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 والصالة والسالم على حاوي اآلداب نبینا محمد وعلى آله ،الحمد هللا رب األرباب

َّفقد انتهت بفضل اهللا ومنه رحلتي مع العالم اإلمام أبو یوسف : وصحبه األطیاب وبعد 
َّ وآن لي أن أسطر أهم ما وصلت ،محمد یعقوب البناني، في شرحه لصحیح البخاري َّ ُ

  : وباهللا التوفیق فأقول،إلیه من نتائج

ُّیعد اإلمام أبو یوسف محمد یعقوب البناني من العلماء المشهورین في عصره   )١ ُ
ٌَّلما حظي به من العلم في الفقه والحدیث والقراءات فهو نحوي وبالغي ومفسر  ٌّ

  . وغیر ذلك

لقد أظهرت الدراسة مدى أهمیة ثقافة الشارح واطالعه على العلوم الشرعیة  )٢
مما أعطى صورة واضحة لمدى ارتباط هذه العلوم ، في الحدیث وغیره المختلفة

  .بشرح األحادیث ال سیما الفقه والنحو والبالغة والغریب 

  .سبب تألیفه للكتاب هو إلعانته في تدریس الحدیث الشریف كما صرح بذلك  )٣

 أظهرت هذه الدراسة أن الشارح نقل مادة علمیة كبیرة من بعض الكتب من غیر )٤
إشارة إلیها،  فقد جمع بین الشروح على المذهب الحنفي خاصة ، ونقل عن 

ینقل فقرة كاملة "  رحمه اهللا"ًالشروح األخرى بشكل موجز أحیانا،  فقد وجدته 
بنصها من كتاب ثم ال یشیر إلى أنها نقلها منها، وأكثر الكتب التي نقل عنها 

لعیني، وفتح الباري البن حجر، الكواكب الدراري للكرماني، وعمدة القاري ل :هي
  .ٕوارشاد الساري للقسطالني

یذكر في المسألة الفقهیة الكثیر من أقوال العلماء على اختالف مذاهبهم ثم یذكر  )٥
 .ما أوجبه مذهبه أي المذهب الحنفي
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یذكر روایات البخاري األخرى في الحدیث الواحد بما یتیح للقاري معرفة األلفاظ  )٦
  .األخرى

ُّرز النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة، والحمد هللا الذي بنعمته تتم هذه اب ُ
  .الصالحات

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

Abstract 
Praise be to Allah، peace and blessings be on his messenger 

Mohammad and his honorable companion. The thesis came up with  

the following results    : 

1) Abu yosuf mohammad ya'a qoub is renowned in jurisprudence، 

grammar، and quran commentary . 

2) Abu yosuf 's skill in jurisprudence clearly demonstrates the 

connection among rhetoric ، grammar and hadith . 

3) This book helps his study hadiths . 

4) Abu yosuf conveyed a huge  quantity of materials، taken from 

hanafi sources، without references or footnotes. He takes an 

entire segment without  any documentations. He mainly 

conveyed from alkwakib al dirari by alkaramani، omdat al-qari 

by alaini، faith al-bari by ibn hajer and irshad hgsari by alqastlani 

5) He mentioned plenty of views of various sources. Then، he 

asserted the hanafi approach  

6) He also mentioned albukhari's narrations enabling the reader to 

get to know other meanings. 
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الحمد هللا الذي شرح صدور أهل اإلسالم بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغیان 
ّالحمد هللا الذي تحیرت العقول في عظمته ، وعجزت األبصار عن فال تعي الحكمة أبدا ،

ًإدراكه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، الفرد الصمد، وأشهد أن محمدا عبده  ّ ّ ّ
  .ورسوله، صلى اهللا علیه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعه وسار على طریقه واهتدى 

  :أما بعد 

صلى اهللا "وخیر الهدي هدي محمد رسول اهللا فإن أصدق الحدیث كالم اهللا، 
، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة "علیه وسلم
  .في النار

لما كانت السنة النبویة هي المصدر الثاني للتشریع اإلسالمي، فقد اعتنت األمة 
م تحفظه غیرها من األمم، اإلسالمیة بآثار نبیها صلى اهللا علیه وسلم، وحفظت منها ما ل

ولهذا حرص سلفنا الصالح على دراستها وتمحیصها وتدقیقها، وبحثوا في أسانید 
ًاألحادیث ومتونها، توخیا إلیصال نصوص السنة النبویة إلى المسلمین من غیر تحریف 

ً وأخذ أغلبهم الحیطة الشدیدة في قبول األحادیث ملتزمین منهجا صارما لم ،أو تبدیل ً
  .لباحثون له نظیریجد ا
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ًوبما أن أصح الكتب بعد القرآن الكریم، بل في العلم مطلقا، صحیحا اإلمام  ِ

  فلم یوجد لهما نظیر في المؤلفات، فینبغي أن -رحمهما اهللا-البخاري واإلمام مسلم 
یعتنى بشرحهما ، وأن تشاع فوائدهما، ویتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما 

  .)١(وأسانیدهما

وقد جمع صاحب المخطوط شروح  فصحیح البخاري حظي بشروح وافیة،
، وفتح الباري )هـ٧٨٦ت ()٢(لكرمانيالكواكب الدراري لإلمام ا: المتقدمین، وال سیما

، )هـ٨٥٥ت ()٤(، وعمدة القاري لإلمام العیني)هـ٨٥٢ت ()٣(لإلمام ابن حجر العسقالني
 الخیر الجاري: (، في الكتاب المسمى)هـ٩٢٣ت ()٥(ٕوارشاد الساري لإلمام القسطالني

  ).ه١٠٩٨ت(، ألبي یوسف محمد یعقوب البناني الالهوري، )في شرح صحیح البخاري

                                                 
   .١/٤: لإلمام النووي " شرح صحیح مسلم :  ینظر)١(

من كرمان، صاحب تصانیف  محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین الكرماني، أصله )٢(
 ، ومعجم المؤلفین لعمر بن ١٥٣/ ٧، واالعالم للزركلي٣/١٨٠طبقات الشافعیة : ر ینظ. ) ه ٧٨٦ت(

  .١٢٦/ ١٢رضا الدمشق 

 هو أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد الكناني، شهاب الدین، أبن حجر العسقالني، من أئمة العلم )٣(
ا تصانیفه فكثیرة جلیلة، ومولده ووفاته بالقاهرة، أم) بفلسطین ( سقالن والتاریخ، أصله من ع

- ١٧٧/ ١ ، واألعالم للزركلي ٣٦٣/ ١ ، و٧٠/ ١كشف الظنون لحاجي خلیفة: ینظر). ه٨٥٢ت(
١٧٨ . 

ي الحنفي،  من كبار المحدثین، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العین هو )٤(
، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٢/٢٧٥بغیة الوعاة للسیوطي: ینظر) . ه٨٥٥ت(

  .٧/١٦٣، واالعالم للزركلي ٢/٢٩٤الشوكاني

طالني القتیبي المصري، شهاب الدین،  هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القس)٥(
 .١/٢٣٢األعالم للزركلي: ینظر).  ه٩٢٣ت( مولده ووفاته في القاهرة . من علماء الحدیث
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، حول هذا الشرح، وتشجیعهم لي ة الفضالءوبعد استشارة عدد من األساتذ
ًانشرحت نفسي لذلك، فبدأت أجمع نسخها المتوافرة، عازما على خوض غمار تحقیق 

ُهذا الكتاب، ولو جزءا بسیطا، ولطالما كنت أتشوق إلى خدمة تراث علمائنا األعالم ً فها ، ً
ّفمن اهللا علي، ووفقني إلى دراسة وتحقیقهي الفرصة سانحة أمامي،   أجزاء من هذا ّ

الكتاب كرسالة دكتوراه في كلیة اإلمام األعظم الجامعة ، واخترت بعض من ورقات 
، لنشره  في ) باب القراءة في العشاء( ً، وانتهاء بـ)باب القراءة في الظهر(المخطوط من 

  .  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیة ، لكونه من لوازم حصولي على درجة الدكتوراه

ًك إن االشتغال بالمخطوطات تحقیقا ودراسة یعطي الباحث المحقق فرصة ال ش
ًلیعیش برهة من الزمن مع أولئك الذین بذلوا جهدا كبیرا وضحوا بالغالي، والنفیس من  ً
أجل خدمة الشریعة اإلسالمیة، وتحمل األمانة وتأدیتها، فبخدمة ما تركوا وراءهم من 

ًجاههم، ویزداد األمر وجوبا عندما نسمع أو نقرأ تراث، ربما نؤدي بعض ما یجب علینا ت
في الفهارس، أو في الكتب المعنیة بالمخطوطات ثراء المكتبة اإلسالمیة بالكنوز الثمینة 
من الكتب القیمة التي لم تر الكثیر منها النور بعد، ولم تخرج من الظالم المتراكم بعضه 

  .فوق بعض إلى الشمس وضیائها

یق أداء بعض حقوق العلماء على طالب العلم ، فمن أعظم  إن من فوائد التحق
حقوقهم علینا حفظ علمهم ونشره، والمساهمة في إخراج جزء من التراث اإلسالمي 

وال یكون ذلك إال عن لجدیر بأن یرى نور الطبع، ) الخیر الجاري ( العظیم، فكتاب مثل 
  .طریق تحقیقه

  -: المقدمة إلى قسمین هذا وقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه بعد هذه
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  -:الدراسة، وجاءت في ثالثة مباحث، تناولت فیها :القسم األول 

  :التعریف بالمؤلف ، وفیه مبحثان: المبحث األول

  .حیاته الشخصیة : المطلب األول

  .حیاته العلمیة : المطلب الثاني

  :دراسة الكتاب ویشمل : المبحث الثاني

  .إلى المؤلفاسم الكتاب ونسبته : المطلب األول 

  .مصادر المؤلف في كتابه : المطلب الثاني 

  .منهجه في شرح كتابه : المطلب الثالث 

  . خصصته للتعریف بالنسختین الخطیتین وبیان منهج التحقیق:المبحث الثالث

  . النص المحقق  :القسم الثاني

  .ثم أعددت خاتمة قدمت فیها أهم نتائج البحث

 باألمر الهین، والسهل كما یظنه بعض الناس إن التحقیق لیس: ًوختاما أقول
ٌوكما كنت أظنه من قبل، فهو عمل ملؤه التعب والمشقة، یعرفه من خاض غماره ، 

ًابتداء بجمع النسخ الخطیة ومقابلتها وانتهاء بمكمالت التحقیق األخرى  ً.  

