :بن نميرا وقال ، كان أبو زرعة حدث عنه يف أول أمره ثم ترك حديثه:حاتم

بن ا وقال ، فيحدث به وما كان عندي ممن يتعمد الكذب كان يوضع له الحديث؛يكذب

 إنما كانت غفلته ؛ يف بعض حديثه ما ال يتابعه عليه أحد غير أنه كان ال يتعمد الكذب:عدي

   ).٥٨ /٢ ("هتذيب التهذيب": انظر. "فيه

 صاحب كثير :المديني بن علي قال -باأليلي وليس- المدائني سلمة أبو ،الضبي سليم بن كثير -٢

 .حديث مائة فصارت ،نحوها أو خمسة :يسيرة أحاديث أنس عن حدثُي وكان ؛ٌضعيف أنس

 واهي :زرعة أبو وقال .مرتوك :واألزدي النسائي وقال .ضعيف :داود وأب ومعين بنا وقال

 .)٤١٦ /٨ ("هتذيب التهذيب": انظر. "الحديث

َّحد: قال) ٩٦ /٤( أبواب الفتن- يف سننه الرتمذي وقد أخرجه ) ٢( ُإسماعيل َثنَاَ ِ
َ ْ ُبن ِ َموسى ْ ُ 

ُّالفزاري ِ َ ُابن- َ ِبنْت ْ ِّالسدي ِ ِّ ِّالكوفي ُّ
ِ َقال -ُ َحدثنَا: َ َّ ُعمر َ َ ُبن ُ ٍشاكر، ْ ِ ْعن َ ِأنس َ َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ

َقال َ َقال: َ َ 

ُرسول ُ َّصلى ِاهللا َ ِعليه ُاهللا َ
ْ َ َوسلم َ ََّ ِيأتي«: َ ْ َعلى َ ٌزمان ِالنَّاس َ َ ُالصابر َ ِ ْيهمِف َّ َعلى ِ ِدينه َ ِ ِكالقابض ِ ِ َ َعلى َ َ 

ِالجمر ْ َ«. 

َهذا: قال الرتمذي ٌحديث َ ِ
ٌغريب َ ِ ْمن َ

َهذا ِ ِالوجه َ
ْ ُوعمر ؛َ َ ُ ُبن َ ٍشاكر ْ ِ ٌشيخ َ ْ ٌّبصري َ ِْ ْقد ،َ َروى َ ُعنْه َ ُغير َ ْ َ 

= 
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 ٤٠٢

  . فليس فيها من ذلك شيءيداود والنسائ

وليس معنى هذا أنه ليس هنـاك ثالثيـات إال يف الكتـب الـستة، بـل الكتـب الـسابقة 

ًثنائيات أيضا، كما يف موطأ اإلمـام للبخاري رحمه اهللا تعالى مشتملة على ذلك، بل وال

 .)١( مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه: مالك، وسلسته المشهور

 

  " ار اري    اري")١٤(

) َِّا ب ا  أ–ا -يز١١٩٧ -.... ا(  

َأحمد بـن شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الـسجا: مؤلفه ّعي البـدراوي األزهـري ُّ
ِ

 .المصري، فقيه شافعي ، نحوي، مشارك يف عدة علوم

ُّ إلى السجاعية من غربيـة مـصر، لـه تـصانيف كثيـرة، جلهـا شـروح وحـواش تهنسب ُ َّ َ
ِ

ُّ
تـويف . ورسائل ومتون منظومـة يف علـوم الـدين واألدب والتـصوف والمنطـق والفلـك

 .)٢(بالقاهرة يف صفر سنة سبع وتسعين ومائة وألف

                                                           
=  

ٍواحد ِ
ْمن َ

ِأهل ِ ْ ِالعلم َ ْ  . انتهي"ِ

َوليس": قال المباركفوري ْ ِجامع ِفي ََ ِ
ِالترم َ

ْ ِّذيِّ
ٌحديث ِ ِ

ٌّثَالثي َ
ِ ُسواه ُ َ

 ).٤٤٤ /٦( تحفة األحوذي "ِ

ُعمر": وهذا أيضا إسناد تالف من أجل: قلت َ ُبن ُ ٍشاكر ْ ِ   ضعيف": بو حاتمقال أ " البصريَ

قال ابن عدي يف و). ١١٥ /٦( الحرج والتعديل " المناكير أنس عن يروي ؛الحديث

َأنس َعن يحدث") : ٦/١١٣ ("الكامل"  . " محفوظة غير ًحديثا عشرين من اًيبقر بنسخة َ

ذكره ابن  ومع ذلك كله فقد ."ضعيف": )٤١٣ ص ("تقريب التهذيب"وقال الحافظ يف 

 .)١٥١ /٥ ("الثقات"حبان يف 

 .ي الصعيدي وداعة وليد بن صبحيبألتحبير الورقات بشرح الثالثيات : انظر) ١(

/ ١ "هدية العارفين"، ١٥٤/ ١ "لفينمعجم المؤ"، و٩٣/ ١ "األعالم": انظر ترجمته يف) ٢(

 .٢٨/ ١ لعادل نويهض " معجم المفسرين"، ١٨٠

فتح المنان يف بيان مشاهير الرسل التي يف القرآن، الكايف بشرح متن الكايف يف : من مصنفاته

العروض والقوايف، منظومة يف المجاز واالستعارة، وفتح الجليل على شرح ابن عقيل ، الدرر 

 . ل السور، شرح معلقة امرئ القيس، وغيرهايف إعراب أوائ
= 
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 ٤٠٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
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، "معجـم المـؤلفين"كحالـة يف : وممن نص على هذا االسم لهذا الـشرح المبـارك

 . وذكر له عدة نسخ مخطوطة٢٤٦/ ١ "تاريخ الرتاث العربي"وسزكين يف 

خمس نسخ يف المكتبة األزهريـة ، وواحـدة يف : وهو من الكتب الوافرة النسخ فله

، وجامعـة الملـك عبـد العزيـز، مكتبة رامبور بالهند، والمكتبة الوطنية بتونس: كل من

ـــة التيموريـــة، ومكتبـــة  ـــة، ودار الكتـــب المـــصرية ، والخزان ـــة مكـــة المكرم ومكتب

 .)١(الكونجرس

شـرح ": ، فـذكر مـن جملـة مـصنفاته١٨٠/ ١ "هدية العـارفين"وأما البغدادي يف 

ْمخ ْتصر ابن ُ ّ جمرة للبخارييبأَ ُ َِ َ ْ َ  .  هكذا بال تسمية"ْ

 . عالم قد فاته هذا الشرح فلم يذكره يف جملة مصنفاتهيف حين أن الزركلي يف األ

وهذا الشرح كسابقه شرح على مختصر ابـن أبـي جمـرة لـصحيح البخـاري الـذي 

ســبق التعريــف بــه وبمنهجــه وطبعاتــه يف الــشرح الــسابق مباشــرة، ومنهجــه يف الجملــة 

ًقريب من منهج األجهوري رحمه اهللا، إال أنه أكثر اختصار ِ ُ ْ   . ا منهُ

م ٢٠١٧-٢-١٦لكتــاب لــم يطبــع، إال أنــه قــد تــم إقــراره يف هــذا العــام بتــاريخ وا

قـسم أصـول -كأطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه يف كليـة اإلمـام األعظـم يف بغـداد

: الدين، من خالل تحقيقه على أربع نـسخ خطيـة يف رسـالتين، األولـى منهمـا للطالـب

صـبحي : والثانيـة للطالـب). ٨٠(عبد الواحد خلف، من بداية المخطوط إلى صفحة 

 .إلى هناية المخطوط) ٨٠(طه ياسين، من ورقة 

 

  "ح اب ا   اري")١٥(

)ا   نيز١٢٠٤ - .. .. ا.(  

ســليمان بــن عمــر بــن منــصور العجيلــي، المــصري، االزهــري، الــشافعي، : مؤلفــه

  . فقيه، مشارك يف بعض العلوم مفسر،،أبو داود، المعروف بالجمل
                                                           

=  

: ١المكتبة األزهرية / وهو مخطوط) فهرس مؤلفات السجاعي(وألحد تالميذه رسالة سماها 

١٤٩. 

 .٢٤ العدد "مجلة جامعة أم القرى"انظر ) ١(



 

 ٤٠٤
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ولد يف منية عجيل إحدى قرى الغربية بمصر، وانتقل إلى القاهرة، واشتهر بالزهـد 

َّوعفة النفس، ودرس بالمدرسـة األشـرفية  الفقـه والحـديث والتفـسير وكثـرت عليـه  )١ (َ

 . الطلبة

. ويف آخــر أمــره تقــشف يف ملبــسه ولــبس كــساء صــوف وعمامــة صــوف وطيلــسانا

 .)٢(القاهرة يف الحادي عشر من ذي القعدة سنة أربع ومائتين وألفوتويف ب

ــد  ــاري عن ــروح البخ ــى ش ــه عل ــرض كالم ــان يف مع ــره بروكلم ــاب ذك ــذا الكت وه

الحديث على شرح الشيخ تاج العارفين بن موفـق الـدين علـى األحاديـث المـشروحة 

 بـرلين )١٢٠٤،١٧٨٩(وشـرح مثلـه لـسليمان العجيلـي ": يف الكتاب األخير، ثم قال

ولم أقف على من ذكره سواه ممـن تـرجم للـشيخ العجيلـي رحمـه اهللا  .انتهى"١٢١٩

 . تعالى

 

)١٦( "وا    ا اء "" = ا رب ا ا

مي، " (اِا ا أ ،  ١١٤٥- ١٢٠٥.(  

ْى بـأبي الفـيض وبـأبي َّنـَكُبـن عبـد الـرزاق، الممحمد بن محمد بن محمـد : مؤلفه َ ْ

ِالزبيــدي الوقــت  اليمنــي، ثــم المــصري، الحنفــي، الــصويف، الملقــب -بفــتح الــزاي– َّ

لغـوي، نحـوي، محـدث أصـولي، فقيـه ، "تـاج العـروس"رتضى، صاحب كتـاب ُبالم

 .َّأديب، ناظم، ناثر، مؤرخ نسابة، مشارك يف عدة علوم

                                                           

نسبة  ، عند تالقيه بشارع جوهر القائد،قع بشارع المعز لدين اهللا مسجد ومدرسة يف آن واحد، ت)١(

  . هـ ٨٢٦ إنشائه سنة وقد بدأ يف )هـ٨٤١ت (ياألشرف برسبالى الملك إ

معجم المطبوعات "، ١٣١/ ٣"األعالم"، ٢٧١/ ٤ "معجم المؤلفين": انظر ترجمته يف) ٢(

 .٢/٨٨"تاريخ الجربيت"، ٣/١٧٢"تاريخ الرتاث العربي" ، ٧١١/ ٢"العربية

ن بالدقائق الخفية، فتوحات الوهاب الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللي: من تصانيفه

بتوضيح شرح منهج الطالب للرملي يف فروع الفقه الحنفي، المواهب المحمدية بشرح 

الشمائل الرتمذية، الفتوحات األحمدية بالمنح المحمدية على متن الهمزية للبوصيري، 

 .والمنح اإللهيات بشرح دالئل الخيرات



 

 ٤٠٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

َ، ومولــده يف بلجــرام يف الــشمال الغربــي مــن الهنــد،  أصــله مــن واســط يف العــراق
ِ ْ ِ

ِومنشأه يف زبيد باليمن َ. 

رحل إلى الحجاز، وأقام بمـصر، فاشـتهر فـضله واهنالـت عليـه الهـدايا والتحـف، 

اليمن والـشام والعـراق  ملوك الحجاز والهند وُهَبَوكان يحسن الرتكية والفارسية، وكات

الجزائر، وزاد اعتقاد النـاس فيـه؛ حتـى كـان يف قصى والرتك والسودان ووالمغرب األ

ِأهل المغرب كثيرون يزعمون أن مـن حـج ولـم يـزر الزبيـدي ويـصله بـشيء لـم يكـن  َّ

 ! حجه كامال

دفـن ووتويف رحمه اهللا بالطاعون يف مـصر يف شـعبان سـنة خمـس ومـائتين وألـف، 

 ولـم يعقـب ّبالضريح المنسوب لسيدتنا رقية بنت علي بن أبي طالب يف مـصر، ومـات

ًال ذكرا وال أنثى، ولم يعلم أحد بموته من أهل األزهر مع عظيم الشهرة التي كانت لـه 

بأرجاء المعمورة الشتغال النـاس بـأمر الطـاعون، كمـا أنـه لـم يرثـه أحـد مـن أهلـه إال 

  .)١(زوجته

شــرح ه  لكنــه لــم يــشر إلــى أنــ"هديــة العــارفين"وهــذا الكتــاب ذكــره البغــدادي يف 

 فلـم "معجـم المـؤلفين"يف ، وكحالـة "األعـالم"اري، وأمـا الزركلـي يف لصحيح البخ

ِعرجا عليه أصال يف مصنفات الزبيدي رحمه اهللا التي ساقاهاُي َّ . 

 مــع كونــه اهــتم بمؤلفاتــه الحديثيــة "فهــرس الفهــارس"وكــذلك فعــل الكتــاين يف 

 !خاصة، والعجب أنه لم يذكر هذا الشرح على أهميته

 . وال سزكين يف جملة الكتب المؤلفة على صحيح البخاريولم يذكره بروكلمان

الفهـرس الـشامل "هـو وإنما الموطن الوحيد الذي ذكره ضـمن شـروح البخـاري 
                                                           

، )٣٠٠ (٥٢٦/ ١ "فهرس الفهارس"، و٣٤٧/ ٢ "هدية العارفين": انظر ترجمته يف) ١(

 .٢٨٢/ ١١ "معجم المؤلفين"، و٧٠/ ٧ "األعالم"و

تاج العروس يف شرح القاموس، الروض المعطار يف نسب السادة آل جعفر : من تصانيفه الكثيرة

ِالطيار، نشوة االرتياح في بيان حقيقة الميسر والق ِ َِ َ َ ياء اح، إتحاف السادة المتقين يف شرح إحَدَ

َالعلوم للغزالي، بلغة الغريب يف مصطلح آثار الحبيب، وعقد الجواهر المنيفة يف أدلة مذهب  ِ
َ َ ْ ُ

َكشف اللثام عن آداب اإليمان واإلِاإلمام أبي حنيفة،  َسالم، المنح العلية في الطريقة َ َِّ ِ ْ ْ

 .النقشبندية، وغيرها كثير



 

 ٤٠٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 ." باالمالء الشيخونية)١(مواهب الربية"بعنوان ، ٥٧١/ ١ "للرتاث المخطوط

 ضـمن يـرادهيف إوكـأهنم اعتمـدوا ا هبذا التنبيه، ًولذلك ذكرته يف هذا البحث متبوع

فإنـه ذكـر يف  "هديـة العـارفين"شروح البخاري على سياقة البغدادي لهـذا الكتـاب يف 

َالمواهب الج": جملة مصنفاته َ
ِ

َ ِ فيمـا يتعلـق بحـديث )٢(ةَّيـِلْ ِ
َ َِ َّ َ َّوليـة مواهـب رب البريـة األَ َ ْ

 . "باالمالء الشيخونية

: يث األوليـةوالظاهر من هذه السياقة أهنما اسمان لكتاب واحد يتعلق بـشرح حـد

َوهو حديث عبد اهللا بن عمرو قال َ ٍ ْ َ َِ ْ
ِ ِ

َقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم: ْ َ ُ ََّ َ َّ ُ ََ ْ َ
ِ َ ُ

ِ َالراحمـون ": َ ُ َّ
ِ

ِيـرحمهم الـرحمن، ارحمـوا مـن فـي األرض يــرحمكم مـن فـي  ِ
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ ُْ َ َِ ِالـسماءَ

َ ، وكمـا هــو )٣("َّ

إنـه : يح اإلمام البخاري رحمـه اهللا؛ حتـى يقـالمعلوم فإن حديث األولية ليس يف صح

ة الكتب التي اهتمت بشرح أحاديث الصحيح كمـا يـوهم لم جمن هذا الوجه معترب يف

 .، اهللا أعلم"الفهرس الشامل"فعل أصحاب 

 

  " ِْي ح  اِِي ا" )١٧(

)زا ا  : ،ويا ا ١١٥٠-١٢٢٧.(  

ــد: شــيخ اإلســالم اإلمــام القــدوة العلــم: مؤلفــه ــراهيم عب ــن إب ــن حجــازى ب  اهللا ب

ِ األزهري المعروف بالشرقاوي الشافعي شيخ الجامع األزهـر، يالمصر ِ َّ ُ َْ شـيخ علمـاء ْ

، أصــولي، نحــوي، صــويف، محــدث، مــؤرخ، مــشارك يف الــشافعية ومفتــيهم يف عــصره

 .بعض العلوم، مكثر من التصنيف

لطويلة، مـن ضـواحي بلبـيس، بـالقرب مـن قريـة القـرين يف محافظـة يف قرية ا ولد 

  .وإلى الشرقية نسبتهبمصر يف حدود سنة خمسين ومائة وألف، الشرقية 

حيث نشأ هبا، وتطلع إلى المعرفة فشد ) القرين(حفظ يف طفولته القرآن الكريم يف 

                                                           

 ).مواهب رب الربية(صوابه ) ١(

 .ًبالحاء، وأظنه تصحيفا) الحليلة (الذي يف المطبوع) ٢(

ِ باب في الرحمة – كتاب األدب"سنن"أخرجه أبو داود يف ) ٣( ِ
َ َّْ ٌ  "سننه"، والرتمذي يف ٤/٢٨٥َ

ِأبواب البر والصلة َ ِّ َ ُ َِّ ِ ْ َباب ما جاء في رحمة المسلمين- َ ْ َ ُ
ِ ِ ِِ

ْ ُ َ َ َ َْ ٌحسن صحيح":  وقال٣/٣٨٨َ َ ٌ َ
ِ

َ". 



 

 ٤٠٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ل بفطرتـه رحاله إلـى الجـامع األزهـر حيـث درس علـى كثيـر مـن أعـالم علمائـه، ومـا

 ليـصبح بعـد مـن قادتـه فـاطلع علـى أسـراره واتـصل برجاالتـهالطبيعية إلى التصوف؛ 

 .العارفين

وقد تقلبت به األحوال فتجرع مرارة الفقر كما ذاق حالوة اليسر، وعاش يف ظالل 

الخمول والنسيان، كما عاش يف أضواء الجاه والسلطان، فاستفاد خربة وتجربة ضمها 

 علم وعرفان إلى ما أحـرزه مـن مجاهـدة روحيـة يف مجـال الـسلوك إلى ما استفاده من

َّالصويف، فصقلته التجـارب وهذبتـه المعـارف، وزكتـه النفحـات، وهبـذا نـال الـصدارة  َّ

ــه تعــالى  ــادة مــصداقا لقول ــا لنهــدينهم ســبلنا وإن اهللا لمــع (والري ــذين جاهــدوا فين َوال َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ َْ َ َ ََّ َّ ِ َ َّ َ ََ
ِ ِ ُِ َ

َالمحسنين ْ
ِ ِ

ُ ْ() ١( 

َّهـــ، تــولى اإلمــام ١٢٠٨ولمــا مــات الــشيخ أحمــد العروســي شــيخ األزهــر عــام 

الـشيخ ِّن معه لتولي هذا المنـصب الشرقاوي مشيخة األزهر بعده، وكان من المرشحي

مصطفى العروسي، لكنهـا آلـت إلـى الـشيخ الـشرقاوي، وأسـندت لـه، وتوالهـا وهـو 

  .موضع ثقة الجميع

دور األزهر وريادته يف المجتمع؛ يف نـشر العلـم وجهـاد فرفع لواء الحق، وحافظ على 

 يتجـرأ هاألمر الـذي جعلـ عهد محمد علي باشا كانت له مواقف شجاعة أثناءالظلم، و

بوضع الشيخ الشرقاوي تحت اإلقامة الجربية يف محاولة منه للقضاء على نفوذ علماء 

ــر ــام. األزه ــشرقاويويف أي ــام ال ــه اهللا   اإلم ــشئ ررحم ــشراقوة"  )٢ (اقَوُأن ــاألزهر"ال ،  ب

 . ويضم أبناء الشرقية وأغلب مناطق الوجه البحري

ً متسامحا متساهال، وقد خـاض يف -رحمه اهللا-كان الشيخ اإلمام عبد اهللا الشرقاوي و
ًحياته أحداثا جساما، كان يلقاها بالمرونة والحكمة، وقد أعانتـه نزعتـه الـصوفية علـى  ً

 .غم مما قاساه من خصومة وعداءالرفق والتؤدة والتسامح، على الر

 الحملة الفرنسية على مـصر، وقـاد الـشعب مـن أجـل -رحمه اهللا-وعاصر الشيخ 

ًمقاومتها حينا، ومن أجل التخفيـف مـن شـدة وطأهتـا علـى الـشعب حينـا آخـر،  وبعـد ً

يـوم الخمـيس، الثـاين  يف القـاهرة تـويفجهاده الدائم لنصرة الحق ونشر العلم والعـدل 

                                                           

 .٦٤: سورة العنكبوت) ١(

 .المكان المعد للدراسة أو العبادة: بضم الراء وفتح الواو وهو )٢(



 

 ٤٠٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ِ سبع وعشرين ومـائتين وألـف مـن الهجـرةسنةمن شوال  ْ َ ََ َ مـام ، ليخلفـه بعـد ذلـك اإل)١(ِْ

ِالشنواني محمد 
َ َ  .)٢(رحمه اهللاَّ

ِفــتح المبــدي" الــشرقاوي  اإلســالمشــيخوكتــاب 
ْ شــرح علــى مختــصر صــحيح "ُ

البخــاري الــذي قــام اإلمــام الحــافظ زيــن الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللطيــف 

ِالشرجي الزبيدي  ِ َّ ِ
ْ باختصاره؛ حيث قام بحذف األسانيد، ومـا تكـرر مـن ) هـ٨٩٣:ت(َّ

التجريد الصريح ألحاديـث الجـامع ": ًاألحاديث ورتب الكتاب ترتيبا جديدا، وسماه

 ."الصحيح

طـارق بـن : وقد طبع هذا المختـصر يف مجلـد واحـد بـدار ابـن الجـوزي، بتحقيـق

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٤عوض اهللا، 

ا ًي شيخ الجامع األزهـر بـشرح هـذا المختـصر شـرح فقام الشيخ عبد اهللا الشرقاو

ــرح  ــراب، وش ــوه اإلع ــين وج ــبطها، وب ــه، وض ــرر ألفاظ ــث ح ــة؛ حي ــى الغاي ــاق عل ف

الكلمــات، واســتخرج األحكــام الــواردة فيهــا وأورد آراء الفقهــاء ؛ فجــاء شــرحه هــذا 

ــل واإليجــاز، وأســماه ــين التطوي ــسرا ومتوســطا ب ًمي ــصر ": ً ــشرح مخت ــدي ب ــتح المب ْف ُ
 "بيديَّالز

والكتـاب مـشهور ومرغـوب عنـد طلبـة العلـم والعلمـاء، وذكـره غيـر واحـد ممــن 

 وذكـر أنـه طبـع "تـاريخ األدب العربـي"ترجم لإلمام الـشرقاوي رحمـه اهللا كـصاحب 

 .هـ يف ثالثة أجزاء١٣٣٣هـ، ١٣٣٠بالقاهرة سنة 

                                                           

سلك الدرر يف أعيان "، ٤١/ ٦ "معجم المؤلفين"، ١/٤٨٨"هدية العارفين": انظر لرتجمته) ١(

، ١٠٧١/ ٢ "فهرس الفهارس"، ١٩٣/ ٣ لمحمد خليل الحسيني "القرن الثاين عشر

 ." دار اإلفتاء المصريةموقع"، ٣/١٧٦"تاريخ األدب العربي"، ٧٨/ ٤ "األعالم"

َالتحفة البهية في طبقات الشافعية، تحفة الناظرين فيمن : من مصنفاته
ِ ِ ِ ِ

َّ َ َّْ َ َ َ َ مصر من الوالة وليُّ ُ ْ

 .والسالطين

ِحاشية على التحرير، ربيع الفؤاد في ترتيب صلوات الطريق واألوراد، شرح  َِّ ََ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ حكم العطائية، الَّ

ْرية، شرح المختصر من العقائد والفقه، شرح منظومة شرح الحكم والوصايا البك ِ ْ َْ َ ْ ، ِييطِرْمَالعُ

ِشرح ورد السحر، شمس التحقيق وعروة أهل التوفيق، الفيض العرسي على الفتح القدسي  ِ ُِ َ َْ ْ ْْ َّ َّْ ُْ ْ ْ َ َ ُْ

َمختصر الشمائل وشرحه، مختصر  َْ ُْ َ َُ ََّ
ْ في النَّحو، وغيرهاالمغنيِ

ِ 

 .تاب واحدتأيت ترجمته بعد ك) ٢(



 

 ٤٠٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 القــاهرة، وهبامــشة –طبعــة الحلبــي يف المكتبــة العربيــة الكــربى : ومــن طبعاتــه

. م١٩٦٥ بيروت يف أربعـة مجلـدات، سـنة –وطبعة دار المعرفة . "التجريد الصريح"

-وطبعة دار الكتب العلمية، بيـروت.  القاهرة، يف ثالثة مجلدات-وطبعة دار المعرفة

ً يف ثالثـة مجلـدات أيـضا، م،٢٠١١لقادر محمد علي، سنة النشر عبد ا: لبنان، بتحقيق

ِوفيها تم وضع مختصر الزبيدي يف ِ ِ أعلى الصفحات وفتح المبدي يف أسفلهاَّ
ْ ُ. 

ومن بركة الكتاب أنه كان يدرس لطلبة الثانوية يف المعاهد األزهرية، وكنـت ممـن 

 . نال شرف دراسته، وهللا الحمد والمنة

تيـسير فـتح "ويف هذه األيام ومراعاة لظروف العصر وسرعته فقد تـم إقـرار كتـاب 

َّالمبدي بشرح مختصر الزبيدي ْ تـم اختـصار وهتـذيب المـادة األصـلية لكتـاب  حيث "ُ

الـــشيخ الـــشرقاوي بأســـلوب عـــصري ســـلس مـــنظم ومختـــصر، ولكـــن المبالغـــة يف 

 .االختصار من مضار العملية التعليمية يف هذه األيام

 

  " د ا ا ا ا  ار")١٨(

)زا ا  : ،ويا ا ١١٥٠-١٢٢٧.(  

التجريـــــد "كتـــــاب الزبيـــــدي رحمـــــه اهللا وفيـــــه اختـــــصر اإلمـــــام الـــــشرقاوي 

ِفـتح المبـدي" الـذي سـبق وشـرحه يف "ألحاديث الجامع الـصحيح الصريح
ْ ، وهـذا "ُ

ــره وســزكين يف  ــصر ذك ــي"المخت ــرتاث العرب ــاريخ ال ــوع ١/٢٤٧ "ت ــه مطب ، وذكــر أن

 .م١٩٥٥م، ١٩٥٤: بالقاهرة أعوام

محمـود أمـين : م بمطبعـة الحلبـي، بتحقيـق١٩٥٨ام ثم وقفت على طبعة ثالثـة عـ

  .النواوي، محمد عبد المنعم خفاجي

 

  "   اري  أ ة ")١٩(

) زا ا  اِمََر ا     .....- ١٢٣٣(  

ِمحمد بـن علـي بـن منـصور الـشنواني الـشافعي، المـصري، : مؤلفه
َ َ  الجـامع شـيخَّ

 .محدث، نحوي، مشارك يف بعض العلوم، األزهر

َشنوان الغرف من قرى المنوفية،ولد ب ، ولم أقف على مـن حـدد سـنة نسبتهوإليها  َ



 

 ٤١٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .مولده

ًكان ذكيـا فطنـا جيـد الحفـظ؛ ممـا قربـه مـن وتتلمذ على كثيرين من أعالم عصره،  �
 وفتح لـه ، كثير من العلومأساتذته وجعله موضع رعاية تامة منهم، األمر الذي مكنه يف

 .أسرار الفنون

َوقد عرف الشيخ رحمه اهللا بالسماحة، وشدة الحياء، والتواضع، ومن تواضعه أنه  ِ ُ

كان ال يحب التزاحم على المظـاهر الدنيويـة، فلـم ينـافس غيـره يف التـدريس بـاألزهر 

ا ًقـع حاليـوي) جـامع األفخـرال(وإنما قنع بإلقاء دروسه بالجـامع المعـروف بالفكهـاين 

فأقبل عليـه الطلبـة، وانتفعـوا بآرائـه وتوجيهاتـه، كمـا انتفعـوا ،  )١ (بشارع المعز لدين اهللا

 .بأخالقه وآدابه

كان مهذب النفس مع التواضع، واالنكسار، والبـشاشة لكـل ": وعنه يقول الجربيت

 ."أحد من الناس ويشمر ثيابه ويخدم بنفسه ويكنس الجامع ويسرج القناديل

هــ ١٢٢٧زهـر بعـد وفـاة الـشيخ عبـد اهللا الـشرقاوي عـام األخة الجامع وولي مشي

ًعلى غير رغبة منه؛ إذ هرب إلى الريف فرارا من هـذه الواليـة فأحـضروه جـربًا وولـوه 
، وكان ذلك يف يوم الثالثاء، الرابـع عـشر مـن شـهر شـوال سـنة مشيخة الجامع األزهر

 م١٨١٢ من أكتوبر سنة ٢٠= هـ ١٢٢٧

ً متواضـعا يف حياتـه ويف شـؤون معاشـه، -رحمـه اهللا-إلمام الشنواين وكان الشيخ ا
وأقبلت عليه الدنيا فلم يهنأ هبا، فقد اعرتته األمـراض إلـى أن تـويف يـوم األربعـاء رابـع 

م، ١٨١٧ نوفمرب سنة ٢٣عشر من المحرم سنة ثالث وثالثين ومائتين وألف الموافق 

ِوصلي عليه باألزهر يف مشهد عظيم، ودف
ُ  .)٢(َن برتبة المجاورينُِّ

ــي جمــرة  ــن أب ــصر اب ــشيح علــى مخت ــي يف هــاذكروحاشــية ال ، "األعــالم"ُّ الزركل
                                                           

 . وهو مزار سياحي بحي الغورية بالقاهرة الفاطمية)١(

دمة طبعة الحلبي ، مق٦٣/ ١١ "معجم المؤلفين"، و٢٩٧/ ٦ "األعالم": انظر ترجمته يف) ٢(

 "موقع دار اإلفتاء المصرية"، موقع ٢لهذه الحاشية ص

 االنصاري لجوهرة الجواهر السنية يف مولد خير الربية، حاشية على شرح زكريا: من تصانيفه

سماء اهللا الحسنى، وحاشية على شرح العضدية يف آداب البحث، وحاشية أالتوحيد، شرح 

 .على شرح اللقاين على الجوهرة يف التوحيد، و حاشية على شرح السمرقندية



 

 ٤١١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 وذكـرا لـه ١٧٥/ ٣، وبروكلمـان ٢٤٦/ ١، وسـزكين "معجـم المـؤلفين"ُوكحالة يف 

 .ًنسخا

اكتفاء القنـوع "نديك يف اُوأول ما يعرف من طبعات هذه الحاشية ما ذكره إدوارد ف

ِطبعت هذه الحاشية يف القاهرة سنة أربع وثالثمائـة ": بقوله ١٢٦ ص "بما هو مطبوع

ِوألف، يف ثمان عشرة ومائتي صفحة، والمختصر هذا مع الحاشية هذه مرغوبـان عنـد 

 ."طلبة علم الحديث

) صـفحة٣٢٠(تقـع يف ثم وقفت علـى طبعـة ثانيـة لهـذه الحاشـية يف مجلـد واحـد 

: أحمــد ســعد علــي، ســنة النــشر: بمطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، بتحقيــقطبعــت 

 .م١٩٣٥ -هـ١٣٥٣

 ثــم )١(أن يــذكر الحــديث-كمــا يف النــسخة المطبوعــة–وطريقــة الــشيخ يف الحاشــية 

َّيعلق عليه بما من به الرحمن، وأصل ذلك ما علقه لنفسه أثناء قراءة مختـصر ابـن أبـي  َّ
ه الفوائـد ، إال أن بعض الطلبـة رغـب إليـه يف االسـتفادة مـن هـذ)هـ١١٩١(جمرة سنة 

؛ فراجع ألجل ذلك الشروح وكتب الغريب، وتوسع يف العبارة، )م١١٩٥(وذلك عام 

ًونبه على فروق نسخ الصحيح، مع الرتجيح بينها يف مواطن، ونقل عـن الـشراح كثيـرا 
من الفوائد مع التعليق عليها والرتجيح بينها واإلجابة عما يـشكل، وضـبط مـا يغـرب، 

اطات تجدها ظاهرة يف شرحه، وبالجملة فهو كتـاب مبـارك وزيادة فوائد وملح واستنب

 .نافع، جمع بين العلم والفهم، والروحانية والسكينة

 

  " ار اري    اري ")٢٠(

)  ويِْي اي ازاوي ا١٢٢١ا -١٣٠٣.(  

لكي، فقيـه، الحمـزاوي، المـا-بكسر العين وسكون الدال–ْدوي ِحسن الع: مؤلفه

 .متكلم، محدث

ْ ولد بقريـة عـدوة بمـصر،  مـة خـادم للـسنة،  عالٍَّوتعلـم ودرس بـاألزهر، وهـو راوِ

                                                           

 .ولعل هذا من صنيع الناشر) ١(



 

 ٤١٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

اشتهر بحفـظ الـسنة وسـير الـصالحين، وتـويف يف الـسابع والعـشرين مـن رمـضان سـنة 

 .)١(ثالث وثالثمائة وألف بالقاهرة

، ٢٤٣/ ١ "ربـيتـاريخ الـرتاث الع"وهـذا الكتـاب هبـذا العنـوان ذكـره سـزكين يف 

: فقــد ســماه، ٣٠٣/ ١ "هديــة العــارفين"البغــدادي يف : وممــن ذكــره بعنــوان مقــارب

ّ شرح الجامع الصحيح للبخارييُّالنور السار( ُ َّ َِ َ ْ ِْ  "شجرة النور الزكية"، ومخلوف يف ) ِ

لـه ":  ، وقـال"معجـم المـؤلفين"، وكحالـة يف )النور الساري على البخـاري: (وسماه

 . " البخاري سماه النور الساريتقرير على صحيح

وأول مـا يعـرف مـن طبعاتـه مـا ،  بـهَّوعلى كل فالكتاب مطبـوع بـالعنوان المـصدر

 مــن أنــه طبــع يف ١٢٦ ص "اكتفــاء القنــوع بمــا هــو مطبــوع"دوارد فانــديك يف ذكــره إ

وكـذا قـال . "جـامع البخـاري"القاهرة سنة تسع وسبعين ومائتين وألف علـى هـامش 

 .١٣١٣/ ٢ و ٥٣٦/ ١ "المطبوعاتمعجم "سركيس يف 

ً، وزاد طبعــة أخــرى يف القــاهرة أيــضا،  ١٧٦/ ٣وذكــر نحــوا مــن ذلــك بروكلمــان 

 .م١٢٩٦بوالق 

وقد اكتحلت عيناي برؤية نسخة من هذه الطبعة النادرة، ومنها أنقل وصف مـنهج 

 .المؤلف يف كتابه، وهللا الحمد والمنة

لبنــان، -الكتــب العلميــة، بيــروتم، يف دار ٢٠١٤وقــد طبــع الكتــاب حــديثا عــام 

 .محمد العزازي: النور الساري من فيض صحيح البخاري، بتحقيق: بعنوان

وهذا الكتاب يشرح كتاب صحيح البخاري شرح� وافيـ� بأسـلوب سـهل واضـح 

ويحــرص علــى بيــان فــروق نــسخ الــصحيح، ســبقه مــن شــروح، مــا م مــستفيدارائــق، 

، ويفــسر الغريــب مــن الكلمــات، ويجيــب علــى مــا يمكــن أن يــشكل علــى الحــديث
                                                           

، ٥٨٢/ ١ " المالكيةشجرة النور الزكية يف طبقات"، و١٩٩/ ٢ "األعالم": انظر ترجمته يف)١(

 .٣٠٣/ ١ "هدية العارفين"، ٢٤٥/ ٣ "معجم المؤلفين"و

الجوهر الفريد على شرح إرشاد المريد يف خالصة علم التوحيد، حاشية على شرح : من مصنفاته

خوان يف وضع اليد وما يشهد واإلالزرقاين على العزية يف فروع الفقه المالكي، تبصرة القضاة 

 .ق األنوار يف فوز أهل االعتبارله من الربهان، مشار

 



 

 ٤١٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ويضبط ما يحتاج إلى ضبط بالحروف، مع التعريج أحيانا على بعض الفوائد النحويـة 

ه على مـا يـستنبط مـن الحـديث مـن فوائـد ومـا يمما يفيد وفهم المعنى المراد، مع التنب

َّجليستخرج منه من فرائد، كل ذلك بأسلوب سهل لين، وقد جعل الشارح رحمه اهللا  ُ 

مع إيراد تعلقات بسيطة مرضية علـى فوائـد يف ترجمـة بعـض  ، على متن الحديثهمه

ــان المهــم مــنهم ــدو، واهللا ونحــو ذلــك؛  رواة اإلســناد وبي ــة يف االختــصار فيمــا يب رغب

 .)١(أعلم

 

  " ح  اري")٢١(

)ا إدر  اإ ا ي١٣٠٤-....  ا(  

ِّالسيد إبر: مؤلفه ، فقيه مالكي، ي الفاسي المالكي السنوسيْاهيم بن إدريس الحسنَّ

َولد ببلده ثم انتقل إلى اإلسكندرية ثم إلـى القـاهرة، وأقـام .عارف بالحديث والتفسير َّ َّ
ِ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ

َ ِ

ْ سنة أربع وثالثمائة وألفهبا إلى أن تويف َ ْ)٢(. 

 ثالث ثـالث كتـب "هدية العارفين"وهذا الشرح المبارك ذكره البغدادي وحده يف 

ّوشرع في تفسير القرآن وشرح البخـاري ": شرع فيها صاحب الرتجمة، قال رحمه اهللا ُ َ َِ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ

                                                           

 للشيخ عبد "ختم الجامع الصحيح" بعنوان "العدوي"وهناك كتاب آخر لعالم آخر يقال له ) ١(

وال أدري هل نسبة العدوي كنسبة الشيخ . السالم بن محمود بن محمد بن محمد العدوي

ْحسن العدوي" ون داخًال يف ً فيكون مصريا من علماء القرن الحادي عشر الهجري؛ فيك"ِ

ِالعدوي"شرط البحث، أم هي بفتح العين والدال  َ ّ نسبة على بني عدي القرشية"َ
ِ َ. 

تاريخ الرتاث "لم أقف على من ترجم له، وال ذكر هذا الكتاب سوى سزكين يف ف وعلى كل 

هـ، وأن منه نسخة بخط المؤلف بدار ١٠٣٣، وذكر أنه مؤلفه فرغ منه سنة ١/٢٥١ "العربي

 ).١٣(إلى ) ١(من ورقة ) ٣٣٥(قاهرة، مصطلح الكتب بال

ُوعلى كل فذكر الكتاب على أي احتمال فائدة مرغوبة، فإن كان الزما ذكره فقد حصل، وإال فزيادة  ِ

 .الخير خير

 "معجم المفسرين"، ١١/ ١ لكحالة "معجم المؤلفين"، ١/٤٤ للبغدادي "هدية العارفين") ٢(

 .١٠/ ١لعادل نويهض 

َف النَّصر بالسادة الكرام أهل بدر نظما ونثرا في مجلدسي: من تصانيفه ُْ ً َ
ِ ِ ْ. 



 

 ٤١٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

َوشرح مختصر الشيخ خليل ولم يوافه األجل بإتمامها ْ َِ َ َّْ َ  انتهى."ُ

 .وقد اجتهدت فلم أقف له على مخطوط وال ذكر يف المطبوعات، واهللا أعلم

 

  " مَُّ  ْ اِ م ام" )٢٢(

  )١٣٠٥ -١٢٣٦ري اي،  ا�� اَِدي (

ّعبد الهادي نجا بن السيد رضوان بـن محمـد النحـوي : مؤلفه ْ َ َ ِّ َِ َّ َّ ُ َّْ
ِ  يبيـاري المـصراألْ

ِفقيه محدث أديب، مؤرخ، مكثر من التصنيف َ. 

 ، أبيـار مـن أعمـال الغربيـة بمـصرَ ولد سنة ست وثالثين ومائتين وألف، وتـوىف يف

اع صيته؛ فاسـتدعاه إسـماعيل ذوأخذ عن أبيه مبادئ العلوم ثم جاور يف األزهر فنبغ و

الخديوي توفيق، فقام بمـا عهـد إليـه خيـر : باشا وعهد إليه بتعليم أنجاله ومن جملتهم

 .قيام مع مواظبته على التدريس يف الجامع االزهر

اشا أسـند إليـه إمامـة معيتـه وإفتاهـا، فظـل هبـا إلـى أن ولما تولي الخديوي توفيق ب

َ القعدة من سنة خمس وثالثمائة وألفيِتويف في ذ ْ)١(. 