ًوأخیرا أسأل اهللا العظیم أن یجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكریم  ً
وأسأله سبحانه أن ینفعنا بما علمنا،وأن یكون هذا العلم حجة لنا ال علینا یوم نلقاه ، ،

یوم ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب وأن ینفعني به في حیاتي وبعد مماتي، 
   .ُسلیم، وال ینفع العبد إال خالص عمله الصالح
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  -:ویتضمن مطلبین


 

ًشحت علینا كتب التراجم كثیرا في الحدیث عن هذا العالم الهمام، والغموض قد  َّ َ
ساد جوانب كثیرة من حیاته الشخصیة، فلم نجد في كتب التراجم، والتاریخ التي بین 

ثیر ایدینا ما یشیر إلى أسرته وعشیرته األقربین إال النادر الیسیر، حاله في ذلك حال الك
من علماء المسلمین التي لم تسعفنا المصادر والمراجع بأخبار شافیة عن نشأتهم 

 .وحیاتهم األولى لذا سأذكر ما وجدته عن هذا العالم الجلیل بما یناسب قلة المعلومات

  اسمه، وكنیته، ونسبه:- 

فهو الشیخ، العالم، المحدث، أبو یوسف محمد یعقوب البناني، الالهوري؛ هذا  
نزهة الخواطر وبهجة المسامع (ذكره صاحب المخطوطة، أما صاحب كتاب ما 

والذي أظنه أنه نفسه واهللا  .)١()أبو یوسف یعقوب البناني الالهوري(ذكره باسم ) والنواظر
    .أعلم

                                                 
عاصمة اقلیم البنجاب كما كانت  :باكستانیة  وهي مدینة-  الهور –جاءت تسمیته بالالهوري؛ نسبة إلى بلدة  )١(

ً، كما تعد ثاني أكبر مدینة في باكستان ومركزا ثقافیا وعلمیا وتاریخیا، وتسمى المغول وملوك الغزنویین عاصمة ً ً ً
تاریخیة منها القلعة الملكیة قلب باكستان، وتقع مدینة الهور على ضفاف نهر الراوي، وفیها العدید من المعالم ال

أما الهور بتاریخها ، )شاهي مسجد(شاال مار، ومن المساجد التاریخیة المسجد الملكي  ، حدیقة)شاهي قلعة(
 .١٢٩/ ١تعریف باالماكن الواردة في البدایة والنهایة البن كثیر: ینظر. العمیق فهي العاصمة الثقافیة 
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 والدته، ونشأته:  

الشیخ العالم المحدث أبو یوسف محمد یعقوب البناني الالهوري، أحد الرجال یعد 
، وقرأ العلم على أساتذة  المشهورین في الفقه والحدیث والفنون الحكمیة، ولد ونشأ بالهور

وقال  ًعدال في معسكره، )١(عصره، وبرع في كثیر من العلوم والفنون، جعله شاهجهان
ًإنه كان عالما : )٢(رزق اهللا في الطبقة التاسعة من كتابه األفق المبین في أخبار المقربین

ًعارفا، جمع بین المعقول والمنقول من الفروع واألصول، ولي التدریس في المدرسة 
 في وقد شوهدالشاهجانیة، فانتفع به كثیر من الناس، وكان له باع طویل في الحدیث، 

   . بتعریضات)٣(وسه یتعقب على الفاضل السیالكوتيأثناء در

                                                 
شاهجهان بن جهانكیر بن أكبر شاه الكوركاني، ملك ملوك الهند، ولد سنة السلطان شهاب الدین محمد  )١(

َّإن جده أسماه  خرم :ألف بمدینة الهور، وقام بالملك بعد والده سنة ست وثالثین وألف، وقیل  بضم -ُ
 معناه مسرور، سماه به جده أكبر شاه، ولقبه والده شاهجهان، -الخاء المعجمة وتشدید الراء المهملة 

 قام بالملك تلقب شهاب الدین محمد؛ وكان أشهر ملوك الهند وأبذلهم، افتتح أمره بالعدل والسخاء، ولما
ورفع سجدة التحیة التي اخترعها جده أكبر شاه، وأزال المظالم من البالد وعمرها، وأخمد الفتنة والبدعة، 

دان الناس من جمیع البلوأسس المساجد والمشاهد، وكان كثیر اإلحسان إلى السادة والعلماء، قصده 
نزهة الخواطر وبهجة : ینظر.  أحسن العصور وزمانه أنضر األزمنةفغمرهم بإحسانه، وكان عصره

  .٥/٥٣٦المسامع 
 لم أجد عنه أیة معلومات سوى هذا الذكر البسیط واإلشارة الیه ًكتاب یبدو انه ما زال مخطوطا وهو مفقود )٢(

 .   من قبل المؤلف 
من أهل سیالكوت التابعة لالهور، بالهند؛ :   وهو عبد الحكیم بن شمس الدین الهندي السیالكوتي البنجابي)٣(

فأكرمه وأنعم علیه بضیاع كانت تكفیه مؤنة السعي للعیش، وكان رئیس ) شاهجان(اتصل بالسطان 
 یصدر إال عن رأیه، لم یبلغ أحد من علماء الهند في وقته العلماء عند سلطان الهند خرم شاهجهان، ال

ما بلغ من الشأن والرفعة، وال انتهى واحد منهم إلى ما انتهى إلیه، حاز العلوم وانفرد، وأفنى كهولته 
وألف مؤلفات  من جلیها وغامضها على حقائقها وشیخوخته في االنهماك في العلوم وحل دقائقها، ومضى

 ؛ واألعالم ٥/٥٥٨: نزهة الخواطر: ینظر. بع وستین وألف بمدینة سیالكوث فدفن بهاعدة، توفي سنة س
 :٣/٢٨٣  .  
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 ن عالمكیر بن شاهجهان جعله ناظر إ)١(وقال بختاور خان في مرآة العالم

المحاكم العدلیة في معسكره وكان مع ذلك یدرس ویفید، له حاشیة الالهوري على 
  .ف البیضاوي وتعلیقات كثیرة على الكتب المدرسیة، مات سنة ثمان وتسعین وأل

 وفاته :  

ما صرح به ) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(   لقد ذكر صاحب كتاب 
، ) هـ١٠٩٨(فتي ولي اهللا الفرخ آبادي في بعض التعالیق على أن وفاته كانت سنة الم

  .)٢(وكانت وفاته ببلدة دلهي، دفن بها في داره، وقبره مشهور



 شیوخه وتالمذته:  

ّمذته وذلك لشحة الكتب والمصادر التي تكلمت على لم أقف على شیوخه وتال
  . هذا الشیخ الكبیر، والعالم الجلیل كما ذكرت في مقدمة كالمي عن حیاته الشخصیة

 مكانته العلمیة :  

رحمه - الشیخ العالم المحدث أبو یوسف محمد یعقوب البناني الالهوريإمتاز 
ًا بارعا في علومه، وبلغ من الشهرة ما ً بمكانة علمیة مرموقة، إذ كان محدثا وفقیه-اهللا ً

  .لم یبلغه أحد غیره
                                                 

ًكتاب یبدو انه ما زال مخطوطا وهو مفقود لم أجد عنه ایة معلومات سوى هذا الذكر البسیط واالشارة الیه  )١(
 .   من قبل المؤلف 

 .٦٦٦-٥/٦٦٥: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: ینظر )٢(
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٤٠ 

 

 مؤلفاته :  