تـاريخ األدب "، وبروكلمـان يف "هدية العـارفين"وهذا الكتاب ذكره البغدادي يف 

إرشـاد " مـع هــ،١٣٠٤، ١٢٨٥، ١٢٧٥، ١٢٦٧ وذكر أنـه مطبـوع يف بـوالق "العربي

 . للشيخ زكريا األنصاري" الباريتحفة" و "الساري

ــاب األ ــع كت ــة  وطب ــاري مــع مقدم نيبي ِالقــسطالَّ َ هـــ، ١٢٩٥وحــدهما يف القــاهرة  َْ

 . م١٨٦٩م، ويف لكنو ١٨٩١هـ، ونشر كذلك الهند يف دلهي ١٣٠٧

نيوالكتاب كما هو واضح من عنوانه شرح لمقدمة اإلمام  ِالقسطالَّ َ َّالتي صدر هبـا  َْ
                                                           

تاريخ األدب " ، ٦٩٧ /٤"إيضاح المكنون"، ٦٤٤ /١"هدية العارفين": انظر لرتجمته) ١(

 .٢٠٣ /٦ "معجم المؤلفين"، ٣٥٩ /١"معجم المطبوعات" ،٣/١٧١ "العربي

ْباب الفتوح في معرفة أحوال الروح، ال: من مصنفاته ّْ َ ِ ُ َبهجة التوفيقية في اللغة َ ُّ ِ
َ ْ دب، تفريح واألَ

ِالنُّفوس في حواش َ القاموس، الثغر الباسم في مختصر حاشية البيجوريُ َ
ِ َِ ْ ُ ُ َ َ على ابن قاسميْ ْ ،

ِالحديقة في علم البيان، حسن البيان في نظم مشترك القران، رشف الرضاب في المصطلح ِ ِ
َ ُْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ،

َزكاة الصيام بارشاد الع ّْ َ َوام، زهرة الحمدلة في الكَالم على البسملة، وغيرهاَ ْ َْ ْ ََ َ ِ 

 



 

 ٤١٥

 ."شرح صحيح البخاريإرشاد الساري ل"شرحه

وهذه مقدمة، مشتملة على وسائل المقاصد يهتدي ": وهي مقدمة نفيسة قال عنها

هبا إلى اإلرشـاد الـسالك والقاصـد، جامعـة لفـصول، هـي لفـروع قواعـد هـذا الـشرح 

 ."أصول

األول، يف فـضيلة أهـل الحـديث وشـرفهم يف : وهي مـشتملة علـى خمـسة فـصول

َيف ذكر أول من دون الحديث والسنن ومـن تـاله يف : ينوالفصل الثا. القديم والحديث ُّ َّ ّ
 يف فوائـد مـصطلح الحـديث، وتقـسيم أنواعـه وكيفيـة تحملـه :والفـصل الثالـث. ذلك

والفــصل الرابــع فيمــا يتعلــق بالبخــاري يف صــحيحه مــن تقريــر شــرطه، . وأدائــه ونقلــه

 ورجال اإلسـناد، وترجيحه على غيره، والجواب عما انتقده عليه النقاد من األحاديث

 .)١( يف ترجمة اإلمام البخاري:والفصل الخامس. وطريقة البخاري يف إيراد األحاديث

 

)٢٣( " روح اا ا  "  

)َْن ا  ِ ، م ا ١٢٣٢ -١٣٠٦ .(  

ِّ بن السيد سليمان الديولي اهللا أبو الحسن عل: مؤلفه َ ُ َّْ ِمـشقي َِّ ْ ِالـدمنتي أو الـدمناتي َ َِ َْ ِّْ ِّ

 . نزيل مصري الشاذلي المالكالمغربي

َمـن أعـالم المغـرب، ولـد بـدمنات باألنـدلس فقيه، محدث، مؤرخ، مفسر، شاعر  ْ
ِ

  وتـويف بمـراكشالمغـربورحل إلى مصر، ثم إلـى سنة أربع وثالثين ومائتين وألف، 

 .)٢(ثالثمائة وألفيف الثامن والعشرين من ربيع الثاين سنة ست و

                                                           

 .، وقد سبق الحديث عنه وعن هذه المقدمة يف صدر البحث٤٦-١/٣ "إرشاد الساري") ١(

فهرس "، ٤١٩ /٣"إيضاح المكنون"، ١/٧٧٦"هدية العارفين": انظر لرتجمته) ٢(

 . ١٠٣ /٧ "معجم المؤلفين" ١٧٦ /١"الفهارس

تيسير الفرقان بتفسير القرآن، لسان المحدث يف أحسن ما به يحدث، جوامع الكلم : من مصنفاته

ِالحسنة المنتصرة يف لوامع حكم السنة المختصرة، حلى نحور حور الجنان في حظائر  ْ

َالرحمن من المدائح النَّبوية، درجات مرقاة الصعود إلى سنَن  ِ َ َ َ َْ َ ََّّ َ داود، عيبأِ ُ بى على ُّرف زهر الرَ

ُالم ْجتبى، نفع القوت المغتذي على جامع الترمذي، نور مصباح الزجاجة على سَنن ابن ْ َ ْ ّ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ِّ َُ ْ
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤١٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 كتاب لإلمام السيوطي رحمه اهللا، وقـد "التوشيح شرح الجامع الصحيح"كتاب و

  ) ٣(سبق الكالم عليه بالتفصيل برقم 

روح ": وقد قام الشيخ علي بـن سـليمان بوضـع حاشـية علـى هـذا الـشرح سـماها

 .  "الحمد هللا الذي اختصر الكلم لخير األصفياء":  بقولها بدأه"التوشيح

ــام  ــن الع ــضان م ــهر رم ــل ش ــة يف أوائ ــة الوهبي ــاهرة يف المطبع ــت يف الق ــد طبع وق

، )ورقـة٣٧٤(هـ، هكذا ورد على الورقة األخيرة من هذا الكتاب، وهو يقـع يف ١٢٩٨

وعندي نسخة نادرة من هذه الطبعة، ومنه نـسخة إليكرتونيـة يف مكتبـة موقـع األلوكـة، 

 .مصورة من مكتبة الشيخ محمد سيد حاد الحق

، وذكر أن على شرح ١٧١/ ٣ "تاريخه"وقد أشار إلى هذه الحاشية بروكلمان يف 

 ).١٢١٦برلين (ًالسيوطي رحمه اهللا أيضا تعليقات أخرى يف 

إال أنه بروكلمان ذكر أن هذا الكتاب اختصار لكتاب الـسيوطي رحمـه اهللا، وصـار 

، ٢٠٠ ص"إتحــاف القــاري"علــى ذلــك األســتاذ الفاضــل محمــد عــصام الحــسني يف 

والذي أراه بعد المقارنة الدقيقة بـين الحاشـية وأصـل كتـاب الـسيوطي يف العديـد مـن 

ًالمواطن أن هـذا الكتـاب لـيس اختـصارا أبـدا لكتـاب الـسيوطي رحمـه اهللا ، وال ذكـر 

 .ذلك مؤلفه يف مقدمته التي أبان فيها عن منهجه يف الكتاب

 بـالمعنى المعهـود، وإنمـا "التوشـيح"وال أراه كذلك يرتقي إلى كونه حاشية على 

الكتــاب مــن خــالل مقــارنتي عبــارة عــن حاشــية قليلــة اإلضــافات جــدا، بــل هــو أشــبه 

ْالدمنتيبحاشية ممزوجة حيث يحافظ   علـى عبـارة الـسيوطي إلـى أبعـد حـد وال يغيـر ِّ

ًفيها إال قليال جدا وال يورد من اإلضافات إال أقل القليل، وغايـة مـا صـنع أنـه اختـصر 

) م(للبخـاري، ) خ(ل مـثال عـلماء الذين نقل عنهم الـسيوطي رحمـه اهللا؛ فجأسماء الع

) كـــش(البـــن ماجـــة، ) ه(للرتمـــذي، ) ت(للنـــسائي، ) ن(ألبـــي داود، ) د(لمـــسلم، 

 . واهللا أعلم،هذا ما ظهر ليو. الجالل السيوطي، وهكذا) جط(للكشميهني 

 

                                                           
=  

َّي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجْشَماجة، و َْ ْ ُ
ِ وغير ذلك،ِ َ َ. 

 



 

 ٤١٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

)٢٤ ("را دا  ال اا  "  

) ، م ماا ء ا ١٢٦٥-١٣٤٠( 

ِعمـر بـن عبـد اهللا الداغـستاين الــميرطي األواري : مؤلفه ِ
ْ ضـياء الـدين، مـن قريـة ، َ

ُميرطه" ْ َ
َ األوارية بداغـستان،"ِ العالمـة الفقيـه المحـدث ، المفتـي بالمملكـة العثمانيـة  َ

 . ونزل مصر برهة ، بول ستنهـ، وهاجر إلى إ١٢٦٥بداغستان سنة ولد ، الصويف 

إلـى أن مـات يف إسـتنبول سـنة أربعـين ، هــ١٣٣٨ّودرس الحديث باألسـتانة سـنة 

 . )١(وثالثمائة وألف من الهجرة، ودفن يف جامع السليمانية

ِوهذا الكتاب مختصر لصحيح البخاري جـرده مـن األسـانيد؛ فيـه مـن األحاديـث 
ُ َ َّ ُ

َّمختصر الز"ضعف ما يف   أحاديثه أربعة آالف وخمسمائة وواحـد ، حيث بلغت"بيديُ

وأربعين حديث�، على صغر حجمه، وهـو مقتـصر علـى األحاديـث القوليـة، جمـع فيـه 

األسـانيد خـال قوليـة النبويـة محذوفـة جميع ما يف صـحيح البخـاري مـن األحاديـث ال

ُطبع يف اسطنبول سنة ألف وثالثمائة وثمانية ولم يعد طبعهالصحابي، وقد  ُُ ُ)٢(.  

 

  »ة اريَُْز«) ٢٥(

) ، م ماا ء ا ١٢٦٥-١٣٤٠( 

                                                           

 والتي تضم الرسائل األدبية، والكتب )النصوص الحرة ويكي مصدر، مكتبة(منقول من موقع ) ١(

 المطبوعات معجم": ً لرتجمته أيضا وانظر.والنصوص الدينية والرتاثية والتاريخية، والشعر

الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي " ،٢/١٣٨١ " معربةوال العربية

  . ٢/٩٢٠"المخطوط

 كل ٌجزء يف بيان فرضية التجويد على، ميزان حق األقوال وماذا بعد الحق إال الضالل : مصنفاتهمن 

ِّمن كلف بالصالة من العبيد ِ، تجويد عمرية خالصة رسائل عربية وتركية، الفتاوى العمرية ُ َِ َُ ُ

َالمي
ُرطه ِ َّالداغستانية يف الطريقة العلية، رسالة يف أصول الحديث على طريقة السؤال والجواب ْ

 وغيرها، 

، ولمزيد من الفائدة يراجع ٢/٩٢٠"الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط") ٢(

 .عبد الكريم بن عبد اهللا الخضير/ الموقع الرسمي للدكتور 



 

 ٤١٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .ضياء الدين الداغستاين، المتقدم ذكره: مؤلفه

، فيـه مـن األحاديـث القوليـة مـن صـحيح البخـاري ألـف ً جداوهذا كتاب مختصر

، محذوفـة المكـررات واألسـانيد خـال الـصحابي، ً حـديثاوخمسمائة وأربعة وعشرين

َّوكأنه مختصر من المختصر الذي سبقه، جمع لبه وخالصتهوخالصة،  زبدة وهف ُ. 

  المـــالكيســـليم البـــشري/ وقـــد قرظـــه شـــيخ الجـــامع األزهـــر، فـــضيلة اإلمـــام

لقد اطلعـت علـى هـذا الكتـاب الجليـل فوجدتـه أحـسن كتـاب ":  بقوله)م١٩١٦ت(

 .)١(" جزى اهللا جامعه أحسن الجزاء؛وأجل مصنف يف هذا الباب

ثـم طبـع مـع ترجمـة تركيـة يف ، هــ١٣٣٠د طبع يف دار الكتب العربية مصر سنة وق

ــدات يف إســتنبول عــام  ــة مجل ــه ١٣٤١ثالث ذكــره . ًحــديثا) ١٥٢٤(هـــ، وعــدد أحاديث

 . ١/٢٤٨ "تاريخ الرتاث العربي"سزكين يف 

ثــم وقفــت لــه علــى طبعــة أخــرى منقولــة عــن طبعــة دار الكــاب العربيــة، يف مجلــد 

-هـــ١٤٠٧لبنــان، الطبعــة األولــى، -ار الغــرب اإلســالمي، بيــروتواحـد، نــشرت بــد

 . م١٩٨٦

 

  " ح  ا أ ة") ٢٦(

  )١٣٤٨ - .... ا اُْمِ ازي اي (

ِ عبد المجيد الشرنوبي األزهري، الفقيه المالكي المحقق، أخذ أبو محمد،: مؤلفه ُ ْ َّ

ِو أحد مصححعن جلة من علماء األزهر، وه
ِّ َ  دار الطباعة المصرية األميرية العريقـة يُ

ــه مــن تحقيقــات،  ــي؛ بمــا حوت ــرتاث العرب ــا أشــهر وأدق طبعــات ال ــي أخرجــت لن الت

ِّوتعليقات، وضبط فـائق الروعـة؛ بفـضل محققيهـا ومـصححيها البـارعين،  وألسـتاذنا ِّ

 .تآليف رزق فيها القبول

محافظة البحيـرة، ولـم يـذكر أحـد ممـن ولد بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور ب

ظل يف خدمة وقد ترجم له سنة مولده، والتحق باألزهر، ثم عين بدار الكتب األزهرية 

تــويف يف ســنة ثمــان وأربعــين وثالثمائــة وألــف مــن الــرتاث العربــي طيلــة عمــره إال أن 

                                                           

 . ، طبعة دار الغرب٣١٣ص) ١(



 

 ٤١٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .)١(الهجرة

ِوكتاب الشرنوبي رحمه اهللا هو شرح على مختصر ابن أبي جمرة ا ُ ْ ُجمـع "لمسمى َّ َْ
َالنهاية يف بدء الخير والغايـة ََ ْ َ ِ عنـد الكـالم علـى مـنهج اإلمـام  وقـد تقـدم الكـالم عليـه "ْ

ُاألجهوري ْ   ).١١( يف شرحه على هذا المختصر برقم ُ

ِ وشــرح الــشرنوب ُ ْ عــام ابــن أبــي جمــرة ختــصر ي مطبــوع يف القــاهرة علــى هــامش مَّ

، "معجـم المطبوعـات"صـاحب هـ، وقد ذكره ١٣٤٩هـ، ١٣١١هـ،١٣٠٢هـ، ١٢٨٦

  ."تاريخ األدب العربي"، وبروكلمان يف "النور الزكية"ومخلوف يف 

لبنان، الطبعة -طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: ومما وقفت عليه من طبعاته

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األلى 

وشرح الشيخ الشرنوبي شرح ماتع، دقيق، واسع الفائدة، مهتما باللغة وتوجيههـا، 

هتم فيه رحمه اهللا بتفسير الغريب وضبط المشكل أيما اهتمـام، مـع بيـان األشـهر قد اف

 كذلك فقد اهتم بإيرد أسماء من يذكر بكنيته مـن الـرواة، وعلـق ند تنوعه،عيف الضبط 

على المتن وألفاظـه وأحكامـه تعليقـا وسـطا مـن غيـر إخـالل، وبالجملـة فقـد ظهـرت 

 وهذا قلمـا تكتحـل بـه العـين يف هـذه صنعة الضبط والتصحيح على صاحب التآليف،

 .األيام، وال حول وال قوة إال باهللا

 

)٢٧ ("ري إا اريا   "  

 )١٣٦٥  - ....، ا  ا  اوي (

عبد الـرحيم بـن عنـرب الطهطـاوي، مفـسر ومحـدث، تـرجم لـه الزركلـي يف : مؤلفه
                                                           

، ٥٨٨ /١ "شجرة النور الزكية"، ١١١٩ /٢، ١/٢٨"معجم المطبوعات": انظر لرتجمته)١(

 .٣/١٧٥ "تاريخ األدب العربي"

إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، تحفة العصر الجديد ونخبة النصح المفيد، :  من مصنفاته

بع السجعات، شرح تقريب المعاين على رسالة االمام ابن أبي زيد القيرواين، ديوان خطب مر

األربعين النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية مع ضبطها بالقلم، شرح تائية الشرنوبي 

 .المسماة السلوك إلى ملك الملوك

 



 

 ٤٢٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

َ مــن أهــل طهطــا  مــصري،عــالم بالحــديث،": ، وقــال٣٤٧ /٣ "األعــالم" وصــواهبا (َْ

َطهط َى، كسكرىَْ هدايـة البـاري إلـى ترتيـب أحاديـث (من أعمـال أسـيوط، مـن كتبـه ) َْ

 . انتهى"البخاري

ــه ســركيس يف  ــة"َوكــذلك ذكــره وكتاب ــة والمعرب / ٢ "معجــم المطبوعــات العربي

 .)١ (٢١٠ /٣ للبغدادي "معجم المؤلفين"ًوانظر أيضا . ١٢٤٧

، وكـذلك طبـع ـهـ١٣٥٣ وقد طبع كتابه بمطبعة االستقامة، مـصر، الطبعـة الثالثـة،

 . م١٩٩٨بدار الريان للرتاث، مصر، الطبعة األولى 

 "حاديــث الجــامع الــصحيحصريح ألالتجريــد الــ"تــب فيــه أحاديــث كتــاب وقــد ر

 .بيدي لصحيح البخاريَّالمعروف بمختصر الز

ات الحديث ، ال حسب التبويب ولكن حسب حروف المعجم ألوائل كلموذلك 

حديث والرجوع إليـه بمجـرد معرفـة أول الحـديث فبـدأ  اللييسر للباحث الكشف عن

 وحـذف األسـانيد .باألحاديث المبدوءة بـاأللف، ثـم البـاء إلـى هنايـة حـروف الهجـاء

 . ًوالمكرر من األحاديث اختصارا

وقد بين عند كل حديث الكتاب الـذي ذكـره فيـه البخـاري، وكـذلك البـاب الـذي 

ــراوي للحــديثورد ــه واســم ال ــل.  في ــى ك ــق عل ــة وعل ــة قيم ــات علمي  حــديث بتعليق

 .مختصرة يف هامش الكتاب

 

  "اِْما اري وح ") ٢٨(

)رة  .... -  ١٣٧٣ (  

األســتاذ مــصطفى محمــد عمــارة، خــريج دار العلــوم، ومــن كبــار مدرســي : مؤلفــه

لومات المتـوافرة وزارة المعارف المصرية بالمدارس األميرية، والرجل على قلة المع

عنه إال أن نظـرة سـريعة علـى تحقيقـه للرتغيـب والرتهيـب للمنـذري، والتعليقـة التـي 

ــد يف الرتغيــب والرتهيــب"ســماها  ــَ ليبــصر بكــل وضــوح ن"الفــتح الجدي  العــالم َسَف

 الـشامل : والمحقق المتأين؛ فرتاه يتكلم عن مخطوطات الكتاب، وعملـه فيـه،األديب

                                                           

 .تفسير الكتاب بالكتاب: ًومن مصنفاته أيضا)  ١(



 

 ٤٢١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ًفــاظ أحاديثـــه ضــبطا وافيــا وأســماء الــرواة رضـــي اهللا مراجعــة الكتــاب، وضــبط أل

 .)١(إلخ...عنهم

مــام األكــرب محمــد الخــضر حــسين شــيخ الجــامع وقــد قــرظ كتابــه هــذا فــضيلة اإل

وقـد وفـق اهللا فـضيلة األسـتاذ الـشيخ مـصطفى محمـد ": ، بقوله)م١٩٥٨ ت (األزهر

الرتغيــب ( بــالتعليق علــى كتــاب يُعمــارة للتــوفر علــى هــذا العمــل الجليــل، فعنــ

جـزاه اهللا : للحافظ المنذري، تعليقا نافعا وضح المعنـى وكـشف الغـامض) والرتهيب

 .)٢("من السنة وصاحبها خير الجزاء

ــاب  ــه يف مقدمــة تحقيقــه لكت ــه رحمــه اهللا إال أن ــد ســنة وفات ولــم أقــف علــى تحدي

َّالمنذري أرخ هذا اليوم بـ    . هـ، واهللا أعلى وأعلم١٣٧٣/ ٥/ ٢٧َ

مصطفى محمـد / مرتجم له غير سيدنا وأستاذنا فضيلة األستاذ الدكتوروعالمنا ال

 جامعة األزهـر، أدام اهللا بقـاءه ومتعنـا -أبو عمارة، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين 

بعلمه وفضله، والحمد هللا كان لـي شـرف الطلـب علـى يديـه والنهـل مـن معـين علمـه 

 . لقاهرةً حيث كنت طالبا يف كلية أصول الدين، با؛وأدبه

نيجـواهر البخـاري وشـرح "وكتاب  ِالقـسطالَّ َ تـاريخ الـرتاث " ذكـره سـزكين يف "َْ

  .هـ١٣٤١، وذكر أنه طبع يف القاهرة ١/٢٤٧ "العربي

 .  القاهرةـ الطبعة الثالثة–نشرة مطبعة السعادة : وعندي هذه الطبعة وهي

ت، تـصحيح طبعة مؤسسة دار البيان، بيـرو: ومما وقفت عليه من طبعات الكتاب

وعليهــا جــاءت . هـــ١٣٤٧- ١٩٢٢الحــاج محمــد مــصطفى محمــد، الطبعــة الــسابعة 

طبعـة دار : ومـن طبعاتـه أيـضا. لبنـان، الطبعـة األولـى-نشرة الكتـب الثقافيـة، بيـروت

وطبعــة دار إحيــاء الــرتاث العربــي، الطبعــة األولــى .  لبنــان–الكتــب العلميــة، بيــروت 

 .م ٢٠٠١- هـ ١٤٢١

 عشر وثمانمائة ياثن: ر لصحيح البخاري حوى على التحقيقمختص كتابهذا الو

َّحــديثا، بخــالف مــا ذكــره ســزكين، ونــص يف طبعــة دار البيــان، ونــشرة مطبعــة ) ٨١٢( ُ

                                                           

حياء دار إ/ تصوير( مصر – يف أربعة أجزاء، بمكتبة مصطفى البابي الحلبي والكتاب مطبوع ) ١(

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨الثالثة، : الطبعة)  بيروت-الرتاث العربي 

)١/٣٢) ٢. 



 

 ٤٢٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

) ٨١٣(حـديث، ويف طبعـة دار الكتـب العلميـة مـن أهنـا ) ٧٠٠(السعادة بالقاهرة أهنـا 

 . حديثا

ى الحــديث يف مــصدره وقــد رتبــه رحمــه اهللا ترتيــب الــصحيح لــسهولة الرجــوع إلــ

نياألصلي، وقد استفاد هذا الشرح من شرح اإلمام  ِالقسطالَّ َ  ."إرشاد الساري" َْ

ًجمعـت هـذا المجمـوع مقتبـسا مـن ":يخ يعرف بكتابه، قـال رحمـه اهللاولنرتك الش
نيًأنوار اإلمام البخـاري، وملتمـسا مـن فـضائل شـرح الـشيخ  ِالقـسطالَّ َ –، حتـى جـاء  َْ

َّ كتابا وافيا تضمن ما تشتهيه األنفـس وتلـذ - له، وله الفضل والثناءوالحمد هللا والشكر َ َ ً ً
األعين، من جواهر ألفاظ، وزواهر آداب، وعيون مواعظ، ومحاسـن إرشـاد، برتتيـب 

ًأنيــق، وهتــذيب رشــيق، تــذكرة للمتقــين، ونرباســا لليقــين، وتبــصرة للعــالمين، ومعينــا  ِ
َ ً

 .)١ (".......عاصينًللواردين، ومأمنا للخائفين وحجة على ال

بـاب األدعيـة المختـارة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه "وختم كتابـه رحمـه اهللا بــ 

ا متنوعة المـصدر، ً وأورد فيه ثمانية وثالثين حديث"وسلم والحث على مالزمة الدعاء

ونص رحمه اهللا يف آخره على أنه فرغ من نقله يف السابع مـن شـهر رجـب سـنة أربعـين 

 .ف من الهجرةوثالثمائة وأل

 ثـم ، محذوف اإلسـناد خـال الـصحابي،والكتاب يف الجملة يورد الحديث مستقال

ــة  ــة والرتبوي ــائف العلمي ــض اللط ــراد بع ــه، وإي ــاين كلمات ــسير مع ــامش بتف ــق يف اله يعل

 وال يتعرض للمسائل الفقهيـة وال الخالفـات ،رق وال يتشعبغالمتعلقة بالمتن، وال ي

 .د مطالعة الكتاب، واهللا أعلم هذا ما ظهر لي بع؛المذهبية

 

)٢٩ ("ري إد اإرريا   رةا "  

)ا ا ا  ١٣٠١أ- ١٣٧٨(  

أحمــد عبـد الــرحمن البنــا الـساعايت رحمــه اهللا تعــالى، عـالم حــديث ســني : مؤلفـه

ّمديريـة الغربيـة من أعمـال شمشيرة ، ولد يف قريةمصري أزهري ً، كـان والـده رجـال  ّ

 . ّمتدينا ملتزما، وكانت أمه متدينة، نذرته للقرآن والعلم الشرعي

                                                           

 .، طبعة دار البيان٥-٤مقدمة المصنف، ص ) ١(



 

 ٤٢٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ّيف سن مبكرة، وأتقن أحكام التجويد يف كتاب القرية، وسـافر  القرآن الكريم حفظ ُ ّ ّ
ّ، وأقـام بجـواره عـدة مـسجد الـشيخ إبـراهيم باشـا والتحـق بـدروس اإلسكندرية إلى

 . ا للعائلة من بعدً إصالح الساعات، األمر الذي صار لقبهذه الفرتةيف سنوات، وتعلم 

ِ ومصلح� للساعات،،ثم عاد إلى قريته عالم� شرعي� ْ ّتزوج منها وسار بأهله إلى  وُ
ـــدة ـــة بل ـــنة  ّالمحمودي ــــ١٣٣١س ـــ١٩٠٣/ه ـــا، ولق ـــتقر هب ـــشيخ يم واس ـــا ال  عالمه

ّالـشهرية التـي صـدرت بـين ) ّمجلـة اإلسـعاد(، محـرر محمـد محمـد زهـران الكفيف
  .ّات الكتب الدينيةهّواستعان بمكتبته الزاخرة بأم) م١٩٢٨ـ ١٩٢٠(عامي 

 ")١(الفـتح الربـاين برتتيـب مـسند أحمـد بـن حنبـل الـشيباين": ومن أشـهر مـصنفاته

َّسند اإلمام أحمد بن حنبل، وخرج أحاديثه، وشرح مـا يحتـاج إلـى بيـان، حيث رتب م
ًيف اثنين وعشرين جزءا كبيرا ً)٢(. 

، وذكـر أنـه طبـع يف ١/٢٥٢"تاريخ الرتاث العربي"وهذا الكتاب ذكره سزكين يف 

 .م١٩٣٧القاهرة عام 

ت ممـا أوهـم كونـه مـن مؤلفـا) عبد الرحمن البنـا الـساعايت: (إال أنه سمى صاحبه

محمـد عـصام الحـسني يف / والد الشيخ أحمد، ولعل هـذا مـا جعـل الفاضـل األسـتاذ

ريخ؛ ظنـا رتجم له، ويـرتك سـنة الوفـاة بـال تـأ يورد نفس االسم وال ي"إتحاف القاري"

منه أنه لوالد الشيخ أحمد الذي لم يهتم المرتجمون بوفاته؛ حيث إنه لم يكن من أهـل 

 . "ًكان رجال متدينا ملتزما": هالعلم، وإنما غاية ما ذكر عنه أن

ــال يف  ــد أح ــضا فق ــاري"ًوأي ــاف الق ــن بــرقم"إتح ــزكين ولك ــى س ، ١/٢٠٠: عل

 .ًوالصواب ما ذكر أوال

 مـن ٥٢وبعد البحث وجدت ما يقطع الشك باليقين؛ ففـي المجلـد الخـامس ص 

 :  من قول الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعتي"الفتح الرباين"كتاب 

 عمـل ي بعـض األحيـان يطلبـون منـ كثيـر مـن هـؤالء النـاس يفَّيعلـوكان يـرتدد "
                                                           

 .وقد طبع بدار إحياء الرتاث العربي) ١(

 "بقية السلف وزينة الخلف.. ّالشيخ المحدث أحمد عبدالرحمن البنا الساعايت": انظر) ٢(

التصنيف يف السنة "م ، ٢٠٠٨ ديسمرب ٢٠ مجلة المجتمع الكويتية، للمستشار عبد اهللا العقيل

علم "، ١٢ص" جهود العلماء يف تصنيف السيرة النبوية"، ٧٩ لخلدون األحدب ص"النبوية

 .٦٢ ليوسف المرعشلي ص"فهرسة الحديث



 

 ٤٢٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

االستخارة بالسبحة أو المصحف أو غير ذلك حسب اعتقادهم، فكنت أزجـرهم عـن 

ّهذه األمور وأنفرهم منها وأرشدهم الى االستخارة الشرعية وكيفية العمل هبا وأكتـب 

 بالكتابـة لكـل يال تـسمح لـ ي التي مع كثرة شواغلَّيلهم الدعاء، ولما كثر ترددهم عل

َسائل عملت كتيبا صغيرا ض ه حديث االستخارة بـشرح لطيـف يفهمـه العـوام، مـع ُْتنَّمً

ًأمور أخرى قاصـدا بـذلك إرشـادهم الـى سـنة خيـر األنـام، وصـرفهم عـن الخرافـات 

واهللا أسـأل أن ) يلى االستخارة من صحيح البخارإ يإرشاد القار(ه تواألوهام، أسمي

 ."ينفع به

الكتاب كما يبدو من عنوانه بحث لطيـف يخـتص بـالكالم علـى االسـتخارة مـن و

َخالل أحاديث الجامع الصحيح، والفوائد المستقاة منها، واهللا أعلم ْ ُ . 

 

  "ح ز اري") ٣٠( 

) ،ا  اد ١٢٩٩  - ١٣٨٨( 

بـن محمـد ، باحـث األستاذ الكبير محمد فـؤاد بـن عبـد البـاقي بـن صـالح : مؤلفه

ِبارع، وعالم جليل، ومحقق نحرير ْ
ِ. 

، القـاهرة م، ونـشأ يف١٨٨٢ مارس=هـ١٢٩٩ يف عام القليوبية ولد يف إحدى قرى

، ثـم عـادوا إلـى القـاهرة، الـسودان وسافر وهو يف الخامسة مـن عمـره مـع أسـرته إلـى

والتحق بمدرسة عباس االبتدائية، لكنه لـم يوفـق يف الحـصول علـى االبتدائيـة بعـد أن 

 .رسب القسم الفرنسي كله بالمدرسة، فرتكها إلى مدرسة األمريكان

ًوعمل مدرسـا للغـة العربيـة مـدة، ثـم مرتجمـا م، وظـل ١٩٠٥ بالبنـك الزراعـي يفً

م ، وقد هيأ له اسـتقراره يف هـذه الوظيفـة أن ينـصرف إلـى القـراءة، ١٩٣٣كذلك حتى 

ومطالعة أمهات كتـب األدب يف العربيـة والفرنـسية، وأن يـرتبط بـصداقات مـع أعـالم 

 .عصره، وكان يقول الشعر يف صباه

االهتمـام الـذي تـستحقه، فانطلق يخدم الـسنة النبويـة يف وقـت لـم تكـن تلقـى فيـه 

ًوأبلى بالء حسنا، سواء فيما يتصل بتحقيق أمهاهتـا أو التـأليف المـستقل يف فنوهنـا، أو  ً
 . تخريج أحاديثها

وقــام رحمــه اهللا بــشرح وفهرســة العديــد والعديــد مــن كتــب الــسنة، ومنهــا كتــاب 

ًصحيح البخاري، وأخرجها على أحـسن صـورة، دقـة وتنظيمـا وتنـسيقا وترقيمـا،  بمـا ًً



 

 ٤٢٥

يتفق مع جالل السنة، وما تستحقه من عناية، وقـد رزق اهللا تحقيقاتـه القبـول والـذيوع 

 .بين أهل العلم وصناعة الحديثة

ولم يكن لمثل هذه األعمال العظيمة أن ترى النور لو لم يكن وراءها صرب شـديد، 

وحيـاة ": نعمـات أحمـد فـؤاد/ وعزيمة قوية، ويف ذلك تقول ابنة أخيه الكاتبة األديبـة

الرجل الخاصة تدخل يف باب الغرائب، فنحن نسميه صائم الدهر، فكان يصوم الدهر 

، )١(نين هما أول أيام عيـد الفطـر، وأول أيـام عيـد األضـحىكله ال يفطر فيه إال يومين اث

ًوطعامه نبايت، وكان يصوم بغير سحور، وكان محافظـا يف كـل شـيء، فزيـه يتكـون مـن 

ًالبدلة الكاملة صيفا وشتاء ًوكان زاهدا يف االجتماعات والتعارف، يفسر هـذا وكأنـه .. ً

 والتزامــات واجبــة الرعايــة ًإن التعــرف إلــى النــاس تقــوم تبعــا لــه حقــوق لهــم: يعتــذر

 ."والوفاء، وليس عندي وقت لهذا، وال أنا أطيق التقصير فيها لو لزمتني
ًوقــد أطــال اهللا يف عمــر الــشيخ حتــى بلــغ العقــد التاســع، لكنــه ظــل متمتعــا بــصحة 
ًموفورة، ونشاط ال يعرف الكلل، فانتشرت كتبه شرقا وغربا، وعم االنتفاع هبـا، وظـل  ً

ليف حتى ضعف بصره إلـى أن كـف قبيـل وفاتـه، وظـل يـؤدي رسـالته ًمنقطعا إلى التأ

 .)٢(م١٩٦٧-هـ١٣٤٤حتى لقي ربه بالقاهرة يف سنة 

                                                           

 فإن العيدين، بما يدخل يف ذلك من أيام التشريق يف عيد األضحى، وإال: لعلها تقصد باليومين) ١(

، وقد أخرج البخاري يف صحيحه، عدم جواز صيام هذه األيام ال يخفى على هذا العالم الكبير

ُباب -كتاب الصوم  ِصيام َ َ
ِأيام ِ َّ ِالتشريق َ ِ ْ ْعن) ٤٣ /٣ (َّ َعائشة َ َ ِ ِابن وَ َعمر ْ َ َرضي ُ

ِ
ْعنْهم، ُاهللا َ ُ َقاال َ َ :

ْلم« ْيرخص َ َّ َ ِأيام ِفي ُ َّ ِالتشريق َ ِ ْ ْأن َّ َصمن،ُي َ َّإال َْ ْلمن ِ َ
ْلم ِ ِيجد َ ِ َالهدي َ َْ«. 

نعمات أحمد  ، "محمد فؤاد عبد الباقي صاحب فهارس القرآن والحديث" :انظر لرتجمته) ٢(

  .٣٣٣ /٦ للزركلي "األعالم" .م١٩٦٨ لسنة –) ١١٨ (العدد – العربي مجلة –  فؤاد

ِمحاضر الجلسات يف الدورة العاشرة بالقاهرة 
َ . ، مجمع اللغة العربية) م١٩٤٤ – ١٩٤٣(َ

 ).الموسوعة الحرة(موقع ويكيبيديا . قع إسالم أون الينمو

. ترجمة مفتاح كنوز السنة عن اإلنكليزية، و تفصيل آيات القرآن الحكيم عن الفرنسية: من مصنفاته

تيسير المنفعة بكتا ب مفتاح كنوز السنة، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، وجامع 

ّما لهن وما عليهن، : المسانيد، المسلمات المؤمناتالصحيحين، أطراف الصحيحين، جامع 

 .من كتاب اهللا والحكمة، معجم غريب القرآن

 الذي كتب اهللا له "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان": ومن أشهر كتبه رحمه اهللا كتاب 
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤٢٦

 حلقـة يف سلـسة مباركـة شـملت فهرسـة عـدد "مفتاح كنوز البخاري"وكتابه القيم 

، صحيح مسلم، موطأ اإلمـام مالـك، سـنن ابـن ماجـة، باإلضـافة : من كتب السنة منها

 ."المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ": لدإلى كتابه الخا

َوعلــم الفهرســة علــم هــام للغايــة، ولــواله مــا ظهــرت الموســوعات الحديثــة، وال  َ ْ َ

ــالرتاث  ــة ب ــالمية المهتم ــع اإلس ــدت المواق ــشرعية، وال وج ــة ال ــربامج اإلليكرتوني ْال َ َ َ
 .)١(اإلسالمي ما تقدمه لقرائها

ى هـذه الجهـود الجبـارة ألسـتاذنا وغيـره فكل ما ظهر يف العصر الحديث عيال عل

مــن العــشرات الــذين وهبــوا حيــاهتم يف ســبيل نــشر هــذا اإلرث الــضخم؛ يف محاولــة 

 .ناجحة بامتياز لربط الحاضر بالماضي، ومد جسور التواصل العلمي بين األجيال

ولك أن تتخيل الصعوبات التي واجهت هـؤالء األفـذاذ يف هـذه األعمـال يـوم لـم 

َّمخطوطات وبعض المطبوعات، والذاكرة البشرية، واليد المدونة الفتيةتكن إال ال
ِ َ. 

تـــاريخ األدب " ذكـــره األســـتاذ بروكلمـــان يف "مفتـــاح كنـــوز البخـــاري"وكتــاب 

 .)٢(م١٩٣٥، وذكر أنه طبع يف القاهرة ٣/١٧٧ "العربي

                                                           
=  

 )١٩٠٦ (أكرب حظ من القبول بين الطلبة والعلماء، وموضوعه ظاهر من اسمه، وحوى 

دار الحديث، : ّ محمد الحلبي، ثم صورته-ا، وقد طبع بدار إحياء الكتب العربية ًحديث

 .دار الريان للرتاث:  م، توزيع١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٧: القاهرة، بتاريخ

ًلكونه ليس خاصا بصحيح البخاري، -وإن كانا ظاهرا على شرط البحث - وإنما لم أفرده بعنوان 

 .قل ينتظم كل ما كان على هذه الشاكلةًوإال لفتحنا بابا يعوزنا إلى مؤلف مست

 . ليوسف المرعشلي"علم فهرسة الحديث":  انظر)١(

رضوان محمد /األستاذ: وممن اهتم بفهرسة كتاب صحيح البخاري من العلماء المصريين) ٢(

، وقد طبع يف القاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي، "فهارس البخاري"رضوان، يف كتابه 

 .هـ١٤٠٦لبنان، -يف دار المعرفة، بيروتوكذلك طبع . هـ١٣٦٨

، وقد طبع بالقاهرة يف دار "َّكشاف صحيح البخاري"مصطفى كمال وصفي، يف كتابه / واألستاذ

 .هـ١٣٩٢الشعب، 

محمد الشريف بن مصطفى التوقادي، من علماء اآلستانة، فألف / ومن غير المصريين الشيخ

: انظر. هـ١٣١٣هـ، وطبع يف اآلستانة ١٣١٢ فرغ من تأليفه "مفتاح صحيح البخاري"كتاب 

 لبنان، –وكذلك طبع يف دار الكتب العلمية، بيروت ). ظ ("مقدمة مفتاح كنوز السنة"
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤٢٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

  "  اآن    اري") ٣١( 

) ،ا  اد ١٢٩٩  - ١٣٨٨.(  

 .المتقدم الذكر/ األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: مؤلفه

 عيسى البابي الحلبي، -والكتاب مطبوع يف مجلد واحد بدار إحياء الكتب العربية 

 .م١٩٥٠ –هـ١٣٦٩: سنة النشر

ًوفيه بذل األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي جهدا كبيرا لوضع معجـم لغريـب القـرآن  ً ُ
حيح البخاري خاص بالتفسير المنقول عن اإلمام ابـن عبـاس رضـي استخرجه من ص

 ."علي بن أبي طلحة"اهللا عنهما مما رواه عنه 

إن ":  عـن أحمـد بـن حنبـل، قـال"معـاين القـرآن" وقد أسند أبو جعفر النحاس يف 

ٌبمصر صحيفة يف التفسير رواها علـي بـن أبـي طلحـة، لـو رحـل رجـل فيهـا إلـى مـصر 
ّ

  . اهـ"ًثيراًقاصدا، ما كان ك

ًويف ثبوهتا كالم كثير؛ حيث إن البخاري رواها تعليقا بصيغة الجـزم إال يف مواضـع 

محمـد /ًقليلة جدا، وليس البن أبي طلحة سماع من ابن عبـاس، وقـد تفـضل األسـتاذ
                                                           

=  

 .هـ١٣٩٥

وإنما ذكرت هذه الكتب الثالثة كاألمثلة على هذا الباب، وإال فهذا باب واسع يحتاج بحثا مستقًال 

 .نها صحيح اإلمام البخارينرصد فيه جهود العلماء يف فهرست كتب السنة وم

 وقد تنوعت كتب الفهارس إلى فهارس مخصوصة بكتاب معين، ومنها ما هو جامع لعدة كتب 

 والذي قام برتجمته إلى العربية "فنسنك" لمؤلفه "مفتاح كنوز السنة"كما هو الحال مع كتاب 

 . محمد فؤاد عبد الباقي/ الفاضل صاحب الرتجمة األستاذ

 ، والموطأ، وابن ماجة، والنسائي، والرتمذي، داوديأبسنن  و، ومسلم،ريالبخا": وهو شامل

 وأبي داود -وهو مكذوب عليه–  زيد بن علي ومسند، وسنن الدارمي،ومسند أحمد

وقد تم نشره بإدارة . " ومغازي الواقدي، وسيرة ابن هشام، وطبقات ابن سعد،الطيالسي

 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: ، سنة النشر  الهور- ترجمان السنة 

 الفهارس الحديثةبسبب ما انتشر من ضعفت هذه األهمية قد ، وإن كانت  نافعٌوهو كتاب مهم

 أنه :ُ وميزته التي تبقي فائدته مع كثرة الفهارسما كان هللا دام واتصل؛، ولكن واإلليكرتونية

 هفإن "الخوفصالة "ً واحد، فمثال إذا ذكر لفظة وقتلأللفاظ وللموضوعات يف جامع فهرس 

 .  يف الكتب التي خدمهاالخوفيذكر كل األحاديث المتعلقة بصالة 



 

 ٤٢٨

كامل حسين، أستاذ األدب المساعد بكليـة اآلداب، ببحـث هـذه الـصحيفة وتاريخهـا 

م تـصدير الكتـاب هبـذه المقدمـة وقـدرها سـبع وعـشرون وكيف انتقالها إلى مصر، وت

 .)١ (صفحة

 

  " ة  اري") ٣٢( 

) ا ،يز١٣٠٦ ا - ١٤٠١ (  

 العــالم الجليــل، األزهــري الــشيخأبــو النــصر، حــرب  يالــشيخ عبــد الجليــل عيــس