وهذا سرد بأهم المصنفات العائدة إلى الشیخ محمد بن یعقوب البناني، وهي 
  -:كاآلتي 

والذي نحن بصدد دراسته .)١( كتابه الخیر الجاري في شرح صحیح البخاري .١
  .وتحقیقه

   .)٢(له شرح على تهذیب الكالم .٢

  .)٣(عقائد صحیحة .٣

  .)٤(والحقائقمرآة الخالئق ورقیة المعارف  .٤

  .)٥(رسالة في أصول الفقه .٥

حاشیه على حاشیة الجرجاني على العضدیة في شرح مختصر ابن  .٦
  .)٦(الحاجب

   .)٧(شرح على المنتخب الحسامي .٧

                                                 
 ).   ١١٢٣٩٣(١١١/٨٣٥،و)٦٠١٢٨ (٥٩/٩٦٦ فهرس المخطوطات - خزانة التراث )١(

 ).   ١١٥٢٨١(١١٤/٦٧١، و)٤٣٠٨٦ (٤٤/٢٥٥ فهرس المخطوطات - خزانة التراث )٢(

 ).١١٥٤١١(١١٤/٧٩٩و ،)٥٩٤٣٤ (٥٩/٢٩١ المصدر نفسه  )٣(

 ).   ٦٢٠٢٠(٦١/٧٩٣ المصدر نفسه  )٤(

 ).      ٦٤٦٥٥(٦٤/٢٤٩ المصدر نفسه  )٥(

 ).   ٧٢٠١٥(٧١/١٦٤ المصدر نفسه  )٦(

 ) .  ١١٣٠٠٩(١١٢/٤٤٤،و)٧٧٠٩٦(٧٦/٦٤نفسه  المصدر  )٧(
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٤١ 

 

  )١(كتابه المعلم في شرح صحیح اإلمام مسلم .٨

  . )٢(كتابه المصفي في شرح الموطأ .٩

  ).٣(شرح على شرعة االسالم .١٠

  .)٤(كتابه أساس العلوم في التصریف .١١

  .)٥(له حاشیة على الرضي .١٢

   .)٦(حاشیة على البیضاوي .١٣

  

                                                 
، ونفحات األزهار في خالصة عبقات ٦٦٦-٥/٦٦٥: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: ینظر )١(

  .     ٤٧٢األنوار ص 

 .  المصدران أنفسهما: ینظر )٢(

 .  المصدران أنفسهما: ینظر )٣(

، ونفحات األزهار في خالصة عبقات ٦٦٦-٥/٦٦٥: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: ینظر )٤(
  .     .  ٤٧٢األنوار ص 

 .   .      نفسهماالمصدران: ینظر )٥(

، ونفحات األزهار في خالصة عبقات ٦٦٦-٥/٦٦٥: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: ینظر )٦(
  .     ٤٧٢األنوار ص 



   
 

 

 

٤٢ 

 

 
 

  -:ویتضمن ثالثة مطالب



  ونسبته للمؤلفاسم الكتاب:  

أبو یوسف محمد یعقوب البناني :( لقد صرح الشارح باسمه في مقدمته بقوله
الخیر الجاري في شرح صحیح ( وسمیته : ، وصرح باسم الكتاب بقوله)١()الالهوري
   .)٢()البخاري

 مادته ومحتواه :  

 یعد من الشروح الموسعة لصحیح البخاري، واسم الكتاب دال على هذا الكتاب
ًمادته ومحتواه، وهو الحدیث سندا ومتنا، و ، )صحیح البخاري(جعل األصل في ذلك ً

ًواحتوى كتابه على شرح هذه األحادیث شرحا موسعا، مع اإلیجاز في بعض األحیان،  ً
شروح السابقة، واستطاع أن یجمع  انتفع من ال-رحمه اهللا- وال غرابة في ذلك، فالشارح 

َّبینها ویوظفها في شرحه، واستطاع أن یخرج بشرح ضم الشروح المهمة، كما سیأتي  ٍ
  . بیانه

                                                 
 ) . أ١لوحة : (الخیر الجاري )١(

 ) . أ١( المصدر نفسه لوحة )٢(



   
 

 

 

٤٣ 

 

 سبب تألیفه :  

أن سبب تألیفه للكتاب ؛ إن علم الحدیث هو  ( – رحمه اهللا -ذكر أبو یوسف 
ن المجید، وكما أنه ذات رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وهو أفضل العلوم بعد القرآ

 ، )١()أفضل العلوم بعده، كذلك أن صحیح البخاري أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعالى
  .ًفضال عن ذلك إلعانته في تدریس الحدیث الشریف 

 تأریخ البدء فیه وتأریخ الفراغ منه:  

ا صرح في انتهائه منه ٕ في نسخ كتابه ، وانم- رحمه اهللا–لم یصرح الناسخ 
   .)٢()هـ١٠٣٣انتهى منه سنة  : "( بقوله



اعتمد الشیخ أبو یوسف محمد یعقوب البناني الالهوري في شرحه لألحادیث 
من هذه الكتب على كتب كثیرة ومتنوعة في شتى العلوم الشرعیة ، وقد تفاوت نقله 

ٕوافادته منها من حیث إفادته منها أو نقله عنها، فمنها ما أكثر النقل منه ، ومنها ما قل 
  .نقله، وكل ذلك ال یخفى على من یطالع شرحه، سیما بعد تحقیقه وتوثیق نصوصه 

، ثم یلیه ) هـ٧٨٦(الكواكب الدراري للكرماني ت"ًفنجده كثیرا ما نقل عن كتاب 
عمدة القاري شرح (، ثم یلیه كتاب )هـ٨٥٢(اري البن حجر العسقالني تفتح الب( كتاب 

                                                 
 ).أ/و / ٢(المصدر نفسه لوحة  )١(

 ) . أ١(لوحة : الخیر الجاري )٢(



   
 

 

 

٤٤ 

 

ت (إرشاد الساري  للقسطالني ( ، ثم یلیه كتاب ) ) هـ٨٥٥ت(صحیح البخاري للعیني 
  .ً، وهم على المذهب الحنفي أیضا) )هـ٩٢٣



  :یأتي كان منهج المؤلف في  شرح األحادیث یتمثل بما 

 .كتابه"  رحمه اهللا"َّ أسماء الكتب واألبواب التي بوب بها اإلمام البخاري شرح .١

 .ویرید به واهللا أعلم بیان الوجه اإلعرابي لذلك) ٌباب بالتنوین:(ًكان كثیرا ما یقول .٢

 

ویرید به واهللا أعلم بأن هناك تكملة ) باإلضافة.... باب :(ًكان كثیرا ما یقول .٣
 .ا ما وجدته عند الرجوع إلى أصل الباب في صحیح البخاريللباب وهذ

ویرید به الفعل المذكور في الباب ) على صیغة المجهول:(ًكان كثیرا ما یقول .٤
ًسواء أكان ماضیا، أم مضارعا جاء على صیغة المجهول ً   . 

فسر الكلمات الغریبة، وعرف ما یحتاج إلى تعریف ، واستدل بفقهاء المذاهب  .٥
 .بعة، كما ذكر الكثیر من الوجوه النحویة والبیانیةاألر

التوسع في ترجمته لراوي الحدیث، ضبط االسم، ویذكر أغلب األمور المتعلقة  .٦
 . به

ًكان كثیرا ما یضبط والد الراوي وعند الرجوع إلى سند الحدیث أجد االبن ولیس  .٧
ّالوالد، علما بأني عرفت بأنه والد الراوي ولكنني ترجمت  لالبن ألنه هو المذكور ً

 . في السند



   
 

 

 

٤٥ 

 

ًیذكر المواضع التي روى البخاري فیها الحدیث إن كان مكررا بذكر الكتاب أو  .٨
   .الباب

یشرح الكلمات الواردة في الحدیث، ویبین معاني األلفاظ، ویضبط حركاتها،  .٩
  .ویذكر اختالف ألفاظ الحدیث إن وجد على حسب اختالف رواة البخاري فیه

في أثناء شرح النصوص عند النقل عن العلماء ، وهو ) قال ( استعمال كلمة  .١٠
 .ما یشیر إلى أن الكالم ال یزال للعالم

  .التفسیریة بعد نصوص األحادیث وغیرها) أي(ًكثیرا ما یستعمل كلمة  .١١

 .بیانه لكثیر من المعاني اللغویة لمفردات الحدیث .١٢

 .یةذكر الخالفات واآلراء الفقه .١٣

كان یشرح الحدیث  .دیث الشریف، وذكر األوجه النحویةعني بإعراب الح .١٤
 .بتوظیف األحادیث األخرى

 .كان یستشهد بالشعر عند شرحه لألحادیث .١٥

 .ضبطه الكلمات واألسماء واألنساب التي تحتاج إلى ضبط لدفع اإلشكال .١٦

 .كان یعرف ببعض األماكن والبلدان الواردة في الحدیث .١٧

، وهي كلمة )اإللحاقة(استعمل العالمة التي تدل على تتابع األوراق وتسمى  .١٨
منفردة تكتب في آخر الصفحة وتؤخذ من أول سطر في الصفحة التالیة، 

 .والقصد منها تأكید التتابع في حال غیاب األرقام الدالة على ذلك 

في شرح ) یليالمنهج التحل(تبین لي من خالل منهجه هذا أنه أقرب إلى  .١٩
  .واهللا أعلم . األحادیث



   
 

 

 

٤٦ 

 

 
 

  -:ویتضمن مطلبین



 وصف النسخ الخطیة:  

اعتمدت في تحقیق هذا المخطوط على نسختین خطیتین ، وبفضل اهللا وجهود 
، مع نسخة أخرى تامة )أ ( ورمزت لها" األم " لى النسخة ِّالخیرین استطعت الحصول ع