من أعـالم علمـاء  و،شيخ كليتي اللغة العريية وأصول الدين باألزهر الشريف، ِّالمفسر

 .المالكية يف عصره وكبار المجددين

محافظـة گفـر الـشيخ حيـث تلقـى علومـه ب م ١٨٨٨هـ الموافق ١٣٠٦ ولد يف عام

 .  م١٩١٤ل أن يحصل على عالمية األزهر عام ب ق،امع األحمدي يف طنطاجالباألولى 

ا لمعهد ًشيخثينات تم تعيينه  منتصف الثال ويف األزهري،معهد طنطابا ًن مدرسِّيُع

  .ين الكومبا لمعهد شً ثم شيخي،دسوق الدين

 ًعميـدا نِّيُعـكذلك من مناصبه العلمية التـي سـمحت لـه بخدمـة العلـم وأهلـه أنـه 

 اللغـة لكليـة ًعميـدا ينُعـ كمـا الميالديـة، األربعينـات منتـصف يف الـدين أصـول لكلية

 .سنوات خمس مدة هنايتها يف العربية

مع جعلى عضوية مالعلمية الرائدة فقد تم اختياره وحصوله ًونظرا لشهرته وقيمته 

ما ك ،األزهربنة الفتوى جلها عضوية لب ومن ق،عيناتبحوث اإلسالمية يف مطلع السبال

 .لس األعلى للثقافةجالمبا ًان أيضا عضوك

 ٩٣لمعمـرين حيـث عـاش امن علمـاء األزهـر رحمه اهللا ليل جد البويعد الشيخ ع

 ٢ الموافـق هـ١٤٠١ غرة رمضان ارئها يف يوم الجمعةبوحه إلى ع رجل أن تربا قًعام

ائزهتــا التقديريــة ووســام جمتــه الدولــة بمنحــه َّركعــد أن ب م١٩٨١ عــام مــن يوليــو

 .)٢ (م١٩٧٩/ هـ ١٤٠٠االستحقاق من الدرجة األولى سنة 

                                                           

 .٢/٥٢٨ للشيخ أحمد بن عطية الوكيل  "نثل النبال"ولمزيد الفائدة يراجع كتاب ) ١(

َتكملة: انظر ترجمته في  )٢(   .١١٤  ذيل األعالم ،١/٢٦٨ تتمة األعالم، ٢٦٩ صُالمؤلفين ُمعجم َ
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤٢٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 من طائفة الكتب التي اعتنى أصحاهبا باختصار "صفوة صحيح البخاري"وكتاب 

 حيث انتقى رحمه اهللا مـن -وعنوانه يف هذه المقام واضح صريح –أحاديث الصحيح 

َح البخــاري صــفوتها، ومــن درره أوســطها، فجــاء كالعقــد المنظــوم، أحاديــث صــحي ْ ُ َ َ ََ َ َْ ََ ِ

 . والجوهر المكنون

َثم زاده بريقا، ونسقه تنسيقا، بتعلقات وافية، قريبة كافية؛ قرب هبا مـراد البخـاري،  َّ ََّ ً َ ًُ َ

وذلل الوصول إلى مقامه السامي، كل ذلك بعبارات تناسب قارئ هذا الزمـان؛ فـأكرم 

 .نعم به من إحسانبه وأ

 

  " رياا ح   اري ") ٣٣( 

) أ    ،١٣٣٢ -١٤٠٣(  

، العـالم محمد محمـد سـويلم أبـو شـهبة  /فضيلة األستاذ الدكتور العالمة: مؤلفه

 .ًالمحقق، الذي مأل األرض علما ونورا

 ٢٥ يف - محافظــة كفــر الــشيخ -مركــز دســوق ب» منيــة جنــاج« بقريــة أســتاذناولـد  

 .م١٥/٩/١٩١٤ -هـ ١٣٣٢شوال 

َّأتم حفظ نـصف القـرآن الكـريم بكتـاب القريـةو ولمـا فتحـت المـدارس األوليـة ، َّ

وأخـذ الـشهادة األوليـة يف سـن ، أتـم هبـا حفـظ القـرآن الكـريموالتحق بمدرسـة قريتـه 

 .الثانية عشرة

ـــــر العري ـــــن األس ـــــي م ـــــهبة، وه ـــــي ش ـــــرة أب ـــــي ألس ـــــو ينتم ـــــي وه ـــــة الت ق

لقرآن يف سبيل اهللا، وقد نذره والده من يوم والدته ل الجهاد وحب بالفروسية اشتهرت

 .األزهر الشريف الكريم والعلم يف

م التحـق ١٩٣٠ -هــ ١٣٤٨ويف عـام ، م دخل معهد دسوق الـدين١٩٢٥يف عام و

  .م التحق بكلية أصول الدين١٩٣٥ -هـ ١٣٥٣ويف عام ، نويبمعهد طنطا الثا

                                                           
=  

 وقد "المستقيم والفهم للقراءة الكريم القرآن تيسير"=  "فسيرالت تيسير": ًومن مصنفاته أيضا

 اهللا صلى الرسول اجتهاد". "الميسر المصحف". الكريم للقرآن كامل تفسير على احتوى

  ."وسلم عليه



 

 ٤٣٠

وكــان مــن األوائــل فــالتحق ، م أخــذ الــشهادة العاليــة١٩٣٩ -هـــ ١٣٥٧ويف عــام  

 ."شعبة التفسير والحديث"بقسم الدراسات العليا 

أمـام » هالدكتورا«م نوقش يف رسالة ١٩٤٦ نوفمرب عام -هـ ١٣٦٥ويف ذي الحجة 

 .العلماء فنالها بدرجة االمتيازلجنة خماسية من كبار 

ُم عين مدرس� بكليـة أصـول الـدين ١٩٦٤ ديسمرب من عام -هـ ١٣٨٤ويف رجب  

م عـين ١٩٦٩ أكتـوبر -هــ ١٣٨٩ويف رجـب  ،ثـم أسـتاذ، ثم رقـي إلـى أسـتاذ مـساعد

 .ًعميدا لكلية أصول الدين بأسيوط

 .لغة العربيةوكلية ال، أنشأ بفرع الجامعة كلية الشريعة والقانونويف عهده 

أعير إلــى المملكــة الــوطن العربــي؛ فــالعديــد مــن بلــدان وقــد شــارك التــدريس يف  

 . الذي صار كلية للشريعةالعربية السعودية للتدريس بالمعهد العالي السعودي

ويف عــام   .م أعيــر إلــى كليــة الــشريعة بجامعــة بغــداد١٩٦٣ -هـــ ١٣٤٢ويف عــام  

 .مية بأم درمانم أعير للجامعة اإلسال١٩٦٦ -هـ ١٣٤٥

يف كربى المجالت الدينية والعلمية واألدبية يف مصر هذا مع المواظبه على الكتابة 

ويف ، يف اإلذاعة المرئية والمسموعة يف مصرمشاركات فعالة كانت له كذلك  . وغيرها

 .ويف العراق ويف السودان، المملكة العربية السعودية

ًعـامال مناضـالعالمـا إلسـالمية ظل الدكتور أبو شـهبة يف سـاحة الـدعوة او حتـى ، ً

بعد فريضة الـصيام يف صـباح يـوم ،  أيام عيد الفطر-انتقل إلى جوار ربه يف أيام مباركة 

 .م١٥/٧/١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ شوال ٥الجمعة الموافق 

فـصلى عليـه جمـع غفيـر مـن علمـاء ، ُوشيعت جنازته من الجامع األزهر الشريف

كـرب الـشيخ جـاد الحـق علـي جـاد الحـق رحمــه اهللا يـؤمهم اإلمـام األ، األزهـر وطالبـه

 .)١(ودفن بمدافن األسرة بمدينة نصر، ورضي عنه
                                                           

الدكتور "محمود رحمة،ل "الدكتور محمد أبو شهبة وجهوده يف السنة النبوية":  انظر لرتجمته)١(

 لنزار "ذيل لكتاب األعالم: تمام األعالمإ"، حمد مصطفىأل "وآثاره حياته -محمد أبو شهبة 

 لمحمد خير "هم المخطوطة والمفقودةمعجم المؤلفين المعاصرين يف آثار"، ٢٦٧أباظه ص

   . موقع ذاكرة األزهر"محمد محمد سويلم أبو شهبة" ،١/١٥رمضان

، السيرة النبوة يف ضوء القرآن والسنة، أعالم المحدثين، المدخل لدراسة القرآن الكريم: مصنفاته

دفاع عن السنة ورد ، شرح المختار من صحيح مسلم ، علوم الحديث ، يف أصول الحديث
= 

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري



 

 ٤٣١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

درة مكنونة من درر أستاذنا  "البخارياإلمام توفيق الباري بشرح صحيح "وكتاب 

جمـع بـين أصـالة القـديم، "وهـو شـرح ا،  ًا مكتوبًالراحل، ويقع يف خمسة عشر مجلد

 "الوسـيط يف علـوم ومـصطلح الحـديث"فه يف كتـاب  هكذا ورد وص"وجدة الحديث

ــهبة ــو ش ــة أب ــاب و.٧٩٩ صللعالم ــا يف اإلذاعــة الكت ــة أداه ــات إذاعي ــله حلق  يف أص

 .بالمملكة العربية السعودية

معجم المؤلفين المعاصـرين يف آثـارهم "وقد ذكره األستاذ محمد خير رمضان يف 

يربو على عشرة ": نهأصفه ب، وو١/١٥ "المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق

مجلدات، وقد يكون عمله هذا محاولـة متميـزة أو فريـدة لـشرح صـحيح البخـاري يف 

 . انتهى"هذا العصر

،  الـشيخ رحمـه اهللا يف ثبـت مـصنفات"الوسـيط"والكتاب مذكور يف خاتمة كتاب 

 ."يعد للطبع": جوارهبوكتب 

كتـاب األعـالم لخيـر ذيـل ل: إتمـام األعـالم"أصـحاب كتـاب : ًأيـضاوممن ذكـره 

 .٢٦٧ص"الدين الزركلي

ألستاذنا رحمه اهللا يـذكر أنـه لـم الكتاب ممن ترجم كل من ذكر لكن المالحظ أن 

المحــدثون يف رحــاب "إبــراهيم شــعبان المرشــدي يف كتابــه / الفاضــليطبــع، إال  أن 

ــه ،  ١٤٢ ص"األزهــر ــه ط"اًا رشــيقًشــرح"وصــفه بكون ــع يف خمــسة عــشر ُ وذكــر أن ب

 !!!  على غير عادته،ولم يذكر مكان طباعتهًمجلدا، 

ً؛ ولم أجد بدا من التواصل مع  ألثبت صدق ما قال فأعجزين الطلبتوقد اجتهد ُ
ًفــضيلته الســتبيان الواقــع، فوجدتــه متعاونــا كريمــا، غيــر أين تأكــدت بعــد محادثتنــا أن  ً

 !!!الكتاب لم ير النور

، ً مخطوطااً يف خمسة عشر مجلدثم وقفت على خرب أنه عند أبناء الشيخ رحمه اهللا
                                                           

=  

اإلسرائيليات والموضوعات يف كتب  ،شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين

رسالة يف ،الوسيط يف علوم الحديث،الحدود يف اإلسالم مقارنة بالقانون الوضعي،التفسير

 .،وغيرهاالكتب الصحاح الستة رحاب السنة ، يفاإلسراء والمعراج

 :، ومنهاالكتب التي جمعت وأعدت للنشر من مقاالته وبحوثههذا إلى جانب العديد من 

الصوم يف ضوء ،الحج يف ضوء القرآن والسنة، من أعالم اإلسالم، من هدي السنة يف الدين والحياة

 .قضايا وأراء يف ضوء اإلسالم، اإلسالم وقضايا العصر،القرآن والسنة



 

 ٤٣٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .وأن بعض الناشرين قصدهم ليظفر بشرفه؛ فاللهم عجل بتوفيقك

عبـد ل" توفيـق البـاري شـرح صـحيح البخـاري"هنـاك كتـاب آخـر بعنـوان ) تمييز(

 .محسنالكبير 

ِهكـذا وصـف– كتاب من أهـم الـشروح وأفـضلها يف اللغـة األرديـةوهذا ال
 وقـد -ُ

استفاد المؤلف من شروحات سابقة كـ فتح الباري، وإرشاد الساري، وفـيض البـاري، 

 ١٢وبلـغ هـذا الـشرح ، وغيرها، وجاء فيه بخالصة مهمـة لمباحـث تلـك الـشروحات

ــه بم ــد األول من ــع المجل ــدا ضــخم� ، وطب ُمجل ُ الهــور ، وطبعــت -ّطبعــة القدوســية ً

 .المجلدات المتبقية من المكتبة اإلسالمية، بمدينة الهور

 وعندي منه نسخة استفتدها من الشبكة العنكبوتية 

 

)٣٤("اُريا   رةا "  

  )١٤٠٨ -  ١٣٢٦ ا رون (

ــه ــق: مؤلف ــؤرخ المحق ــالم الم ــد  الع ــن عب ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــسالم ب ــد ال عب

 .القرن العشرين يف ث العربيالرتا أحد أشهر محققي ،الرازق

،ونـشأ يف  م١٩٠٩ينـاير ١٨ الموافق هـ١٣٢٦ ذي الحجة ٢٥يف اإلسكندريةولد ب

عـضو  الـشيخ هـارون بـن عبـد الـرازق: بيت كـريم مـن بيـوت العلـم؛ فجـده ألبيـه هـو

الشيخ محمـد بـن هـارون رئـيس التفتـيش الـشرعي يف : جماعة كبار العلماء، وأبوه هو

جـع إليـه الفـضل الشيخ أحمد بن هارون الـذي ير: ، وعمه هو)العدل(وزارة الحقانية 

الـشيخ محمـود بـن : يف إصالح المحاكم الشرعية ووضع لوائحها، أما جده ألمـه فهـو

 .رضوان الجزيري عضو المحكمة العليا

ّبعــد تخرجــه مــن دار العلــوم عمــل مدرســا بــالتعليم االبتــدائي، ثــم عــين يف ســنة و ُ ً
، وهذه هي المرة الوحيدة يف تاريخ سكندريةبجامعة اإل بكلية اآلداب ًمدرسا م١٩٤٥

الجامعات التي ينتقل فيها مدرس من التعليم االبتدائي إلى الـسلك الجـامعي، بعـد أن 

 .ذاعت شهرته يف تحقيق الرتاث

ً ثم عين أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم، ثم أصبح أستاذا ورئيسا لقسم النحـو هبـا  ً ًً ّ ُ

جامعة  م إلنشاء١٩٦٦ن األساتذة المصريين يف سنة م، ثم دعي مع نخبة م١٩٥٩سنة 

، وتــولى هــو رئاســة قــسم اللغــة العربيــة وقــسم الدراســات العليــا حتــى ســنة الكويــت



 

 ٤٣٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .م١٩٦٩سنة ع اللغة العربية بالقاهرةبمجم ًويف أثناء ذلك اختير عضوام ، ١٩٧٥

يف األدب  جائزة الملك فيصل العالمية وقد توج عبد السالم هارون حياته بأن نال

م، ١٩٨٤ًم، وانتخبه مجلس مجمع اللغة العربية أمينا عامـا لـه سـنة ١٩٨١العربي سنة

 .واختاره مجمع اللغة العربية األردين عضو شرف به

التصنيف وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي الباهر يف خدمة الرتاث العربي ونشره و

َالمبدع يف شتى صنوف المعرفـة ترجـل الفـارس عـن جـواده يف الثـامن والعـشرين مـن  َّ َ َ

ــه أصــدرت جامعــة .  م١٩٨٨ إبريــل ١٦وافــق مهـــ ال١٤٠٨شــهر شــعبان  وبعــد وفات

ًاألستاذ عبد السالم هارون معلما ومؤلفا ومحققا": ًالكويت كتابا عنه بعنوان ً ً")١(. 

اصطحبت صحيح البخاري، ":  مقدمة كتابه بقولهه يفتوقد أبان رحمه اهللا عن خط

 .مقتبس� من كتبه وأبوابه وفصوله ما هو أنفس من النفيس، وأعز من العزيز

ثم عرضت تلك األلف المختارة على أمهات الشروح والتفاسـير الجليلـة، لتبيـان 

أغراضــها ومراميهــا؛ إذ كــان مــن الخطــأ أن أســتقل بالتفــسير دون اعتمــاد علــى تلــك 

ثم قمت باستكمال مـا يحتـاج إليـه القـارئ المعاصـر مـن توضـيح وتعليـق، . مهاتاأل

وتفسير وتيسير، ومن ضبط دقيق أللفاظ الحديث وتحقيق لرواياته، وحرصت كذلك 

 .أن يظهر هذا العمل يف ثوب جديد يرتاح له القارئ، وال يتعثر فيه الدارس

                                                           

مدخل إلى تاريخ " ألحمد محمد مهدي عالم، "ًالمجمعيون يف خمسين عاما": انظر لرتجمته) ١(

محمد خير رمضان  "عالم للزركليتتمة اال"، محمود محمد الطناحي"نشر الرتاث العربي 

الجيل "، محمد محيي الدين عبد الحميد ل" السالم هارون كلمة يف استقبال عبد"، يوسف

 .السيد الجميلي "الثاين أو الطبقة الثانية من المحققين األعالم

األساليب اإلنشائية يف النحو العربي، والميسر واألزالم، والرتاث العربي، حول : من مصنفاته

َديوان البحرتي، تحقيقات وتنبيهات يف معجم لسان العرب، قواعد اإلمالء، وكناشة النوادر،  ُ

 .، تحقيق النصوص ونشرهاابن خلكان اتومعجم شواهد العربية، ومعجم مقيد

إلى جانب عشرات الكتب الرتاثية التي قام األستاذ الراحل بتحقيقها ونشرها، باإلضافة إلى ما 

 .ة للماجستير والدكتوراه أشرف عليها رحمه اهللايقارب ثمانين رسالة عليم

والعجب كل العجب من األستاذ محمد عصام الحسني حيث أهمل ترجمة هذا الجبل العمالق 

 "إتحاف القاري"وال حتى ذكر تاريخ وفاته، ولم يستغرق الكالم على هذا اإلمام وكتابه يف 

 !!! ، إال أربعة أسطر غير مكتملة١٦٠ص



 

 ٤٣٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

رح ابـن حجـر، شـرح  شرح الكرمـاين، شـ: وكان أنفس هذه الشروح أربعة شروح

نيالعينــي، شــرح  ِالقــسطالَّ َ . ً، مــشيرا إلــى أمــاكن وجودهــا منهــا يف أســفل كــل حــديث َْ

 .وقمت بتخريج هذه األحاديث من الكتب الستة

ً وقـصدت بعملـي هـذا أن يجـد دارس الحـديث مجـاال ميـسورا للدراسـة، جـديرا  ً

الطائفية، وضروب الجدل ًبالثقة والطمأنينة، بعيدا عن األهواء والخالفات المذهبية و

 .)١("الذي ال طائل تحته

وقد طبع الكتـاب طبعـات عديـدة، وأول مـا يعـرف مـن طبعـات الكتـاب مـا ذكـره 

ولعلـه . م١٩٥٩ مـن أنـه طبـع يف القـاهرة ١/٢٤٨ "تاريخ الرتاث العربـي"سزكين يف 

 .وقد طبع كذلك حديثا يف دار الجيل .مصر–يعني طبعة دار المعارف 

نبيــل عبـد الــسالم هــارون، : شرة مكتبــة القـرآن بالقــاهرة، ضـبطوكـذلك قامــت بنـ

 "هيا نتعلم اإلسالم": هـ ضمن سلسلة١٤١٨الطبعة الثالثة 

 

  " ا اب اات  ح اد ات   ا اري") ٣٥( 

  )١٩٩٥-  ١٩٢٠ ال أ  ال،(

ال، أستاذ الحديث والتفسير بجامعـة األزهـر، مـن عبد العال أحمد عبد الع: مؤلفه

م،حفــظ القــرآن الكــريم يف ســن مبكــرة، والتحــق بمعهــد ١٩٢٠مواليــد الزقــازيق عــام 

ــى مــستوى  ــاجحين عل ــل الن ــديني، وكــان مــن أوائ  يف "القطــر المــصري"الزقــازيق ال

 .الشهادتين االبتدائية والثانوية األزهرية

كليـــة أصـــول الـــدين بالقـــاهرة ســـنة حـــصل علـــى شـــهادة اإلجـــازة العاليـــة مـــن 

م،وقام بالتدريس يف المعاهد الدينية باألزهر الشريف، ثم أعير للتدريس بدولة ١٩٤٦

 ."البعثة التعليمية األزهرية"م مع ١٩٥٣ -١٩٥١الكويت من 

وكــذلك فقــد أعيــر للتــدريس بجمهوريــة الجزائــر عقــب قيــام الثــورة الجزائريــة يف 

ــن  ــدة م ــام ١٩٦٧-١٩٦٣الم ــة م ، وق ــر بحرك ــة األزه ــضاء بعث ــع أع ــب يف "م التعري

 . بعد التحرر من ربقة االستعمار الفرنسي"الجزائر

                                                           

 .٥،٦ ص"ف المختارةاألل"مقدمة ) ١(



 

 ٤٣٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 عـام "الـدكتوراه"م، و١٩٦٥الحـديث عـام " يف "الماجستير"وحصل على درجة 

م، وعمـل ١٩٧٣وعمل بالتدريس يف كلية أصـول الـدين بالقـاهرة حتـى عـام .م١٩٧٠

م، وعمــل أســتاذا مــشاركا ١٩٨٢حتــى عـام أسـتاذا مــساعدا بجامعــة قـار يــونس بليبيــا 