  :، وأظنها كافیة في إخراج نص سلیم قویم، وهذه النسخ هي ) ب( وكاملة رمزت لها 

  )أ ( النسخة المخطوطة 

  : جعلت هذه النسخة هي النسخة األم؛ وقد اخترتها لوضوحها، وفیما یأتي بیاناتها

   ) . ٢٥٢٤(رقم :  رقم المخطوط -

  . ورقة  ) ٨٥٠:(  عدد الورقات -

  .ًسطرا ٢٤:  عدداألسطر -

  . كلمة ٢٠-١٢تتراوح مابین : معدل عدد الكلمات في السطر الواحد -

  ) .مجهول( تاریخ بدء النسخ -

  ). هـ١٠٣٣:(  تاریخ الفراغ من النسخ -

  . سم ١٢ × ٣٢:  الحجم -



   
 

 

 

٤٧ 

 

األحادیث بخط نسخة حسنة بخط النسخ المعتاد، میز المؤلف :المالحظات 
  .أحمر، والشرح بخط أسود، توجد بعض التعلیقات على حواشي المخطوط

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ/ ظ / ٢٠٣(



   
 

 

 

٤٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ/ ظ / ٢٠٤(



   
 

 

 

٤٩ 

 

  )ب ( النسخة 

   ) .١٩٥٨:(   رقم المخطوط -

  .  ورقة ٧١٦:  عددالورقات-

  .ً سطرا ٢٨:  عدداألسطر -

  . كلمة ٢٠-١٥:  معدل عدد الكلمات في السطر الواحد -

  .مجهول :  تاریخ النسخ -

  .سم ١٢× ٣٢:  الحجم -

حسنة، بخط النسخ، وباللغة العربیة، میز الناسخ كالم البخاري بخط : المالحظات
  .ًأحمر أیضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب/ ظ / ١٩٨(



   
 

 

 

٥٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )ب/ ظ / ١٩٩(



سرت في عملي بتحقیق هذا المخطوط على خطوات من سبقني من المحققین 
لخبرة، والباحثین في هذا المجال، مع األخذ بتوجیهات أساتذتي في هذا المجال أصحاب ا

  :ویمكن أن أجمل منهجي في التحقیق كما یأتي 

ًقمت بنسخ الكتاب متبعا قواعد اإلمالء الصحیحة، معتمدا على نسختین،  .١ ً
  ًاستطعت الحصول علیها، اخترت إحداها أصال، لألسباب التي ذكرتها



   
 

 

 

٥١ 

 

  .في وصف النسخ، وأثبت الفروق التي حصلت بین النسخ  .٢
ي التحقیق بتثبیت اللفظ الصحیح في المتن، اعتمدت المنهج الحدیث ف .٣

ألن هدف التحقیق إخراج النص كما أراده  واإلشارة إلى ذلك في الهامش؛
  .المؤلف 

لما استقام النص عدت إلیه فراعیت فیه تفصیل جمله، وتحدید مقاطعه،  .٤
  .فاستعملت عالمات الترقیم الحدیثة المتبعة في البحوث العلمیة 

 .   وبلون غامق إلبرازه عن بقیة األقوال١٦خط حجم جعلت الباب ب  .٥
 .للداللة على بدایة الحدیث) * أو*(وضعت هذه العالمة    .٦
ّوهو ما میزه المؤلف  جعلت سند ومتن صحیح البخاري بخط أسود عریض،  .٧

وكذلك إذا كانت هناك روایات أخرى لبعض ألفاظ الحدیث  بخط أحمر،
  . ًجعلتها بخط أسود عریض أیضا

ً وضعت هامشا على أول كلمة یذكرها المؤلف سواء كانت من السند أم من  .٨
 . المتن، ومن ثم أشیر إلى مكان وجوده في صحیح البخاري

عندما أشیر إلى صحیح البخاري، أو أي كتاب من كتب متون الحدیث فإني  .٩
في صحیح البخاري، أو في الكتب . أعني بذلك هو جزء أو لفظة من حدیث

 خرى من متون الحدیثاأل
أثبت أرقام األصل أینما انتهت صفحاتها، لیسهل الرجوع إلیها لمن رغب  .١٠

/ ٢٠٣[ و ] أ / و/ ٢٠٣: [ في ذلك ، وقسمت الورقة إلى قسمین هكذا 
) ظ( و وجه اللوحة ،: أي) و(وجعلتها بین معقوفتین،  وأعني ب] ب /  ظ
 .ظهر اللوحة: أي



   
 

 

 

٥٢ 

 

مع ذكر السورة ورقم اآلیة ووضعتها كما جاءت في  اآلیات القرآنیة عزوت .١١
 .رسم المصحف الشریف

ًخرجت األحادیث الشریفة من مصادرها المعتمدة، ذاكرا اسم الكتاب والباب  .١٢
ثم الجزء والصفحة ثم رقم الحدیث بالنسبة للكتب التي تذكر رقم الحدیث، 

 حیث الصحة ٕوان كان في غیرها لم ألتزم بذلك، مع ذكر درجة الحدیث من
 .ًبالنسبة لغیر الصحیحین، مستعینا بأقوال العلماء والنقاد

عرفت بالمصطلحات الحدیثیة، والفقهیة، واألصولیة، ومعاني الكلمات التي  .١٣
تحتاج إلى توضیح بالرجوع إلى معاجم الفقه واللغة، إال المعاني اللغویة 

ر الذي ذكره فكنت  اكتفي بذكر المصد التي كان الشارح یحیل إلیها،
التوسع فكنت أذكره من أو أكتفي باإلحالة فقط ، إال ما اقتضى  الشارح،

 .مصادر أخرى
وثقت النصوص الواردة في الشرح التي استشهد بها المؤلف بالرجوع إلى  .١٤

كتبهم التي أشار إلیها أو لم یشر، إال ما لم أستطع الحصول علیها، لكونها 
ا من كتب الشروح التي  البالد، فقد وثقتهمفقودة أو مازالت مخطوطة خارج

 .اقتبس منها
م نص، أو لشرح مبهم، وما ًتكلمت في الهوامش على ما أراه ضروریا لفه .١٥

 .إلى ذلك
، والقوسین ..استعملت األقواس المزهرة لحصر اآلیات القرآنیة هكذا .١٦

، وجعلت >>.. << المزدوجین الصغیرین لألحادیث من أثناء الشرح هكذا 
، وجعلت (...) القوس المنفرد لذكر بعض اآلثار ونصوص العلماء هكذا 



   
 

 

 

٥٣ 

 

 ، وجعلت المعقوفتین لما -بالجر-: بعض الكلمات بین معترضتین هكذا
 [  ..  ].تن لحاجته إلیه هكذا زدته في الم

ن لألبواب التي لم یذكرها قبل الحدیث بشكل منفصل وضعت عناوی .١٧
ًوجعلتها بین معقوفتین، أو یذكر طرفا من الباب، كونه مرة یضع العنوان، 
ومرة یشرع في شرح المتن مباشرة، فأردنا أن یسهل للقارئ أن یعلم أبواب 

 .األحادیث قبل الشروع في التفاصیل، وأذكر ذلك في الدراسة للباب
 .لنص المحقق والتي تحتاج إلى بیانتب ومؤلفیها الواردة في اعرفت بالك .١٨
عرفت بالمدن والبلدان واألماكن الواردة في النص المحقق ما استطعت،  .١٩

 . الشارح فإنني أذكر مصادرها فقطأما التي بینها
لم أبین بطاقات الكتب المعتمدة في اإلحاالت في الهوامش كما یفعل  .٢٠

ٕاإلطالة واثقال الهامش، كونها مذكورة في نهایة بعض الباحثین، خشیة 
  لمن أراد الرجوع إلیها، وكنت أذكر الكتاب ثم مؤلفه إذا كان للكتابالبحث

 .أكثر من مؤلف ثم الجزء، والصفحة
ِضبطت ما أحسست أنه یشكل على القارئ .٢١ ْ ُ. 
خرجت ما استشهد به المؤلف من أبیات شعر، ونسبتها إلى قائلیها،  .٢٢

 . أو المجموعات األدبیة ما استطعتقتها من الدواوین الشعریة،ووث
 . بخاتمة بینت فیها أهم النتائج والفوائد المستخلصة البحثختمت  .٢٣

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  



   
 

 

 

٥٤ 

 

ُقوله ُ ْ َباب القراءة في الظهر باإلضافة: َ َ ِ ِ ْ ُّ ِ ِ َِ َ ُ َ:-    

 ُقوله ُ ْ َبو النعمانَأ: (َ َ ْ ُ  .بضم النون )٢)(١()ُ

ُقوله ُ ْ ََأبو عوانة: (َ َ َ ُ   .بفتح المهملة )٣()ُ

ُقوله ُ ْ َعمیر: (َ ْ َ   .بضم  المهملة، وفتح المیم على صیغة التصغیر )٤()ُ

ُقوله ُ ْ َسمرة: (َ َ ُ   .بفتح المهملة، وضم المیم )٥()َ

ُقوله ُ ْ ُقال سعد: (َ ْ َ َ   .-رضي اهللا تعالى عنه-لعمر :  أي)َ

                                                 
صـــحیح البخـــاري ، كتـــاب األذان، بـــاب وجـــوب القـــراءة لإلمـــام والمـــأموم فـــي الـــصلوات كلهـــا فـــي الحـــضر  )١(

َعلمــا بــأن هــذا الحــدیث ذكــر فــي النــسخة الیونینیــة فــي .)٧٥٨(١/١٥١والــسفر ومــا یجهــر بهــا ومــا یخافــت، ِ ُ ً
 ..١/١٥٢اب القراءة في الظهر ب ، النسخة الیونینیة ، صحیح البخاري.باب القراءة في الظهر

یــر فــي آخــر عمــره، مــن صــغار أبــو النعمــان محمــد بــن الفــضل الــسدوسي البــصري لقبــه عــارم، ثقــة ثبــت تغ )٢(
 .١/٥٠٢، والتقریب١/٣٠٠ظ، وتذكرة الحفا٣٤/٣٥٠تهذیب الكمال: ینظر ).ه١٢٤ أو ١٢٣ت(التاسعة 

: ینظــر). ه١٧٦ت( ثبــت، مــن الــسابعة،  الیــشكري ، مــشهور بكنیتــه، ثقــةعوانــة وضــاح بــن عبــد اهللاأبــو  )٣(
 .١/٥٨٠، والتقریب٧/٢٥٧، وسیر أعالم النبالء ٣٠/٤٤١تهذیب الكمال

بن عمیـر بـن سـوید اللخمـي عبد الملك ر، أما الذي وجدته في السند فهو عمیر وهو والد عبدالملك بن عمی )٤(
حلیــف بنــي عــدي الكــوفي ویقــال لــه الفرســي ، وكــان یقــال لــه القبطــي ثقــة فــصیح عــالم تغیــر حفظــه وربمــا 

، ١٨/٣٧٠، وتهـــــذیب الكمـــــال ١/٤٣٩رجـــــال صـــــحیح مـــــسلم:  ینظـــــر). ه١٣٦ت(دلـــــس، مـــــن الرابعـــــة، 
 .١/٣٦٤والتقریب 

، ابر بـن سـمرة الـصحابي ابـن الـصحابيسمرة وهو والد جابر بن سمرة ، أما الذي وجدته في السند فهو  ج )٥(
 .١/٥٤٢، واإلصابة١/٤٨٨، وأسد الغابة ٢/٥٤٤معرفة الصحابة: ینظر



   
 

 

 

٥٥ 

 

ُولهَق ُ ِّصالتي العشي: (ْ ِ َ ََ الظهر، والعصر كذا في :  بفتح المهملة، وكسر المعجمة أي)َ

ِصالتي العشاء(، وفي نسخة )١(القسطالني َِ َ َ  على النسخة بكسر المهملة، والمطابقة )٢()َ

َّوهو إن العشاء أول الظالم، : (األولى ظاهرة، وأما على األخیرة فلما ذكر في القاموس ِ

َّأو من المغرب إلى العتمة، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والعشي، والعشیة َ َ َُّ ِ ِِ َ :

  . انتهى)٣()َّآخر النهار

  .هم من صحة إرادة العشي من العشاءفإنه یف

 ُقوله ُ ْ ُنعیم: (َ َ  .بضم النون، وفتح المهملة )٥)(٤()ُ

ُقوله ُ ْ ِوسورتین: (َ َْ َ َ ُ   .في كل ركعة سورة:  أي)َ

ُقوله ُ ْ ُیطول: (َ ََّ   .او  لعل  ذلك  للحوق، ومن لم  یلحق بتشدید الو)ُ

ُقوله ُ ْ ُویقصر: (َ ِّ َ ُ   . رعایة لحال المقتدین لیكونوا على نشاط)َ

ُقوله ُ ْ ًویسمع اآلیة َأحیانا: (َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ود إلى النبي صلى  على صیغة الغائب، والضمیر فیه یع)َ
 لما یاتي في ٕ إرشاد إلى وجود القراءة فیها وان تمام القیام مقرون بهااهللا علیه وسلم

                                                 
 .٢/٨٧ إرشاد الساري:ینظر )١(

 .١/١٥٢باب القراءة في الظهر  صحیح البخاري، النسخة الیونینیة، كتاب األذان، )٢(

َعشا( مادة ١/١٣١١القاموس المحیط: ینظر )٣( َ(. 

 .)٧٥٩(١/١٥٢صحیح البخاري ، كتاب األذان، باب القراءة في الظهر )٤(

والــصواب كمــا ورد فــي ســند الحــدیث أبــو نعــیم الفــضل بــن دكــین الكــوفي واســم دكــین عمــرو بــن حمــاد بــن  )٥(
 مــشهور بكنیتــه، ثقــة ثبــت، مــن التاســعة، وهــو مــن كبــار زهیــر التیمــي مــوالهم األحــول المالئــي بــضم المــیم

، ومــــشاهیر علمــــاء األمـــــصار ٢/٨٤٦الكنــــى واألســـــماء: ینظــــر). ه١١٩وقیـــــل ١١٨ت(شــــیوخ البخــــاري،
 .١/٤٤٦، والتقریب١/٢٧٥



   
 

 

 

٥٦ 

 

صلى اهللا -والحاصل أنه . ظهوره  قد استصعبه البعض )١(الحدیث المتصل وهذا مع
  . قد یسمع، وربما یراه الرائي یحرك لحیته المباركة-علیه وسلم

ُقوله ُ ْ َ
ُعمر( :)٢( َ ٍعمر بن حفص( الواو، وفي بعضها بدون )ُ ْ َ ُُ ْ ُ َ()٤)(٣(. 

ُقوله ُ ْ                                      .)٥( هو حفص بن غیاث)َِأبي: (َ

ُقوله] أ / ظ/ ٢٠٣[  ُ ْ َعمارة: (َ َ َ ٍملة، وخفة المیم ابن عمیر بضمبضم المه )٦()ُ َ لة،  المهمُ

  .على لفظ  التصغیروفتح المیم 

ُقوله ُ ْ َّخباب: (َ   .بفتح المعجمة، وشدة الموحدة األولى )٧()َ

ُقوله ُ ْ َقلنا: (َ ُقلت(في بعضها ، )ُْ ُْ()٨(.  

                                                 
 .موضع)  ب(في  )١(

 .)٧٦٠ (١٥٢/ ١صحیح البخاري ، كتاب األذان، باب القراءة في الظهر  )٢(

: ینظـر). ه٢٢٢ت (والصواب عمر بن حفـص بـن غیـاث بـن طلـق الكـوفي، ثقـة ربمـا وهـم ،مـن العاشـرة ، )٣(
 .٤١١/ ١ ، والتقریب٢/٥٠٨، ورجال صحیح البخاري٦/١٠٣الجرح والتعدیل

 .١/١٥٢ي الظهر باب القراءة ف ، النسخة الیونینیة ، كتاب األذان،صحیح البخاري )٤(

حفص بـن غیـاث بـن طلـق بـن معاویـة النخعـي أبـو عمـر الكـوفي القاضـي، ثقـة فقیـه تغیـر حفظـه قلیـل فـي  )٥(
، ١/١٤٤، ورجـال صـحیح مـسلم٦/٣٦٢الطبقـات الكبـرى: ینظـر). ه١٩٥ أو١٩٤ت(اآلخر، من الثامنـة، 

 .١/١٧٣والتقریب

مــــشاهیر علمــــاء األمــــصار : ینظــــر) ه٩٨ت(، عمــــارة بــــن عمیــــر التیمــــي كــــوفي، ثقــــة ثبــــت، مــــن الرابعــــة )٦(
 .١/٤٠٩، والتقریب٢/٥٤، والكاشف ١/١٦٩

خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بـن سـعد بـن زیـد بـن منـاة بـن تمـیم، یكنـى أبـا عبـد  )٧(
أبــــــو یحیــــــى، صــــــحابي جلیــــــل، وكــــــان مــــــن الــــــسابقین إلــــــى اإلســــــالم ، : أبــــــو محمــــــد، وقیــــــل: اهللا، وقیــــــل

 .٢/٢٢١ ، واإلصابة٢/١٤٧أسد الغابة : ینظر).ه٣٧ت(

 .١/١٥٢باب القراءة في الظهر  صحیح البخاري، النسخة الیونینیة ، كتاب األذان، )٨(



   
 

 

 

٥٧ 

 

ُقوله ُ ْ َتعرفون: (َ ْ ُْ ِ َتعرفون ذلك( في بعضها )َ ِ َ َ ْ ُْ ِ َ()١(.  

ُقوله ُ ْ ِباضطراب لحیته: (َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ ِلحییه(  بكسر الالم، وفي بعضها)ِ ْ َْ بفتح الالم، وتحتیتین  )٢()َ
 في حالة راءةلیل على القلحیة، واضطرابها دعلى لفظ التثنیة، وال یخفى أن حركة ال

 .الصالة

ُقوله ُ ْ ِباب القراءة في العصر: َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ:-   

ًالمقصود من هذا الباب وان كان حامال من أحادیث الباب السابق، لكن ذكره لیجعله 
ًمقصودا أصلیا مقرونا بإسناد آخر لمزید التحقیق، والتأكید كما هو دأبه ً ً.  