 . م١٩٨٧بجامعة أم القرى حتى عام 

وبعد ذلك عين أستاذا متفرغا بكلية أصول الدين بجامعة األزهر فـرع الزقـازيق يف 

م، ١٩٩٥ / ١٠ / ٢٧م حتى وافاه األجل ولحق بـالرفيق األعلـى يف ١٩٨٩المدة من 

 .)١(سكنه فسيح جناتهوهو يف الخامسة والسبعين، تغمده اهللا برحمته وأ

المنهل العذب الفرات يف شـرح األحاديـث األمهـات مـن صـحيح اإلمـام "وكتابه 

القـاهرة، خلـف الجـامع األزهـر، - نشر يف المكتبة األزهرية للـرتاث، مـصر"البخاري

 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢كذلك طبع يف مطبعة األمانة، مصر، الطبعة األولى 

 .م١٩٩٨ مصر، الطبعة األولى –يل للنشر والتوزيع وكذلك طبع يف مكتبة هد

ًوقد سار فيه رحمه اهللا سيرا علميا حميـدا؛ انتقـى فيـه جملـة وافـرة مـن األحاديـث  ً ً
األمهات الجوامع من صحيح البخاري يف مختلـف كتبـه، وقـد نـص علـى معـالم هـذا 

ن ًجعلــت تحــت نــص الحــديث توثيقــا لــه بــذكر مــ":المــنهج يف مقدمــة الكتــاب بقولــه

ــى  ــالراوي األعل ــا ب ــك تعريف ــد ذل ــستة، وبع ــب ال ــحاب الكت ــة أص ــن األئم ــه م ًأخرج

ًللحديث، ثم معنى الحديث متضمنا الهدف التشريعي منه، ثم بيان اللغويـات الـواردة 

فيه، ثم فقه الحديث وما يستفاد من األحكام والتوجيهات النبوية، وتوخيت إيضاح ما 

لبالغــة وروائــع اللغــة العربيــة وجليــل الحكــم اشــتمل عليــه البيــان النبــوي مــن فنــون ا

والمبــادئ اإلنــسانية، كمــا عمــدت إلــى إبــراز الفوائــد واألحكــام الــشرعية والمبــادئ 

 .انتهى. )٢("االجتماعية واألخالقية

                                                           

 .انظر مقدمة المؤلف) ١(

، قرب منارة يف األحاديث المختارة، الحديث   على تفسير النسفيإيضاحات ومعاين: من مصنفاته

، مباحث يف علم المنطق،  يف رجال الحديث، التطبيقات العربية يف علم الصرف والبالغة

 .، وغيرها كثير السنة النبويةصفوة البيان يف مقارنة األديان، التكافل االجتماعي يف

 .٥مقدمة المؤلف ص) ٢(



 

 ٤٣٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 )٣٦ ("اَْح ا  ا  "  

)،  ١٣٣٨-١٤٣٠(  

أستاذ الحديث والتفـسير   شاهين الشين،ىموس/  العالمةاألستاذ الدكتور: مؤلفه

المولود يف الـسادس عـشر مـن شـهر رجـب الملقب بالشيخ الدكتور، بجامعة األزهر، 

ــل لعــام ١٣٣٨لعــام  ــق للــسادس مــن إبري بمحافظــة  بنهــا مركــزب. م١٩٢٠هـــ المواف

  .بجمهورية مصر العربية القليوبية

اب القريـة، َّتـُيف أسرة مستورة الحـال، وحفـظ القـرآن الكـريم يف كوقد نشأ أستاذنا 

من كلية أصـول ) الليسانس(وتابع تعليمه األزهري إلى أن حصل على الشهادة العالية 

) الماجـستير( العالية مع إجـازة التـدريس ثم حصل على الشهادة، م ١٩٤٦الدين عام 

ــام ــة ع ــة العربي ــة اللغ ــن كلي ــة ١٩٤٨م ــهادة العالمي ــم ش ــدكتوراه(م، ث ــسير ) ال يف التف

 .م ١٩٦٥والحديث من كلية أصول الدين عام

 واختارته إدارة المعاهد األزهرية مدرسـا للتفـسير والحـديث لمـدة عـشرين عامـا 

ًيـار جامعـة األزهـر ليـصبح مدرسـا بقـسم ثم وقع عليـه اخت)  م١٩٦٥-١٩٤٨(تقريبا 
ــذ عــام  ــدين من ــة أصــول ال ــدرج م١٩٦٥الحــديث بكلي ا ًأســتاذ الجامعــة ســلك يف وت

، وأسـتاذا ورئيـسا لقـسم الحـديث )م١٩٨٢-١٩٧١(عام مساعدا للتفسير والحديث 

 ). م١٩٨٢-١٩٧٩(عام ً م، وعميدا للكلية ١٩٧٦عام 

العلمية الدائمة لرتقية األساتذة يف أقسام وتقديرا لمكانته العلمية عين رئيسا للجنة 

م تقلــد منــصب ١٩٧٩ويف عــام ، م ١٩٨٤-١٩٧٧  عــامالحــديث والتفــسير والــدعوة

 كمـا تقلـد منـصب ،نائب رئيس جامعة األزهر للدراسات العليا والبحـوث باالنتـداب

 األعلـى للـشؤون اإلسـالمية بـوزارة ركـز الـدولي للـسيرة والـسنة بـالمجلسرئيس الم

 . م وحتى وفاته١٩٩٤ف منذ عام األوقا

ظل رحمه اهللا يف عطائه العلمي المتميز حتى آخـر لحظـة يف حياتـه المباركـة ؛ وقد 

السلـسبيل الجـاري يف شـرح صـحيح ": فلقد كان يف آخر يوم عاشه يكمل كتابـه القـيم

 إذ كان يف هذا اليـوم الـذي صـعدت فيـه روحـه إلـى الـسماء يكتـب الجـزء )١("البخاري

 وحين أراد أن يسرتيح من الـسهر مـع هـذا الجهـد العلمـي توضـأ وصـلى ،هلسادس من

                                                           

 .وسيأيت الكالم عليه بإذن اهللا تعالى) ١(



 

 ٤٣٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 اهللا أن يمـسك روحـه وهـو نـائم اءونام على جنبه األيمـن مـستقبال قبلـة اإلسـالم ويـش

، ليخـتم لـه  صلى اهللا عليـه وسـلم:على تلك الهيئة التي أوصى هبا من كان يخدم سنته

 مكانتــه يف جنــة الخلــد بــإذن اهللا هبــذا العمــل الــصالح ليكــون ذلــك عالمــة بــارزة علــى

هــ الموافـق للـسادس مـن ينـاير ١٤٣٠وكـان ذلـك يف التاسـع مـن محـرم عـام  تعـالى،

  .م٢٠٠٩

سـجال حـافًال يف نـشر الـدعوة اإلسـالمية يف اإلذاعـات المرئيـة رحمه اهللا وقد ترك 

والمسموعة بنحو ألف حلقة يف مصر، ونحو خمسمائة حلقة يف قطر، وخمسين حلقـة 

كما أثرى الصحافة بما يزيد على ألف  ،الربيطانيةباإلذاعة  عودية، وعشرين حلقةبالس

 وخمـسة ، وعشر مقـاالت يف صـحافة قطـر،يف مصر   علميٍدَرَفتوى وخمسين مقالة و

 .مقاالت يف صحافة السعودية

يف الكويـت والـسعودية وليبيـا : وطاف العالم العربي أستاذا يف جامعاته المختلفـة 

ســالة جامعيـــة يف جامعـــات األزهـــر والــصومال وقطـــر ، ونـــاقش أكثــر مـــن مـــائتي ر

حمد بن سعود بالرياض وأم درمـان كندرية وأم القرى بمكة المكرمة وجامعة مواإلس

 . بالسودان

م لجهوده يف تـصحيح ١٩٨٢وقد نال درع وزارة الداخلية وشهادة تقدير منها عام 

ــة مــصر  ــر والهجــرة، وكــذلك وســام جمهوري المفــاهيم المغلوطــة لجماعــات التكفي

   . )١(م١٩٩٧ة للعلوم والفنون واآلداب من الطبقة األولى عامالعربي

 يف أربعة مجلدات بدار المدار "المنهل الحديث يف شرح الحديث"وقد نشر كتابه 

 .م٢٠٠٢اإلسالمي للنشر والتوزيع، بيروت الطبعة األولى، 

، هذا منهج جديـد، أقدمـه لطلبـة الحـديث": أما منهجه يف كتابه فقد أبان عنه بقوله

شرحت فيه األحاديـث المختـارة مـن ؛تيسيرا لدراستهم وعونا لهم على فهم مقرراهتم
                                                           

مجلة التبيان الصادرة عن و ،هـ١٤٣٠، ربيع األول ٥٢٣مجلة الوعي اإلسالمي، العدد ) ١(

 هـ والمقال لشيخنا الفاضل األستاذ ١٤٣٠الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة عدد صفر 

 .ر محمد المختار محمد المهدي رحمه اهللالدكتو

تيسير تفسير النسفي يف تفسير القرآن الكريم، الآللئ الحسان يف علوم القرآن، فتح : من مصنفاته

المنعم يف شرح صحيح مسلم، الموسوعة المختصرة لألحاديث النبوية، علم الحديث، السنة 

 .عن الشريعة، تجديد الدين، وغيرهاوالتشريع، السنة كلها تشريع، الحصون المنيعة للدفاع 



 

 ٤٣٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ها علـى ُ التي حددهتا إدارة األزهر لطالهبا يف فرتة مـن الـزمن، وقـسمتالبخاريصحيح 

سنوات أربع، وخصصت منها خمسين حديثا للـسنة األولـى، وثمـانين لكـل سـنة مـن 

تـسعين ) ٢٩٠(اديـث األجـزاء األربعـة السنوات الثالث األخـرى، فكـان مجمـوع أح

ومائتي حديث، استوعبت أكثر أبواب البخـاري، وقطفـت مـن كـل بـاب أهـم أحاديثـه 

حرصت يف منهجي على وضوح العبارة، وتنـسيق المعلومـات، واالقتـصار . وأشملها

 .ًعلى المهم منها، متحاشيا التفريع والتطويل

ه المقاصــد بأســلوب ســهل وبــدأت شــرح كــل حــديث بــالمعنى العــام، أتنــاول فيــ

بــسيط، يعطــي فكــرة للطالــب عــن المــضمون والمغــزى، ويهيئــه للــدخول يف الــدقائق 

 بالغتها ونحوها ومعاين مفرداهتا، وفـصلتها عـن ؛واألسرار، وثنيت بالمباحث العربية

 ضــبطا للفكــر، وربطــا ؛فقــه الحــديث وأحكامــه الــشرعية ومــا يؤخــذ منــه مــن أحكــام

 يـستوثق عـن طريقهـا الطالـب مـن م ذيلت كل حديث بأسـئلةمتناسبة، ثللمعلومات ال

 .)١(تحصيله

 

 )٣٧ (" و  ؛ م  ريا و"  

) رذ اا ،  ١٣٣٨-١٤٣٠(  

 . ، المتقدم ذكره شاهين الشينىموس/ العالمة: مؤلفه

ــدار المــدار اإلســ ــشر يف أربعــة مجلــدات ب ــروت وقــد ن ــع، بي ــشر والتوزي المي للن

 .م٢٠٠٦

وأما عن مـنهج الكتـاب العـام؛ فقـد اشـتهر عـن اإلمـام البخـاري رحمـه اهللا تكـرار 

 الحــديث ُعْضــَاألحاديــث يف أمــاكن، حــسب مــا يــستنبط منهــا مــن أحكــام، وكــذلك و

 .ع الحديث إلى أجزاءَّالواحد يف أكثر من موضع، وهو لهذا الهدف قط

 أن يضع كتاب� يجرد فيه أحاديـث "موسى شاهين الشين"  ومن هنا خطر للدكتور

البخاري من التكـرار، كمـا يجـرده مـن األسـانيد إال مـن الـراوي األعلـى، كمـا يجمـع 

األحاديث التي تقطعت أوصالها يف كان واحد، ملتزم� باسـتيعاب كـل كلمـة يخرجهـا 

                                                           

 .٨المقدمة ص) ١(



 

 ٤٣٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

أحكـام، ومـا استـشهد يف مكان ما، بل ملتزم� باألبواب وعناوينها، وما ذكره فيهـا مـن 

ًلها بآثـار، مـع شـرح ذلـك شـرح� مـوجزا جـدا؛ تيـسيرا لقارئـه أن يفهـم مـا يقـرأ، وقـد  ً ً

مـن  ،حـصة الـسويدي /والـدكتورة ،أماين موسى الشـين /شاركه هذا العمل كريمته

 .قطر

 

  "  اري") ٣٨( 

) ،   رذ ا١٣٣٨ا-١٤٣٠(  

 . ، المتقدم ذكرهموسى شاهين الشين/ العالمة: مؤلفه

 القاهرة، -وقد طبع هذا الكتاب يف ثالثة مجلدات، بمكتبة الشروق الدولية، مصر

 .م٢٠٠٤األولى الطبعة 

�ويف هذا الكتاب يقدم الدكتور موسـى شـاهين الشـين شـرحا وافيـا بعبـارة سلـسلة  ً
 .  ويناسب كل مسلم معاصريواضحة ألحاديث البخاري، بما يكف

وقد اكتفـى بـذكر راوي الحـديث مـن الـصحابة، وتجنـب اإلسـهاب والتطويـل يف 

ويف . يا تـشغل الفكـر المعاصـر الخالفات التي لم تعد تمثل قضاالمسائل اللغوية، ويف

هناية كل جزء فهرست أطراف األحاديث النبوية واآلثار، مع فهرس األعالم المـرتجم 

 .لهم، وأضاف يف الجزء األخير تحديد الموازين والمكيالت واألطوال الشرعية

 

   "ا اري  ح  اري" )٣٩( 

)،  ١٣٣٨-١٤٣٠(  

 . ، المتقدم ذكرهموسى شاهين الشين/ العالمة: فهمؤل

وهذا هو الكتاب الرابـع يف سلـسة خدمـة اإلمـام العالمـة األسـتاذ الـدكتور موسـى 

 ،شاهين الشين لصحيح موالنا البخاري رحمهما اهللا، وقد تويف رحمه اهللا حال تأليفـه

إذ كـان يف هـذا  ؛ياالجزء السادس منه، وكان هـذا آخـر عهـده بالـدنًوتحديدا أثناء كتابة 

، وحـين أراد أن يـسرتيح مــن مــضي فيـهاليـوم الـذي صـعدت فيــه روحـه إلـى الـسماء ي

إلـى موالهـا روحـه لتـصعد قبلة الالسهر توضأ وصلى ونام على جنبه األيمن مستقبال 

وكـان ذلـك  ختم له هبذا العمـل الـصالح،ُ، لي النبوية المباركةوهو نائم على تلك الهيئة



 

 ٤٤٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 .م٢٠٠٩هـ الموافق للسادس من يناير ١٤٣٠رم عام يف التاسع من مح

وهذا الكتاب على أهميته الكبيرة التي تمثلت يف كونه غايـة مـا وصـل إليـه النـضج 

العلمي للعالمة موسى شاهين الشين، وآخر ما أودعه علمه وخالصـة حياتـه العلميـة 

َة أمـره أن يعـرج ًوتجاربه، مع هذا كله فإنه ليس مشهورا بين الطلبة وال العلمـاء، وغايـ َِّ ُ
َعليه من تعرض لرتجمته رحمه اهللا بـذكره عرضـابال تفـصيل، وال نـص علـى طباعتـه،  َ

 ، فلم أجد لذلك دليًالوقد بحثت طويًال ألجد ما يفيد طباعتهوال حتى قرهبا، 

 .واهللا أعلم 

 

  "  اري ح  اري") ٤٠( 

   ....)- ١٩٤١،   أ /اذ ار(

األستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، العالم الجليل، والشاعر البليـغ، واحـد : مؤلفه

َمن أبرز الشخصيات اإلسـالمية يف عـصرنا الحـالي، درس الحـديث النبـوي وعلومـه،  ََ
 .فحصل على أرقى الشواهد ونال أعلى الدرجات

َّ تـوزع بـين التـدريس كمهنـة، والـسياسة كتكليـف، ،ل ومتنـوع مساره المهني حافـ َ

 . واإلعالم كتشريف

، يلقبـه الدروس والمحاضـرات له عشرات الكتب والمؤلفات، ويف رصيده مئات

 . رجل المهمات الصعبة: أتباعه ومحبوه

م ألسرة شـديدة التـدين ١٩٤١سنة رباير السادس من شهر فولد عالمنا الجليل يف 

َّيف قرية بني عامر بالزقازيق يف جمهوريـة مـصر العربيـة، وتـردد يف طفولتـه علـي كتـاب  ُ َّ َ

َّالقرية، وتلقى تربيته الدينية علي يد شيو  . مرموقينخَ

َّتابع دراساته العليا يف كلية أصول الدين التابعـة لجامعـة األزهـر العريقـة، وتخـرج 
، ثم واصل مـسيرة العلـم والتحـصيل فحـصل علـى شـهادة اإلجـازة م١٩٦١ منها سنة

ِّ، قبـل أن يتـوج ١٩٦٩، وعلى شهادة الماجستير يف الحديث وعلومـه سـنة ١٩٦٧سنة  ُ
 .مسيرته العلمية الناجحة بالحصول على شهادة الدكتوراه يف نفس التخصص

َّتعـددة توزعـت وبعد إهناء دراسته، اشتغل الدكتور أحمد عمر هاشم يف مناصـب م َ

بين التـدريس والـسياسة واإلعـالم؛ حيـث تـم تعيينـه أسـتاذا لعلـوم الحـديث بـاألزهر 

، قبل أن تقوده المسؤولية إلى كليـة أصـول الـدين بالزقـازيق سـنة ١٩٨٣الشريف سنة 



 

 ٤٤١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ِّ التي عين عميدا لهام١٩٨٧ ُ . 

 ، شغل الدكتور أحمد عمر هاشم منصب رئـيس جامعـة األزهـر،م١٩٩٥ويف سنة 

ــدكتورًخلفــ ــاح حــسين/ ا لألســتاذ ال ــد الفت ــى العــام يعب ــصبه هــذا حت ، واســتمر يف من

 .أحمد الطيب، شيخ األزهر بعد ذلك/ م، وخلفه األستاذ الدكتور٢٠٠٣

مجلـس الـشعب والـشورى، : كما تولى عضوية عدد من المجالس واللجـان منهـا

كـان أيـض� رئيـس� باإلضافة إلى عـضوية مجلـس أمنـاء اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون، و

م، باإلضافة إلـى عـضوية عـدد كبيـر ٢٠٠٢للجنة الربامج الدينية بالتليفزيون المصري

 .مع الفقهية اإلسالمية، وغيرها العديد والعديد من المناصبلمجامن ا

 ؛ لــم تحــل بينــه وبــين الــدعوة إلــى اهللاسؤولياته الكثيــرة ومهامــه الجــسيمةمــإال أن 

 هاشــم علــى مكتبــة ضــخمة مــن الخطــب الــصوتية حيــث يتــوفر الــدكتور أحمــد عمــر

كمـا يتـوفر  " مـن وحـي األربعـين"ة  والدروس المرئية والمسموعة لعل أبرزها، سلـسل

ُعلى إنتاج فكـري متميـز توجـه بإصـدار  ّ ًؤلفـا إسـالميا يف الحـديث  م٧١ علـى مـا يزيـدَ ً

 .)١(والعقيدة واألخالق

 أستاذنا حفظـه اهللا عـن قـرب؛ إذ كـان لـي الـشرف أن يكـون مـشريف يف ُوقد عرفت

دراسـة الغرابـة ": أطروحتي للدكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة، والتي هي بعنـوان

ُ فما عرفته إال سهًال لينا ال يسأل إال أ"يف مسند اإلمام البزار ًعطى، ميسرا علـى أوالده؛ ً
يبذل لهم نصحه ووقته بكل نفس راضية، أسأل اهللا تعالى أن يبارك فيـه، وأن يخـتم لنـا 

 .وإياه بخاتمة السعادة، اللهم آمين

 أكرب دليل على عطاء عالمنا الكبير، "فيض الباري شرح صحيح البخاري"وكتابنا 

ًصـلى اهللا عليـه وسـلم وتقريبـا وقد ألفه على مدار سبعة عشر عام، خدمـة لـسنة النبـي 
ألصول الشريعة مـن أبنـاء اإلسـالم علـى تنـوع ثقافـاهتم ومـؤهالهتم وقـدراهتم، فجـاء 

 .شرحه  سهل المباين وايف المعاين، أتى على المطلوب من أقصر الطرق

                                                           

 اإلسالم وبناء الشخصية، من هدى السنة النبوية، الشفاعة يف ضوء الكتاب والسنة : من أبرزها)١(

والرد على منكريها، التضامن يف مواجهة التحديات، اإلسالم والشباب، قصص السنة، القرآن 

سالمية منهجها ومعالمها، يف الدعوة اإلسالم،  اإلن يفسالم، األم اإلوليلة القدر، األسرة يف

 .رياض السيرة النبوية، معالم على طريق السنة، وغيرها الكثير



 

 ٤٤٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

ولم يصدر الكتاب دفعة واحدة، وإنما تم نشره على أجزاء، يف سلسلة ما عـرف بــ 

يصدر عن مؤسـسة دار الـشعب للـصحافة والطباعـة والنـشر،  والذي "كتاب الشعب"

 .شارع القصر العيني بالقاهرة

وكان من بركات هذه الـشرح أن تـم قراءتـه علـى األسـتاذ الـدكتور كـامال بمـسجد 

 مكرم عبيـد، وأجيـز كـل مـن حـضر هـذه الـدروس مباشـرة مـن –الفرقان بمدينة نصر 

 .أستاذنا حفظه اهللا

، وقـد م ٢٠١٤السادس من شـهر فربايـر سـنة مولد أستاذنا ووافق ختام تأليفه يوم 

وحكـى بـشراه بـذلك، ) ٩٢٩٦(التي تقـع يف صـفحة نص على ذلك يف خاتمة الكتاب 

 . ُوحق له حفظه اهللا

ــا ــاب منه ــال الكت ــة باكتم ــسات خيري ــدة مؤس ــت ع ــد احتفل ــشيخ : وق ــسة ال مؤس

ــسة ــسيدة نفي ــربى أقيمــت بال ــة ك ــالل فعالي ــة خ ــشعراوي الخيري ــشيخ  وم.ال ــسة ال ؤس

َالمسلماين ْ
ِ درع (، وتم منح لفنادق بالقاهرة الخيرية، يف احتفالية كربى أقيمت بإحدى اِ

 .ألستاذنا الكبير) العطاء

ًوكان الحامل له على تأليفه سؤال بعض محبي الحديث ألسـتاذنا أن يقـدم شـرحا 
ًميسرا سلسا لصحيح البخاري يستسيغه الجميع ً)١(. 