 ُقوله ُ ْ  .بدون الالم )٥)(٤()مكي(في بعضها، )٣()نا المكيحدث: (َ

ُقوله ُ ْ ٍَأبي كثیر:  (َ َْ ُ   .بالمثلثة )٦()ِ

ُقوله ُ ْ ٍوسورة سورة: (َ ٍَ َْ ُْ ُ  .ًفي كل ركعة سورة هذا الذي ذكرناه سابقا :  أي)َ

                                                 
 .١/١٥٢باب القراءة في الظهر   ، كتاب األذان،صحیح البخاري، النسخة الیونینیة )١(

 .١/١٥٢صحیح البخاري، النسخة الیونینیة ، كتاب األذان، باب القراءة في الظهر  )٢(

 .)٧٦٢(١/٧٦٢صحیح البخاري ، كتاب األذان، باب القراءة في العصر )٣(

:  ینظـــر). ه٢١٥ت(مكـــي بـــن إبـــراهیم بـــن بـــشیر التمیمـــي البلخـــي أبـــو الـــسكن، ثقـــة ثبـــت، مـــن التاســـعة،  )٤(
 .١/٥٤٥، والتقریب١٨/١٣٩، وسیر أعالم االنبالء٧/٥٢٦الثقات

 .١/١٥٢ي، النسخة الیونینیة ، كتاب األذان، باب القراءة في العصر صحیح البخار )٥(

یحیــى ابــن أبــي كثیــر : أبــو كثیــر وأســمه دینــار والــد یحیــى بــن أبــي كثیــر، أمــا الــذي وجدتــه فــي الــسند فهــو )٦(
: ینظـــر). ه١٣٢ت(، مـــن الخامـــسة، الطـــائي مـــوالهم أبـــو نـــصر الیمـــامي، ثقـــة ثبـــت، لكنـــه یـــدلس ویرســـل

 .١/٥٩٦، والتقریب ٢/٣٧٣، والكاشف ٣١/٥٠٤تهذیب الكمال 



   
 

 

 

٥٨ 

 

ُقوله ُ ْ َباب القراء: َ َِ ُ َة في المغرب باإلضافةَ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِ:  

راءة الطویلة والقصیرة إال أن الحدیثین المذكورین ٕولفظ القراءة وان كان یشمل الق

سیما األول یشعر بأن یقرأ في المغرب بالسورة الطویلة، ولعل میل المؤلف  )١(في الباب

 -صلى اهللا علیه وسلم-اءته إلى هذا، وهكذا مذهب بعض العلماء یحتمل أن یقال إن قر

ٕأحیانا لبیان الجواز والفراغ عن أمر آخر، واال فقد روي أنهم كانوا یصلون المغرب ثم  ً
 .النیل وهذا یدل على السورة القصیرة )٢(تراموا وابصروا مواقع

 ُقوله ُ ْ    .)٤(اإلمام المعروف )٣( )مالك: (َ

ُقوله ُ ْ   .بلفظ التصغیر )٥( )عبیداهللا: (َ

ُقوله ُ ْ صلى اهللا -لبابة بنت الحارث زوج العباس أخت میمونة زوج  النبي )٦()أم الفضل: (َ

لشهرتها  ِّفلم یقل ُأمي: (، قال الكرماني)٧( وكانت أم عبداهللا بن عباس أیضا-علیه وسلم

                                                 
 .)٧٦٤(١/١٥٣و ) ٧٦٣(١/١٥٢صحیح البخاري، كتاب األذان، باب القراءة في المغرب )١(

 . موضع)ب(في  )٢(

 .)٧٦٣ (١/١٥٢رب صحیح البخاري ، كتاب األذان ، باب القراءة في المغ )٣(

 .)ب(  المغرب ، والصواب ما أثبته من )أ(في  )٤(

ـــه ثبـــت، مـــن الثالثـــة،  )٥( ـــة فقی ـــد اهللا المـــدني، ثق ـــو عب ـــن مـــسعود الهـــذلي أب ـــة ب ـــد اهللا بـــن عتب ـــن عب ـــد اهللا ب عبی
 .١/٣٩، وطبقات الحفاظ١/٣٧٢، والتقریب١/١٠٦مشاهیر علماء األمصار: ینظر). ه١٩٤ت(

 .)ب(والصواب ما أثبته من ] أم المفضل) [أ(في  )٦(

، ٧/٢٤٦، وأسـد الغابـة ٤/١٩٠٧االستیعاب فـي معرفـة األصـحاب: ینظر ).لبابة الكبرى ( ــوهي معروفة ب )٧(
 .٨/٢٩٩ واإلصابة



   
 

 

 

٥٩ 

 

ّوبذلك صرح الترمذي: ( قال في الفتح )١( )بذلك
:  أم الفضل ویقالروایته فقال عن في )٢(

 .ًالمذكورة أیضا )٥(لبیان النسبة )٤(وتعرض العیني ،)٣()ُإنها أول امرأة أسلمت بعد خدیجة

ُقوله ُ ْ ُسمعته: (َ َ ْ ِ ْوالمرسالت عرفا سورة یقرأ ابن عباس والحال أنه كان:  أي)َ ُْ ِ َ َُ ْ)٦(.   

ُقوله ُ ْ ْقال فقالت: (َ َ َ َ َ  .في البعض) قال(؛ لیس لفظ ) َ

ُقوله ُ ْ َلقد: (َ ِواهللا(في بعضها  ،)َ َ لقدَ َ()٧(. 

ُقوله ُ ْ   . بتشدید الكاف)ّذكرتني: (َ

ُقوله ُ ْ َبقراءتك: (َ ِ َِ َ َبقرآنك( في بعضها ،)ِ ِ ُ ُ، وبضم القاف آخره نون، وعلى هذا قوله)٨()ِ ُ ْ ِهذه  :َ َِ
َالسورة بیان للقرآن أو النصب بتقدیر أعني والحمل على المحل للمبین َ ُّ .  

ُقوله ُ ْ   . بكسر الهمزة كان هذه الجملة مبینة لما ذكرت)ِإنها: (َ

ُقوله ُ ْ ْسمعت (:َ َ ُسمعته(في بعضها ، )َِ ْ َ َِ()٩(.  

                                                 
 .٥/١٢٧الكواكب الدراري: ینظر )١(

 .)٣٠٨(١/٤٠٢سنن الترمذي=الجامع الكبیر: ینظر )٢(

 .٢/٢٤٦فتح الباري إلبن حجر: ینظر )٣(

 .٦/٢٣عمدة القاري : ینظر )٤(

 .، ویقصد بها نسبة أم الفضل)ب(الصواب ما أثبته من  السنة، و)أ(في  )٥(

 .١ اآلیة :سورة المرسالت )٦(

 .١/١٥٢باب القراءة في المغرب  كتاب األذان، صحیح البخاري، النسخة الیونینیة، )٧(

 .١/١٥٢باب القراءة في المغرب كتاب األذان، صحیح البخاري، النسخة الیونینیة، )٨(

 .١/١٥٢ القراءة في المغرب كتاب األذان، بابنیة ،صحیح البخاري، النسخة الیونی )٩(
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 ُقوله ُ ْ ٍجریج: (َ َ  .على صیغة التصغیر )٢)(١( )ُ

ُقوله ُ ْ ِمروان: (َ َ   .)٤(ًوكان أمیرا بالمدینة من قبل معاویة )٣()َ

ُقوله ُ ْ َما لك: (َ   .استفهام على سبیل اإلنكار) ؟َ

ُقوله ُ ْ ِبقصار المفصل: (َ َّ َ ُ ِ َ ِ ، وتنوین المضاف أعني في بعضها بحذف المضاف إلیه، و)ِ
ٍقصار( َ  .ًبدال عن المحذوف) ِ

ُولهَق ُ ِّالنبي (: ْ ِرسول اهللا صلى علیه ( وفي بعضها ،)-صلى اهللا علیه وسلم-َِّ َ
  .)٥()وسلم

ُقوله  ُ ْ َبطولى: (َ ُ  .)٦( بضم الطاء المهملة مؤنث الطوال)ِ

                                                 
 .)٧٦٤(١/١٥٣صحیح البخاري ، كتاب األذان، باب القراءة في المغرب )١(

وهو جد عبد الملـك بـن عبـد العزیـز المعـروف بـابن جـریج، أمـا الـذي وجدتـه فـي الـسند فهـو عبـد الملـك بـن  )٢(
 األمـــــــوي مـــــــوالهم المكـــــــي، ثقـــــــة فقیـــــــه فاضـــــــل وكـــــــان یـــــــدلس ویرســـــــل، مـــــــن عبـــــــد العزیـــــــز بـــــــن جـــــــریج

، والتقریـــــب ١٧/١٦٢، وســـــیر أعـــــالم النـــــبالء٢/٤١٢رجـــــال صـــــحیح مـــــسلم: ینظـــــر).ه١٥٠ت(الـــــسادسة،
١/٣٦٦. 

لخالفـة فـي آخـر سـنة أربـع مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أمیـة أبـو عبـد الملـك األمـوي المـدني ولـي ا )٣(
، مـــــروان ال یـــــتهم فـــــي الحـــــدیث: وســـــتین، لـــــم تثبـــــت لـــــه صـــــحبة، مـــــن الثانیـــــة ، قـــــال عـــــروة بـــــن الزبیـــــر

 .١/٥٢٥، والتقریب٥/١٣٩، وأسد الغابة٥/٢٦٣٢معرفة الصحابة: ینظر).ه١0٥ت(

الطبقــــات الكبــــرى     : ینظــــر. و لیلــــى القرشــــي األمــــويمعاویــــة بــــن یزیــــد بــــن معاویــــة بــــن أبــــي ســــفیان، أبــــ )٤(
 .١/٥٣٩، والتقریب٥/٥٣٨، وسیر أعالم النبالء٤/١٢٧

 .١/١٥٣باب القراءة في المغرب كتاب األذان، صحیح البخاري، النسخة الیونینیة ، )٥(

َطول(دة  ما٣/١٤٤النهایة في غریب الحدیث: ینظر )٦( َطول( مادة ١١/٤١١، ولسان العرب)ََ ََ(. 
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ُقوله ُ ْ ِالطولیین: (َ ْ َِ ِبطول(، وفي بعضها)١( تثنیة طولى)ُ ُ بدون األلف المكتوبة بصورة  )٢()ِ

الیاء والمعنى بأطول السورتین الطویلتین البقرة والنساء، أو المراد سورة األنعام 

ّواألعراف، وقیل المائدة واألعراف، وقیل غیرهما، والمراد قراءة بعضها وأال یخرج الوقت 
ْوهو من سورة محمد ّالمفصل السبع السابع : (یني قالالمجموع، ثم اعلم أن العبقراءة  ِ

ُمن ق إلى آخر القرآن، وقصار ] أ/ و/ ٢٠٤[ : علیه السالم، وقیل من الفتح، وقیل َ ِ ْ ِ

ْالمفصل من ِ ِ َّ َ ُ ُلم یكن الذین كفروا َْ َ َُ َِّ ِ َ َ
ْإلى آخر القرآن، وَأوساطه من  )٣( ِِذات البروج ُُ ِ َ

)٤( 

َلم ی إلى ْ َُكن الذین كفرواَ َ َُ َِّ ِ
ْ، طواله من محمد، أو)٥( ْ من الفتح، أو من ق إلىِ ِْ ِ  ِذات َ

ِالبروج ُُ
  .انتهى )٧)(٦(

ِوفي بعض الكتب الفقهیة الحنفیة أیضا من الحجرات إلى اآلخر  ِ ِ َِ ُ ُ ْ ، وال أدري إن )٨(ً

ة الكتب ترك، ذكره وقع من العیني أو من  بعض النساخ، والظاهر الثاني من مهر

                                                 
َطـول( مـادة٣/١٤٤النهایـة فـي غریـب الحـدیث : ینظـر. وهو الـصواب) ب( طول، وقد أثبتها من )أ(في  )١( ِ َ( ،

َطول( مادة٤١١/ ١١ولسان العرب َِ(. 

 .١/١٥٣باب القراءة في المغرب كتاب األذان، النسخة الیونینیة ،صحیح البخاري،  )٢(

 .١من اآلیة : سورة البینة  )٣(

 .١ اآلیة :سورة البروج )٤(

 .١من اآلیة : سورة البینة )٥(

 .١ اآلیة: سورة البروج )٦(

 .٦/٢٤ عمدة القاري: ینظر )٧(

 .٢/٣٠١، وعمدة الرعایة بتحشیة شرح الهدایة١/٣٦٠البحر الرائق: ینظر )٨(
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الفقهیة فاندرج فقیه محدث من الحنفیة،كما أن الشیخ ابن حجر محدث فقیه فیما بین 

  .)١(الشافعیة رحمهما اهللا تعالى وضاعف أجرهما ورفع قدرهما

ُقوله ُ ْ َباب الجهر في المغرب باإلضافة: َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ ُ َ:-    

 ُقوله ُ ْ ِبالطور: (َ ُ   . اآلخر )٤(في بعضها على، و)٣(سورة الطور كلها على قول: أي )٢()ِ

ُقوله ُ ْ َباب الجهر في العشا: َ ِ ِ ِ ْ َ ُ    -:ِءَ

  . الجهر بالقراءة في صالة العشاء:أي

 ُقوله ُ ْ َ
َفسجد( :)٥( َ َ   . في موضع السجود سجدة: أي )٦( )َ

ُقوله ُ ْ ُفقلت ل: (َ ُْ   .سألت عن وجه هذه السجدة وحكمها:  أي)هَ

ُقوله ُ ْ ُحتى َألقاه: (َ َ َّ  كنایة عن الموت، أو عن حقیقة المالقاة ، فذكره اعتماد على  ما )َ

ظاهرة وأما  )٧(الح له من الشاهد، ومطابقة الحدیث للترجمة باعتبار قول أبي رافع

 ارتكاب تكلف فیؤید ٕ وان احتاج إلى- صلى اهللا علیه وسلم -باعتبار الرفع إلى النبي

                                                 
ُقوله )١( ُ  .)ب( ساقطة من ]تعالى وضاعف اجرهما ورفع قدرهما[ :َْ

 .)٧٦٥ (١/١٥٣صحیح البخاري، كتاب األذان، باب الجهر في المغرب )٢(

 .  احتمال)ب(في  )٣(

ُ زیادة كلمة  احتمال  بعد قوله)ب(في  )٤( ُ  .)على: (َْ

 .وهو الصواب) ب(، وقد أسقطها الناسخ في  ) ًإجماال(هنا زیادة كلمة ) أ(في  )٥(

 .)٧٦٦(١/١٥٣، كتاب األذان، باب الجهر في العشاءصحیح البخاري )٦(

رجــال صــحیح : ینظــر. مــن الثانیــةأبــو رافــع نفیــع الــصائغ المــدني نزیــل البــصرة، ثقــة ثبــت، مــشهور بكنیتــه، )٧(
 .١/٥٦٥، والتقریب١٧/٢٨٤، وسیر أعالم النبالء٢/٢٩٢مسلم
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َصلیت خلف َأبي القاسم فسجد بها« :بما روي ِ َِ ََ َ ََ ِ ِ َّْ َ ُ ـه ابن خزیمة َأخرج( :فـي القسطالني ،)١(»ْ

ْمن روای  .)٥( في الفتح، وهكذا)٤()اإلسناد ــذابهـ )٣(عن معتمر، )٢(َة األشعثِ

ُقوله ُ ْ َبها: (َ َفیها( في بعضها  ،)ِ ْ ِ()٦(. 

ُقوله ُ ْ ِ باب القراءة في العشاء:َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ:-    

 في المغرب ولذا ، كما قیلا الباب على باب الجهر في العشاءاألولى تقدیم هذ

َّإن مقصود البخاري ههنا بیان كمیة ما یقرأ في : لعله من النساخ ویمكن أن یقال:  قیل

، والیخفى إن كال )٧()باب مقدار القراءة في العشاء وكیفیتها: (العشاء وكبقیته فكأنه قال

                                                 
 .)٥٦١(١/٢٨٢سجود عند قراءة السجدة في الصالةصحیح ابن خزیمة، باب ال )١(

ن أبــو داود فــي مروءتــه مــن والــصواب أبــو األشــعث أحمــد بــن المقــدام العجلــي بــصري صــدوق صــاحب حــدیث طعــ )٢(
 .١/٨٥ والتقریب،١/٤٨٨، وتهذیب الكمال ٢/٧٨الجرح والتعدیل: ینظر ).ه٢٥٣ت( ،العاشرة

مـشاهیر : ینظـر) . ه١٨٧ت(المعتمر بن سلیمان التیمي أبو محمد البصري یلقب الطفیل، ثقة ،من كبار التاسـعة، )٣(
 .١/١٢٠، وطبقات الحفاظ١/٥٣٩، والتقریب١/٢٥٣علماء األمصار

 .٢/٩١إرشاد الساري:  ینظر )٤(

 .٢/٢٥فتح الباري إلبن حجر: ینظر )٥(

 .١/١٥٣باب الجهر في العشاء كتاب األذان، صحیح البخاري ، النسخة الیونینیة ، )٦(

ط المفـصل وأمـا أنه یقرأ في صالة الظهر والعصر والعشاء مـن أوسـ: لقد قیل في مقدار القراءة في العشاء وكیفیتها )٧(
 -رضـي اهللا عنـه-ًالعشاء فقد ثبت عنه ما یدل على أنه كان یقرأ من أواسط المفـصل، والـسبب فـي ذلـك أن معـاذا 

 ٰى ينٱَُّّهال قرأت بـ : (  وكانت القضیة في صالة العشاء -صلى اهللا علیه وسلم-لما اشتكاه الرجل قال له النبي 

، فــدل هــذا علــى أنــه كــان یقــرأ مــن أواســط ])١اآلیــة : رة اللیــلســو [َّمي زي ريٱُّ] ١اآلیــة : ســورة األعلــى [َّزي ري

. كما ورد في بعـض الروایـات، وكـل هـذا مـن الـسنة] ١اآلیة: نفطارسورة اإل [َّىل مل خلُّ: المفصل، وال حرج أن یقرأ

 .١٧/ ٤٠، شرح زاد المستقنع للشنقیطي ١٥٤/ ١فقه السنة : ینظر
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ٍاب وحینئذ یظهر أن هذا الباب حینئذ في محلة إذ الكمیة، األمرین معلوم من حدیث الب