َّلوجـوه، وقـدم للكتـاب بمقـدمات هامـة تكلـم فيهـا عـن وقد أدى ذلك علـى أتـم ا َ

َّاإلمام البخاري رحمه اهللا وكتابه الصحيح، ومنهجه، ومنزلته، وعدة أحاديثـه، وفـصل 
القول يف شرط البخاري فيه، ثم جاء على ذكر مؤلفات البخاري رحمه اهللا، وغير ذلك 

 .من الفوائد العلمية القيمة

ح الـصحيح، ورتبـه ترتيـب البخـاري رحمـه اهللا، وبعد هذه المقدمة ولـج إلـى شـر

 . وحافظ على كتبه وأبوابه

أن يـذكر الحـديث بـسنده كـامًال يف صـدر الـصفحة، ثـم يعلـق : وطريقته يف الشرح

عليه ببيان أهم الفوائـد واللطـائف العلميـة والمـسائل الفقهيـة، ويـشرح غريبـه، ويبـين 

ألحاديـث، ثـم يخـتم كـل حـديث المراد من الحديث، ويقف مـع الجوانـب الرتبويـة ل

مــا يؤخــذ مــن الحــديث، يــذكر فيــه أهــم مــا يــستفاد مــن الحــديث، كــل ذلــك : بعنــوان

                                                           

 .مقدمةصفحة ال) ١(



 

 ٤٤٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 . بأسلوب سهل ميسور، يستحسنه المنتهي، ويتقبله المبتدي

وال يتعرض للكالم على اإلسناد، وال الخـتالف النـسخ والروايـات، وإنمـا جعلـه 

 .)١(كتابنا تربويا، واهللا أعلم

 

 

 

   

                                                           

عالى أعانني سطر ، إال أن اهللا تولم يكن عندي نسخة من كتاب أستاذنا ساعة كتابة هذه األ) ١(

من تالمذة أستاذنا وممن حضر قراءة ، وهو  علي محمدبن الشيخمصطفى / بأخي الحبيب

 فجزاه اهللا كل ؛ا كل ما احتجته من الكتابًالشرح ونال شرف اإلجازة به، فأرسل لي مشكور

 .خير



 

 ٤٤٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

����� 

ــه                                                                الحمــد هللا رب العــالمين والــصالة والــسالم علــى أشــرف المرســلين، وعلــى آل

  :                  وصحبه أجمعين، وبعد

                                                                        فهذه أهم النقاط المستفادة من خالل هذا العرض السابق، أسطرها هاهنا رجاء أن 

  :           ينفع اهللا بها

من أهم وأكثر الكتـب التـي اعتنـى هبـا رحمه اهللا  صحيح أبي عبد اهللا البخاري -١

 . من اللغاتاللغة العربية وغيرهابلماء يف القديم والحديث يف أرجاء الدنيا كلها، الع

 أال ؛ا من صور عناية العلماء هبـذا الـسفر المبـاركًا مهمًهذا البحث تناول جانب -٢

 بدايـة ،وهو جهود علماء األزهر الشريف ومصر المحروسة فيما يقـارب الـستة قـرون

 .من القرن الخامس عشر) هـ١٤٣٨(ة من القرن العاشر الهجري إلى سن

شــرح مطــول صحيح البخــاري مــا بــين  عنايتهــا بــ هــذه المــصنفات تنوعــت يف-٣

لجميع الكتاب أو جزء منه، وكذلك شملت الحواشـي اللطيفـة، سواء كان مختصر؛ و

 .إلخ..... أو المختصرات وشروحها، أو فهرسة أحاديثة، أو آداب مطالعته 

 وإنمـا شـمل مـن طـاف ،ا ونـشأةًين مولـدير المـصر لم يقتصر البحث على ذكـ-٤

 "������������������������������������"ا برحاهبا المباركة، كما يف الكالم علـى كتـاب ًيوم

ِعلــي بــن ســليمان الــدمنتي المغربــي نزيــل مــصرل َ ْ ــِوك. ِّ �������������������������������"ي َابَت

 .)١(اغستاين نزيل مصرعمر ضياء الدين الد ل"������������"و  "����������������

ن و مقسمة على القر،اًمصنف) ٤٠( بلغت عدة المصنفات المذكورة يف البحث -٥

ا كان القـرن الرابـع عـشر؛ حيـث بلغـت ًسعدها سهما وأًالستة، إال أن أوفر القرون حظ

                                                           

 "تاريخ دمشق"اإلمام ابن عساكر يف كتابه :  الرفيعسبيلوممن سبقني يف هذا النهج البديع وال) ١(

 أو هبا اجتاز أو الربية أماثل من حلها من ذكر على مشتمل كتاب وهو": قال رحمه اهللا

 .)١/٤ ("بأعمالها



 

 ٤٤٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

مـصنفات، يف حـين جـاء القـرن ) ٩(ً مصنفا، يليه القرن العاشر بــ )١٢(مصنفات أئمته 

 وأثبتـه يف ،ذيل القائمة بمصنف واحد، وذلك كله بحسب ما وقفت عليهيف           الثاين عشر 

َوما شهدنا إال بما علمنا وما كنا للغيب حافظين(بحثي  َ ْ َ َ
ِ ِ ِِ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ

ِ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ() ١(. 

 من البديهي أن جهود علماء مصر يف خدمة صحيح البخاري أوسع بكثير ممـا -٦

بالحــسبان جهــود أئمــة وعلمــاء وأســاتذة  يف هــذه الوقــات؛ وذلــك إذا مــا أخــذنا َثبــتُأ

، والنــدوات القيمــة، جامعــة األزهــر يف هــذا البــاب، مــن خــالل األطروحــات العلميــة

 .  لتقريب هذا العلم إلى األمة كلهاوالمحاضرات الدائمة

وذلك ال يسعه هذا البحـث المتواضـع؛ وإنمـا محلـه رسـالة دكتـوراه موسـعة تـأيت 

 .دمة هذا الكتاب الخالدعلى جهود الجامعة الالمعة يف خ

نف يف هذا الباب، مع المحاولة الجاهـدة ُ حاولت قدر الطاقة االستفادة مما ص-٧

لجــرب مــا فيهــا مــن خلــل، وإكمــال مــا تــم فيهــا مــن نقــص، وإثبــات مــا فاهتــا، وهتــذيب 

 .أطرافها

َ شمل البحث الكـالم علـى كـل كتـاب بـإيراد أهـم مـا فيـه؛ ممـا يعطـي القـارئ -٨ ُ

 إجمالية عنه وعن مـصنفه، ويوضـح مكانـة الكتـاب والمؤلـف العلميـة؛ الكريم صورة

ُا، ويمكنـه مـن ً عن البحث عنه ومطالعته مفـرد-يف أغلب الحاالت-مما يغني القارئ  ِّ َ ُ

 .االختيار بين ما يحتاج، وما يناسب مستواه وقدراته

وقـد أعـان اهللا أو مطبـوع مـن دهـور،  بعض هذه الكتب مخطوط لم يـر النـور، -٩

ُأبنتوومطبوعاهتا النادرة، تعالى وطالعت نسخها الخطية،  ْ َ ويف ذلـك  قيمتها العلميـة؛ َ

دعوة ألصحاب الهمم الصادقة من أبناء األزهـر النـاهبين للجـد يف خدمـة هـذا الـرتاث 

 .المبارك

                                                           

 .٨١: سورة يوسف ، جزء آية) ١(



 

 ٤٤٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

�����������  

 "القرآن الكريم" 
 "لمحمد صديق القنـوجي ، دار ابـن حـزم، الطبعـة"أبجد العلوم َّ طبعـة األولـى ال: ِ

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
 "لمحمـد "إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلمـاء علـى صـحيح البخـاري 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، دار اليمامة، دمشق، الطبعة األولى عصام عرار الحسيني
 "لنـزار أباظـه، محمـد "ذيل لكتاب األعـالم لخيـر الـدين الزركلـي: إتمام األعالم 

 .م١٩٩٩ت، الطبعة األولى رياض المالح، دار صادر بيرو
 "ــى شــرح صــحيح البخــاري ني، المطبعــة الكــربى "إرشــاد الــساري إل ِ للقــسطالَّ َ َْ

 . هـ١٣٢٣األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 
 "ني، دار الكتـب العلميـة، "إرشاد الساري إلـى شـرح صـحيح البخـاري ِ للقـسطالَّ َ َْ

 .محمد عبد العزيز الخالدي: لبنان، بتحقيق-بيروت 
 "للقسطالين، المطبعة الكـربى األميريـة، "د الساري لشرح صحيح البخاريإرشا 

 مصر
 "ــ ــا ومحقق ــا ومؤلف ــارون معلم ــسالم ه ــد ال ــتاذ عب ًاألس ً ــة "اً ــدارات جامع ــن إص م

 . الكويت 
 " ــد مــن األعــالم ــاريخ الهن نزهــة الخــواطر وهبجــة المــسامع =اإلعــالم بمــن يف ت

األولـى، : يـروت، لبنـان، الطبعـة ب- لعبد الحي الطالبي ، دار ابـن حـزم "والنواظر
 .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠

 "م٢٠٠٢الخامسة عشر، :  للزركلي، دار العلم للماليين، الطبعة"األعالم . 
 "الـسيد محمـد علـي :  إلدوارد، صـححه وزاد عليـه"اكتفاء القنوع بما هو مطبـوع

 . م١٨٩٦ - هـ ١٣١٣، مصر، ) الهالل(الببالوي، مطبعة التأليف 
 " لعبد السالم هارون، دار الجيل"من صحيح البخارياأللف المختارة . 
 "لعبد السالم هارون، طبعـة دار المعـارف "األلف المختارة من صحيح البخاري 

 .م١٩٥٩مصر، –
 "لعبــد الــسالم هــارون، مكتبــة القــرآن "األلــف المختــارة مــن صــحيح البخــاري 

 .هـ١٤١٨نبيل عبد السالم هارون، الطبعة الثالثة : بالقاهرة، ضبط
 "علـي شـيري، دار إحيـاء الـرتاث العربـي، :  البـن كثيـر، المحقـق"البداية والنهاية

 م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى : الطبعة
 "عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي، دار هجر:  البن كثير، تحقيق"البداية والنهاية /



 

 ٤٤٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة
 "م١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٧ البن كثير، دار الفكر، "البداية والنهاية. 
 "طــارق بــن:  للزبيــدي، تحقيــق"يحالتجريــد الــصريح ألحاديــث الجــامع الــصح 

 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٤دار ابن الجوزي، الطبعة األولى اهللا، عوض
 "مــصطفى :  للمنــذري، علــق عليــه"الرتغيــب والرتهيــب مــن الحــديث الــشريف

 -هـ  ١٣٨٨الثالثة، :  مصر، الطبعة–محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
 . م١٩٦٨

 "ــة ــسنة النبوي ــصنيف يف ال ــة "الت ــد لطباع ــك فه ــع المل ــدب، مجم ــدون األح  لخل
 .المصحف الشريف

 "للـسيوطي، بتحقيـق رضـوان جـامع رضـوان، "التوشيح شرح الجـامع الـصحيح 
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة الرياض، شركة–مكتبة الرشد 

 "لبنان، -لكتب العلمية، بيروت للسيوطي، دار ا"التوشيح شرح الجامع الصحيح
 .م٢٠٠٠عالء نصر الدين األزهري، : بتحقيق

 "ــسيوطي ــام ال ــى الجــامع الــصحيح لإلم ــق دراســة"التوشــيح عل  أول مــن وتحقي
 أطروحـة بـافرج، سـالم أحمـد فـائزة/  للباحثـة الجنـائز، كتـاب بدايـة إلى الكتاب
 ).ـه١٤٢٤ (القرى، أم جامعة – الدين وأصول الدعوة بكلية دكتوراه

 "تحـت، الهنـد الـدكن آبـاد بحيـدر العثمانيـة المعـارف دائرة البن حبان، "الثقات 
 .م١٩٧٣ =  ه١٣٩٣ األولى،: الطبعة، خان المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة

 "دار - العثمانيـة المعـارف دائرة مجلس طبعة، حاتم أبي بن ال"والتعديل الجرح 
 .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١ األولى،: الطبعة، العربي الرتاث إحياء

 "ــ مجلـة . لـسيد الجميلـيل "الجيل الثاين أو الطبقة الثانية من المحققـين األعـالم
 )م١٩٩٦= هـ١٤١٦(األزهر ـ الجزء العاشر ـ السنة الثامنة والستون ـ 

 "لمحمد صديق القنوجي، دار الكتب التعليميـة "الحطة يف ذكر الصحاح الستة َّ ِ– 
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥األولى، : بيروت، الطبعة

 "للباحـث ماجـستير  رسـالة"الدكتور محمد أبو شـهبة وجهـوده يف الـسنة النبويـة ،
 .محمود رحمة، مودعة بكلية أصول الدين بالقاهرة

 "ــاج ــن الحج ــسلم ب ــحيح م ــى ص ــديباج عل ــحاق "ال ــي إس ــق أب ــسيوطي، تحقي  لل
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الحويني، دار ابن عفان، الطبعة األولى 

 "المحقـق لمحمد بـن عبـد اهللا النجـدي، "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة :
 عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولـى -بكر أبو زيد 

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦



 

 ٤٤٨
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 "حسن عبد المـنعم شـلبي، مؤسـسة الرسـالة :  للنسائي، تحقيق"السنن الكربى– 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ولى، األ: بيروت، الطبعة

 "ــشقائق النعمانيــة يف علمــاء الدولــة العثمانيــة ْ ألحمــد طاشــكبري زاده ، دار "ال َ َْ ُ ْ
  بيروت-الكتاب العربي 

 "بقية السلف وزينـة الخلـف.. ّالشيخ المحدث أحمد عبدالرحمن البنا الساعايت" 
  .م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٠مجلة المجتمع الكويتية، ، للمستشار عبد اهللا العقيل

 "للـسخاوي، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة "الضوء الالمع ألهل القـرن التاسـع – 
 .بيروت

 "ألحمـد بـن عبـد "الفتح الربـاين لرتتيـب مـسند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباين 
 .الثانية: الرحمن الساعايت، دار إحياء الرتاث العربي، الطبعة

 "مؤسـسة آل : لمؤلـفا "الفهـرس الـشامل للـرتاث العربـي اإلسـالمي المخطـوط
 .م١٩٨٧ مؤسسة آل البيت -مآب : الناشر البيت،

 " علـــي-الموجـــود عبـــد أحمـــد عـــادل  :     تحقيـــق، عـــدي بـــن   ال"الرجـــال ضـــعفاء فـــي الكامــل 
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨ األولى،  :      الطبعة  ، لبنان-بيروت ،العلمية الكتب      ، دار معوض محمد

 "خليـل : المحقـق لـنجم الـدين الغـزي، "الكواكب السائرة بأعيـان المئـة العاشـرة
ــة، بيــروت   - هـــ ١٤١٨األولــى، :  لبنــان، الطبعــة–المنــصور، دار الكتــب العلمي

 . م١٩٩٧
 "بـدار إحيـاء لمحمد فؤاد عبد الباقي،  "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

  . محمد الحلبي-الكتب العربية 
 "ــشيخان ــه ال ــق علي ــا اتف ــان فيم ــؤ والمرج ــاق"اللؤل ــد الب ــؤاد عب ــد ف ي، دار  لمحم

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧الحديث، القاهرة، توزيع دار الريان للرتاث، 
 "ـ مطبوعـات مجمـع  ألحمد محمـد مهـدي عـالم، "ًالمجمعيون يف خمسين عاما

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦اللغة العربية ـ القاهرة 
 "إلبراهيم شعبان المرشدي، مطبوعات دار كـشيدة "المحدثون يف رحاب األزهر 

 .م٢٠١٤لتعاون مع مكتب رسالة األزهر، للنشر والتوزيع، با
 "ـــار ـــن المخت ـــصريح م ـــد ال ـــصحيح التجري ـــامع ال ـــث الج ـــد اهللا "ألحادي ، لعي

محمـود أمـين النـواوي، محمـد عبـد المـنعم : الشرقاوي، مطبعة الحلبي، بتحقيق
 .م١٩٥٨، خفاجي

 "لموســـى شـــاهين الشـــين، دار المـــدار "المنهـــل الحـــديث يف شـــرح الحـــديث 
 .م٢٠٠٢ األولى، :اإلسالمي، الطبعة

 " المنهـــل العـــذب الفـــرات يف شـــرح األحاديـــث األمهـــات مـــن صـــحيح اإلمـــام



 

 ٤٤٩
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القـاهرة، - لعبد العال أحمد عبد العال، المكتبة األزهرية للرتاث، مصر"البخاري
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩خلف الجامع األزهر، 

 " المنهـــل العـــذب الفـــرات يف شـــرح األحاديـــث األمهـــات مـــن صـــحيح اإلمـــام
د العــال أحمــد عبــد العــال، مطبعــة األمانــة، مــصر، الطبعــة األولــى  لعبــ"البخــاري

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
 " المنهـــل العـــذب الفـــرات يف شـــرح األحاديـــث األمهـــات مـــن صـــحيح اإلمـــام

 مـصر، – لعبد العـال أحمـد عبـد العـال، مكتبـة هـديل للنـشر والتوزيـع "البخاري
 .م١٩٩٨الطبعة األولى 

 "ِالنفح الشذي  يف شرح جامع الرتم أحمـد معبـد :  البن سـيد النـاس، تحقيـق"ذيَّ
 .هـ١٤٠٩: دار العاصمة، الطبعة األولى: عبد الكريم، الناشر

 "حسن العـدوي الحمـزاوي، بتحقيـق"النور الساري من فيض صحيح البخاري ْ ِ :
 .م٢٠١٤لبنان ، عام -محمد العزازي، دار الكتب العلمية، بيروت

 "ُحــي الــدين العيــدروس، دار الكتــب  لم"النــور الــسافر عــن أخبــار القــرن العاشــر َ ْ َ
  بيروت–العلمية 

 "للعالمة أبو شهبة، طبعة عالم المعرفة" في علوم ومصطلح الحدیثالوسيط . 
 "إلسـماعيل البغـدادي، تـصحيح"إيضاح المكنون يف الذيل على كشف الظنون  :

 . لبنان–رفعت الكليسى، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت -محمد شرف الدين
 "محمد بن سـالم بـن علـي األزهـري ،دار "ية القاري يف ختم صحيح البخاريبدا 

 .م٢٠١٥محمد بن يوسف الجوراين، الطبعة األول / البشائر اإلسالمية ، بتحقيق
 "محمـد : المحقـق لمحمـد بـن أحمـد الحنفـي، "بدائع الزهـور ىف وقـائع الـدهور

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 "دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر: َّ للزبيدي، المحقق"اج العروست. 
 "الـدكتور عبـد الحلـيم :  كارل بروكلمان، نقلـه إلـى العربيـة"تاريخ األدب العربي

 .النجار، دار المعارف، مصر، الطبعة الرابعة
 "ي الـدكتور محمـود فهمـ:  لفؤاد سزكين، نقله إلـى العربيـة"تاريخ الرتاث العربي

 .حجازي، إدارة الثقافة والنشر، جامعة اإلمام محمد بن سعود
 "الفكـر دار، العمـروي غرامـة بـن عمـرو: المحقـق البن عـساكر، "دمشق تاريخ ،

 م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥
 " للجـربيت المـؤرخ، "تـاريخ الجـربيت=تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبـار 

 .دار الجيل بيروت
 "هــــ١٤١٨، دار ابــن حــزم، محمــد خيـــر رمــضان ل"تتمــة اإلعــالم للزركلــي- 



 

 ٤٥٠
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 .م١٩٩٨
 "خاطر، وهي رسـالتي أحمد /  لكاتبه"تحقيق فيض القدير بشرح الجامع الصغير

 .م٢٠١١للماجستير، نوقشت 
 "بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر للمباركفوري، "تحفة األحوذي. 
 "دار: الناشـر، عوامـة محمـد: المحقق،العـسقالين حجـر بـن ال"التهـذيب تقريب 

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، سوريا – الرشيد
 "َتكملــة  – بيــروت ، حــزم ابــن دار، رمــضان نبــ خيــر محمــد ل"ُالمــؤلفين ُمعجــم َ

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة، لبنان
 "مطبعـة دائـرة المعـارف النظاميـة، الهنـد للحـافظ ابـن حجـر، "هتذيب التهـذيب ،

 .هـ١٣٢٦الطبعة األولى، 
 "معـروف عـواد بـشار. د: للمـزي، المحقـق" الرجـال أسـماء يف الكمـال هتذيب ،

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ األولى،: الطبعة، تبيرو – الرسالة مؤسسة: الناشر
 "َجمع النهايـة يف بـدء الخيـر والغايـة ََ ْ ُ ََ ِ ْ الـسعودية، - البـن أبـي جمـرة، دار المنهـاج"ْ

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢سامي بن أنور خليل، الطبعة األولى : بتحقيق
 "جهود العلماء يف تصنيف الـسيرة النبويـة يف القـرنين الثـامن والتاسـع الهجـريين" 

 بــن علــي فقيهــي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف لعبــد الحميــد
 بالمدينة المنورة

 " نيجــواهر البخــاري وشــرح ِالقــسطالَّ َ  لمــصطفى محمــد عمــارة ، دار الكتــب " َْ
 . لبنان–العلمية، بيروت 

 " نيجواهر البخاري وشرح ِالقسطالَّ َ  لمصطفى محمد عمارة، دار إحياء الرتاث " َْ
 . مـ٢٠٠١- هـ ١٤٢١العربي، الطبعة األولى 

 " نيجــواهر البخــاري وشــرح ِالقــسطالَّ َ ــب " َْ  لمــصطفى محمــد عمــارة، دار الكت
 .لبنان، الطبعة األولى-الثقافية، بيروت

 " نيجواهر البخاري وشرح ِالقسطالَّ َ  – لمصطفى محمد عمارة، مطبعة السعادة " َْ
 . القاهرةـ الطبعة الثالثة

 " نجــواهر البخــاري وشــرح ِالقــسطالَّ َ  لمــصطفى محمــد عمــارة، مؤســسة دار " يَْ
 . هـ١٣٤٧- ١٩٢٢البيان، بيروت، الطبعة السابعة 

 "لمحمــد بــن علــي الــشافعي  "حاشــية علــى مختــصر ابــن أبــي جمــرة للبخــاري
 -هـــ ١٣٥٣: أحمــد ســعد علــي، مكتبــة الحلبــي، ســنة النــشر: الــشنواين، المحقــق

 .م١٩٣٥
 "أمين المحبي، دار صـادر  لمحمد"خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر – 
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  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
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 .بيروت
 "لمحمد أمين المحبي، دار صـادر "خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر – 

 .بيروت
 " دراسة وتحقيق الجزء الثاين مـن كتـاب التوشـيح علـى الجـامع الـصحيح لإلمـام

 حيـاة/ للباحثـة التوحيـد، كتـاب هنايـة إلى الجنائز كتاب بداية من..... "السيوطي
 أم جامعـة – الـدين وأصـول الـدعوة بكليـة دكتـوراه أطروحـة حمـزة، ديقص بنت

 ).هـ١٤٢٤ (القرى،
 "لمحــي الــدين "دليــل مؤلفــات الحــديث الــشريف المطبوعــة القديمــة والحديثــة 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦عطية وجماعة، دار ابن حزم، الطبعة األولى 
 "لعلــي بــن ســليمان الــدمنتي، "روح التوشــيح علــى الجــامع الــصحيح ْ  المطبعــة ِّ

 . هـ١٢٩٨الوهبية، القاهرة، 
 "لبنان، الطبعة - لعمر ضياء الدين ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت"زبدة البخاري

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٧األولى، 
 "لمحمـد خليـل الحـسيني، دار البـشائر "سلك الدرر يف أعيان القـرن الثـاين عـشر 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، : اإلسالمية، دار ابن حزم الطبعة
 "شـعيب األرنـؤوط ، دار الرسـالة : لمحققا،  البن ماجة القزويني"نن ابن ماجهس

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠األولى، : العالمية، الطبعة
 "بـشار عـواد معـروف، دار :  لمحمد بن عيسى الرتمذي، المحقـق"سنن الرتمذي

 . م١٩٩٨ بيروت، –الغرب اإلسالمي 
 "الدكتور عبد : ري، نقله إلى العربية لعبد السالم المباركفو"سيرة اإلمام البخاري

 .هـ١٤٢٢العلمي البستوي، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى 
 "عبــد :  لمحمــد مخلــوف، علــق عليــه"شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات المالكيــة

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، : المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان الطبعة
 "عبــد :  لمحمــد مخلــوف، علــق عليــه"مالكيــةشــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات ال

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، : المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة
 "محمــود :  البــن العمــاد الحنبلــي، حققــه"شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب

ــاؤوط ــه-األرن ــرج أحاديث ــشق :  خ ــر، دم ــن كثي ــاؤوط، دار اب ــادر األرن ــد الق  –عب
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ولى، األ: بيروت، الطبعة

 "ِشرح الشرنوبي على مختصر ابن أبي جمـرة ُ ْ  عبـد المجيـد الـشرنوبي، مؤسـسة "َّ
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦لبنان، الطبعة األلى -الكتب الثقافية، بيروت

 "لموسى شاهين الشـين، "صحيح البخاري يف نظم جديد؛ تجميع وتيسير تجريد 
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 .م٢٠٠٦ دار المدار اإلسالمي للنشر والتوزيع، بيروت
 "محمـد زهيـر بـن :  لمحمـد بـن إسـماعيل البخـاري، المحقـق"صحيح البخاري

 .هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة ناصر الناصر، دار طوق النجاة،
 "محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار :  لمــسلم بــن الحجــاج ، المحقــق"صــحيح مــسلم

  بيروت-إحياء الرتاث العربي 
 "سـليمان بـن صـالح ، : لمحقـق ألحمد بن محمـد الرومـي ، ا"طبقات المفسرين

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األولى :  السعودية، الطبعة–مكتبة العلوم والحكم 
 "لبـسام / أطروحة للدكتوراه للباحث"علم شرح الحديث دراسة تأصيلية منهجية

 م٢٠١٥خليل الصفدي، كلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية، ، غزة 
 "َون فيهُعلم فهرسة الحديث، نشأته، تطوره، أشهر ما د  ليوسف المرعشلي، دار "ِّ

 . لبنان-بيروت . المعرفة
 "رضـوان :  للـسخاوي، تحقيـق"عمدة السامع والقاري يف فوائد صحيح البخاري

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣أحمد رضوان، مكتبة أوالد الشيخ، الطبعة األولى 
 "تحفـة الـسامع والقـاري يف " = "عمدة القارئ والسامع يف ختم الصحيح الجـامع

 جامعة الكويت، –، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية "يح البخاريختم صح
  .مبارك بن سيف الهاجري: ، تحقيق٤٤ العدد -هـ١٤٢١ذو الحجة 

 "ــدي ــشرح مختــصر الزبي ــدي ب ــتح المب ِف
ْ ــة "ُ ــة العربي ــد اهللا الــشرقاوي، المكتب  لعب

 . القاهرة–الكربى 
 "ِفتح المبدي بشرح مختصر الزبيـدي

ْ رقاوي، دار الكتـب العلميـة،  لعبـد اهللا الـش"ُ
 .م٢٠١١عبد القادر محمد علي، : لبنان، بتحقيق-بيروت

 "ِفــتح المبــدي بــشرح مختــصر الزبيــدي
ْ  – لعبــد اهللا الــشرقاوي، دار المعرفــة "ُ

 . م١٩٦٥بيروت، 
 "لبنــان، - لرضــوان محمــد رضــوان، دار المعرفــة، بيــروت"فهــارس البخــاري

 .هـ١٤٠٦
 "رضوان، مطبعة دار الكتاب العربي، القـاهرة،  لرضوان محمد "فهارس البخاري

 . هـ١٣٦٨
 "ــسالت ــشيخات والمسل ــاجم والم ــم المع ــات ومعج ــارس واألثب ــرس الفه  "فه

:  بيروت، الطبعة الثانيـة–إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي : للكتاين، المحقق
 .م١٩٨٢

 "مؤسـسة دار الـشعب  ألحمد عمـر هاشـم، "ريفيض الباري شرح صحيح البخا
 . للصحافة والطباعة والنشر، شارع القصر العيني بالقاهرة
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  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
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 "ــاري ــحيح البخ ــاهرة، "َّكــشاف ص ــشعب، الق ــفي، دار ال ــصطفى كمــال وص ، لم
 .هـ١٣٩٢

 "لحـاجي خليفـة ، مكتبـة المثنـى "كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون – 
 .م١٩٤١، بغداد

 " مجلـة محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ل"عبد السالم هارونكلمة يف استقبال ،
 .)م١٩٦٩= هـ١٣٨٩(ـ القاهرة ـ ) ٢٥(مجمع اللغة العربية ـ العدد 

 "البـن الملـك الكرمـاين،  دار الجيـل ، "مبارق األزهـار يف شـرح مـشارق األنـوار َ َ
-م١٩٩٥أشــرف بــن عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحيم، الطبعــة األولــى : بتحقيــق
 .هـ١٤١٥

 "الصادرة عن الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، لمحمد المختار "مجلة التبيان 
 هـ١٤٣٠المهدي، عدد صفر 

 "هـ١٤٣٠، ربيع األول ٥٢٣ العدد "مجلة الوعي اإلسالمي. 
 "٢٤ العدد "مجلة جامعة أم القرى. 
 "نعمـات أحمــد  ، ل"محمـد فـؤاد عبـد البـاقي صـاحب فهـارس القـرآن والحـديث

 .م١٩٦٨ السنة –) ١١٨( العدد – مجلة العربي –  فؤاد
 "سامي : قيقالسعودية، تح- البن أبي جمرة، دار المنهاج"مختصر ابن أبي جمرة

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢بن أنور، الطبعة األولى 
 "ــي ــرتاث العرب ــشر ال ــاريخ ن ــى ت ــدخل إل ــد ال ل"م ــود محم ــاحيمحم ــة ، طن مكتب

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥الخانجي، القاهرة، 
 "شـعيب األرنـؤوط، :  ألحمـد بـن حنبـل، المحقـق"مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة
 "ليوسف سركيس، مطبعـة سـركيس بمـصر "معجم المطبوعات العربية والمعربة 

 م١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦
 " ،لعـادل نـويهض، "من صدر اإلسـالم وحتـى العـصر الحاضـرمعجم المفسرين 

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت 
 "بيروت، دار إحياء الرتاث العربي - لعمر كحالة، مكتبة المثنى "معجم المؤلفين 

 .بيروت
 "طبـع منهـا أو معجم المؤلفين المعاصرين يف آثارهم المخطوطة والمفقـودة ومـا 

 لمحمد خير رمضان، من مطبوعات مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، الريـاض، "حقق
 .    م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 "هــ ١٤٢٢ لعبد اهللا الطريقي، الرياض، الطبعـة األولـى "معجم مصنفات الحنابلة
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 .م٢٠٠١ -
 "هـ١٣١٣ لمحمد الشريف التوقادي، طبع يف اآلستانة "مفتاح صحيح البخاري . 
 "محمد الشريف التوقادي، دار الكتب العلميـة، بيـروت "ح البخاريمفتاح صحي 

 .هـ١٣٩٥ لبنان، –
 "ترجمـة محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر "فنـسنك" لمؤلفـه "مفتاح كنوز الـسنة 

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨،   الهور-إدارة ترجمان السنة 
 "َمنحة الباري بشرح صحيح البخاري ْ  "تحفة الباري بشرح صحيح البخاري" = "ِ

سـليمان العـازمي، طبـع : زكريا األنصاري، مركز الفالح للبحوث العلميـة، بعنايـة
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األولى، : مكتبة الرشد، الطبعة

 "أحمد الـشقيرات، - لمشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة "مؤلفات السخاوي 
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار ابن حزم، الطبعة األولى

 "ن ترجم لهم فضيلة الشيخ المحـدث أبـو إسـحاق نثل النبال بمعجم الرجال الذي
:  جمع وترتيب أحمد بن عطية الوكيـل، دار ابـن عبـاس، مـصر، الطبعـة"الحويني
 . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، 

 "ــان ــان األعي ــان يف أعي ــق"نظــم العقي ــسيوطي، المحق ــة :  لل ــي، المكتب ــب حت فيلي
 . بيروت–العلمية 

 "ــديباج ــز ال ــل االبتهــاج بتطري ــة ألحمــد با"ني ــي، عناي ــا التكــروري التنبكت ــد : ب عب
 .م٢٠٠٠الثانية، :  ليبيا، الطبعة–دار الكاتب، طرابلس : الناشر، الحميد الهرامة

 "للسيد عبد الرحيم عنرب الطهطـاوي "هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري ،
 . هـ١٣٥٣مطبعة االستقامة، مصر، الطبعة الثالثة، 

 "للسيد عبد الرحيم عنرب الطهطـاوي "هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري ،
 . م١٩٩٨دار الريان للرتاث، مصر، الطبعة األولى 

 "إلسـماعيل البغـدادي، وكالـة " أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفينهدية العارفين 
 .م١٩٥١المعارف استانبول 
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  فهرس املوضوعات

  

 الصفحة وعـــــــــــاملوض

 ٣٦٧ 

 ٣٦٧  صور عناية العلماء بصحيح اإلمام البخاري رحمه اهللا

 ٣٦٩ .أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع

 ٣٦٩ . منهج الباحث

اسات السابقة، وما يقدمه هذا البحث من إضافات خلت الدر

 .عنها هذه الدراسات

٣٦٩ 

 ٣٧٢ .خطة  البحث

 المؤلفات على صحيح البخاري يف القرن العاشر الهجري: الفصل األول

ِ           للسخاوي  "عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح الجامع" َ َّ
 ).هـ٩٠٢(

٣٧٤ 

لمحمد بن علي  "البارع الفصيح يف شرح الجامع الصحيح"

 )هـ٩٠٩بعد (بن خلف 

٣٧٧ 

 ٣٧٨ )هـ٩١١(للسيوطي  "التوشيح شرح الجامع الصحيح"

 للقسطالين "َّ                                  إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري"

 )هـ٩٢٣(

٣٨٢ 

َ                                منحة الباري بشرح صحيح البخاري" ْ   لزكريا األنصاري"ِ

 )هـ٩٢٦(

٣٨٥ 

 لمنويف  لعلي بن محمد ا"معونة القاري لصحيح البخاري"

 ).هـ٩٣٩( 

٣٨٧ 

 لعلي بن "صيانة القاري عن الخطأ واللحن يف البخاري"

 )هـ٩٣٩( محمد المنويف 

٣٨٨ 

 لعبد الرحيم "ضوء الساري يف شرح صحيح البخاري"

 )هـ٩٦٣ (العباسي الحموي 

٣٨٩ 
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 الصفحة وعـــــــــــاملوض

 لمحمد بن سالم بن "بداية القاري يف ختم صحيح البخاري"

 ) هـ٩٦٦ ( علي

٣٩١ 

يف القرن الحادي عشر المؤلفات على صحيح البخاري 

 الهجري

 

      تحفة حسناء في شرح مائة حديث من المشارق"
                                        ِ َ َ ْ ِ ِ
َ  لعبد الباقي "َ

 )هـ١٠١٥( َ                بن طورسون زاده 

٣٩٢ 

  شرح األجهوري على األحاديث التي اختصرها ابن أبي "
                                                  َ ْ
ِ َّ ُ ْ ُ

َ                    جمرة  من البخاري  ْ َ"  

ُ                  عابدين األجهوري لعلي بن زين ال ْ  )هـ ١٠٦٦( ُ

٣٩٤ 

ِ                          البن البدر الخطيب "شرح صحيح البخاري"  َ ْْ َْ  ٣٩٧ )هـ١٠٧١(ْ

ّ                      شرح ثالثيات البخاري" ُِ َ                              ألحمد بن أحمد الوفائى المصر "َ َْ  يْ

 )هـ١٠٨٦(

٣٩٨ 

   يف القرن الثاين عشر الهجريالمؤلفات على صحيح البخاري

  ألحمد بن شهاب "يالنور الساري على متن مختصر البخار"

 الدين السجاعي  
 

                 ّ
ِ

َ  )هـ١١٩٧(ُّ

٤٠٢ 

   يف القرن الثالث عشر الهجريالمؤلفات على صحيح البخاري

 لسليمان بن عمر "شرح الكتاب األخير من صحيح البخاري"

 )هـ١٢٠٤(العجيلي 

٤٠٣ 

 ألبي الفيض "المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث األولية" 

ِ          الزبيدي   )هـ١٢٠٥(َّ

٤٠٤ 

ِ                                   فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي" ِِ َّ ْ  لعبد اهللا الشرقاوي "ُ

 )هـ١٢٢٧(

٤٠٦ 

 "ألحاديث الجامع الصحيح التجريد الصريح من المختار"

 )هـ١٢٢٧(لعبد اهللا الشرقاوي 

٤٠٩ 

 لمحمد بن "حاشية على مختصر البخاري البن أبي جمرة"

 علي الشنواني 
                ِ
َ َ  )هـ١٢٣٣(َّ

٤٠٩ 
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 الصفحة عوـــــــــــاملوض

   يف القرن الرابع عشر الهجريالمؤلفات على صحيح البخاري

ْ                لحسن العدوي "النور الساري من فيض صحيح البخاري" ِ

 )هـ١٣٠٣(الحمزاوي 

٤١١ 

ِّ                                   للسيد إبراهيم بن إدريس السنوسى "شرح صحيح البخاري"  َّ
 )هـ١٣٠٤(

٤١٣ 

َّ                                           نيل األمانى في توضيح مقدمة القسطالنى" َّ ْ َ َُ َ  عبد الهادي ل"ِ
            ِ
َ   نجاْ

 )هـ١٣٠٥(األبياري 

٤١٤ 

 لعلي بن سليمان "روح التوشيح على الجامع الصحيح

ِ            الدمنتي  َ  ). هـ١٣٠٦(ِّْ

٤١٥ 

 لعمر "سنن األقوال النبوية من األحاديث البخارية"

 )هـ١٣٤٠(الداغستاين 

٤١٧ 

َ               زبدة البخاري« ْ  ٤١٧ )هـ١٣٤٠(لعمر الداغستاين » ُ

ِ                           لعبد المجيد الشرنوبي "جمرةشرح مختصر ابن أبي " ُ َّْ  

 )هـ١٣٤٨( 

٤١٨ 

للسيد عبد  "هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري"

 )هـ١٣٦٥( الرحيم الطهطاوي

٤١٩ 

ِ                                جواهر البخاري وشرح القسطالني" َّ َ ْ  لمصطفى محمد عمارة "َ

 ) هـ١٣٧٣بعد ( 

٤٢٠ 

 ألحمد "إرشاد القاري إلى االستخارة من صحيح البخاري"

 )هـ١٣٧٨ (عبد الرحمن البنا الساعاتي 

٤٢٢ 

 ٤٢٤ )هـ١٣٨٨(  لمحمد فؤاد عبد الباقي "لبخاريمفتاح كنوز ا"

 "معجم غريب القرآن مستخرج� من صحيح البخاري"

 )هـ١٣٨٨( لمحمد فؤاد عبد الباقي 

٤٢٧ 

 يف القرن الخامس الهجري المؤلفات على صحيح البخاري

 )هـ١٤٣٨(حتى العام 

 



 

 ٤٥٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين
 جهود شيوخ األزهر وعلامئه النبالء ومن عاش بمرص من الفضالء ومناهجهم يف خدمة صحيح اإلمام البخاري

 

 الصفحة وعـــــــــــاملوض

ل عيسى   لعبد الجلي"صفوة صحيح البخاري"

 ) هـ١٤٠١(األزهري،

٤٢٨ 

  لمحمد أبو "توفيق الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري"

 )هـ١٤٠٣(شهبة، 

٤٢٩ 

ُ                                األلف المختارة من صحيح البخاري" ْ    لعبد السالم هارون "َ

 )هـ١٤٠٨( 

٤٣٢ 

المنهل العذب الفرات يف شرح األحاديث األمهات من "

 )م١٩٩٥(عبد العال لعبد العال أحمد "صحيح اإلمام البخاري

٤٣٤ 

َ                             المنهل الحديث يف شرح الحديث" ْ  لموسى شاهين "َ

 )هـ١٤٣٠(الشين،

٤٣٦ 

 "صحيح البخاري يف نظم جديد؛ تجميع وتيسير وتجريد"

 )هـ١٤٣٠(لموسى شاهين الشين،

٤٣٨ 

 ٤٣٩ )هـ١٤٣٠(  لموسى شاهين الشين،"تيسير صحيح البخاري"

 ألحمد عمر هاشم،  "فيض الباري شرح صحيح البخاري"

 حفظه اهللا

٤٤٠ 

 ٤٤٤ الخاتمة

 ٤٤٦ فهرس المصادر

 ٤٥٥ وضوعاتفهرس الم
  