  .والكیفیة إنما یعلمان بعد السماع الموقوف على الجهر بالقراءة

 ُقوله ُ ْ َبها: (َ ِ
َفیها( افي بعضه، )٢())١( ْ خة األخیرة في الصالة، وهذه النس: أي  )٤)(٣( )ِ

 . ظاهر في الرفع أیضا
  
  

                                                 
 .)ب(وقد أثبتها من ) أ(ساقطة من  )١(

 .)٧٦٨(١/١٥٣صحیح البخاري، كتاب األذان، باب القراءة في العشاء بالسجدة )٢(

   .)ب(وقد أثبتها من ) أ(ساقطة من  )٣(

 .١/١٥٣ القراءة في العشاءبالسجدة  كتاب األذان، بابصحیح البخاري، النسخة الیونینیة ، )٤(
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ُّیعد اإلمام أبو یوسف محمد یعقوب البن - ١ اني من العلماء المشهورین في عصره  لما ُ
ٌَّحظي به من العلم في الفقه والحدیث والقراءات فهو نحوي وبالغي ومفسر وغیر  ٌّ

   .ذلك
لقد أظهرت الدراسة مدى أهمیة ثقافة الشارح واطالعه على العلوم الشرعیة  - ٢

وم مما أعطى صورة واضحة لمدى ارتباط هذه العل،المختلفة في الحدیث وغیره 
 .بشرح األحادیث ال سیما الفقه والنحو والبالغة والغریب

 .سبب تألیفه للكتاب هو إلعانته في تدریس الحدیث الشریف كما صرح بذلك - ٣

 أظهرت هذه الدراسة أن الشارح نقل مادة علمیة كبیرة من بعض الكتب من غیر  - ٤
قل عن الشروح إشارة إلیها، فقد جمع بین الشروح على المذهب الحنفي خاصة، ون

ینقل فقرة كاملة بنصها من " رحمه اهللا"ًاألخرى بشكل موجز أحیانا، فقد وجدته 
الكواكب  :كتاب ثم ال یشیر إلى أنها نقلها منها، وأكثر الكتب التي نقل عنها هي

ٕالدراري للكرماني، وعمدة القاري للعیني، وفتح الباري البن حجر، وارشاد الساري 
  .للقسطالني

ي المسألة الفقهیة الكثیر من أقوال العلماء على اختالف مذاهبهم ثم یذكر ما  یذكر ف-٥
  .أوجبه مذهبه أي المذهب الحنفي

 یذكر روایات البخاري األخرى في الحدیث الواحد بما یتیح للقاري معرفة األلفاظ -٦
  .األخرى
ُّعمته تتم ُبرز النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة، والحمد هللا الذي بنأهذه 
   . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینالصالحات
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أحمد بن محمد القسطالني،  إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري، شهاب الدین  .١
 التي طبعت ٧، دار الكتاب العربي، بیروت، وهي طبعة مصورة عن ط )هـ٩٢٣ت(

  .هـ ١٣٢٧  بالمطبعة األمیریة ببوالق مصر سنة

علي : ، تحقیق)هـ٤٦٣ت(االستیعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر القرطبي  .٢
  هـ١٤١٢، ١محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط

أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم  .٣
 معوض، دار علي: ، تحقیق)هـ٦٣٠ت(الشیباني الجزري المعروف بابن األثیر، 

  .١٩٩٤، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

، )هـ٨٥٢ت(اإلصابة في تمییز الصحابة، الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  .٤
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، : تحقیق

 .هـ١٤١٥ ، ١ط

، )ب والمستعربین والمستشرقینقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العر(األعالم  .٥
، ١٥، دار العلم للمالیین،  بیروت، ط)هـ١٣٩٦ت(لخیر الدین الزركلي الدمشقي، 

  م ٢٠٠٢

نزهة الخواطر وبهجة المسامع (اإلعالم بمن في تاریخ الهند من األعالم المسمى بـ  .٦
، )ـه١٣٤١ت (، لعبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الحسني الطالبي )والنواظر

  .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١ بیروت، لبنان، ط- دار ابن حزم 



   
 

 

 

٦٧ 

 

" نجیم" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زین الدین بن إبراهیم المعروف بابن  .٧
 - دار المكتب اإلسالمي–منحة الخالق البن عابدین " ، وفي الحاشیة )هـ٩٧٠ت(
   .٢ط

محمد أبي : ، تحقیق)هـ٩١١ت(بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للسیوطي  .٨
 .م ١٩٦٤الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ، صیدا ـ لبنان ، 

 .م١٩٩٨ ،١، طیة، بیروت، لبنان، دار الكتب العلم)هـ٧٤٨ت(، للذهبي تذكرة الحفاظ .٩

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل : تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي،المؤلف .١٠
دار : أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي،الناشر: ،حققه)هـ٩١١ت (الدین السیوطي 

 .طیبة

محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، : ، البن حجر العسقالني، تحقیقتقریب التهذیب .١١
  .م ١٩٨٦، ١ط

تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ألبي الحجاج جمال الدین یوسف ابن المزي عبد  .١٢
 عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بشار. د: ، تحقیق)هـ٧٤٢ت(الرحمن المزي،

  .م ١٩٨٢بیروت، 

، دائرة )هـ٣٥٤ت(، ألبي حاتم التمیمي محمد بن حبان بن أحمد البستي، الثقات .١٣
   .م١٩٧٣ ـ ١المعارف العثمانیة، حیدر آباد ، الدكن ـ الهند ، ط

الجرح والتعدیل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس بن المنذر  .١٤
  .م١٩٥٢، بیروت، ١لتراث العربي، ط، دار إحیاء ا)هـ٣٢٧ت(لتمیمي الرازي، ا

  ت .، فهرس مخطوطات، قام بإصداره مركز الملك فیصل، السعودیة، دخزانة التراث .١٥



   
 

 

 

٦٨ 

 

الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، ألحمد بن =رجال صحیح البخاري .١٦
: ، تحقیق)هـ٣٩٨ت (خاري الكالباذي محمد بن الحسین بن الحسن، أبي نصر الب

 - ، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٤٠٧، ١ بیروت، ط–عبد اهللا اللیثي دار المعرفة 
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣لبنان ط

، ) هـ٤٢٨ت(أبو بكر أحمد بن علي بن منجویه األصبهاني، . رجال صحیح مسلم  .١٧
 .هـ ١٤٠٧وت ،  ، دار المعرفة ، بیر٢عبد اهللا اللیثي ، ط: تحقیق 

ْسنن الترمذي، لمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي  .١٨ َ
، ومحمد فؤاد عبد )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تحقیق وتعلیق) هـ٢٧٩ت (عیسى 
، )٥، ٤جـ ( األزهر الشریف ٕ، وابراهیم عطوة عوض المدرس في)٣جـ (الباقي 
 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ٢ مصر، ط–الحلبيكتبة ومطبعة مصطفى البابي شركة م

  .م ٢٠٠٦، دار الحدیث، القاهرة ـ )هـ٧٤٨ت(سیر أعالم النبالء، للذهبي  .١٩

إبراهیم بن موسى بن : الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح رحمه اهللا تعالى،المؤلف .٢٠
 ،)هـ٨٠٢ت (أیوب، برهان الدین أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي 

هـ ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة مكتبة الرشد،: الناشر صالح فتحي هلل،: ققالمح
 .م١٩٩٨

ت (محمد بن صالح بن محمد العثیمین : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف .٢١
 . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، ١دار ابن الجوزي، ط: ، دار النشر)هـ١٤٢١

، دار )هـ٦٧٦ت(لنووي شرح النووي على مسلم ، محي الدین یحیى بن شرف ا .٢٢
  .هـ ١٢٩٣-٢ط-بیروت-إحیاء التراث



   
 

 

 

٦٩ 

 

، )هـ٣٩٣ت(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري،  .٢٣
 .م١٩٨٧ـ ٢مالیین، بیروت، لبنان، طأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم لل: تحقیق

، )هـ٢٥٦ت (اري ، محمد بن إسماعیل البخ) النسخة الیونینیة ( صحیح البخاري  .٢٤
  .ت .د. احمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة : تقدیم الشیخ

محمد زهیر ناصر الناصر، : ، تحقیق) هـ٢٥٦ت(صحیح البخاري، لإلمام البخاري  .٢٥
  .هـ ١٤٢٢ ، ١دار طوق النجاة، بیروت ، ط

  ـ ه١٤٠٣، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)هـ٩١١ت (طبقات الحفاظ، للسیوطي  .٢٦

، )هـ٧٧١ت(، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى .٢٧
محمود محمد الطناحي، دار هجر . عبد الفتاح محمد الحلو، و د. د: تحقیق

   .م١٩٩٢ـ ٢للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الجیزة، ط

، ألبي عبد اهللا محمد )بعدهمالقسم المتمم لتابعي أهل المدینة ومن (الطبقات الكبرى  .٢٨
زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم : ، تحقیق) هـ٢٣٠ت(بن سعد بن منیع الهاشمي، 
 .م ١٩٨٧ ـ ٢والحكم، المدینة المنورة، ط

، )هـ١٣٠٤ت(عمدة الرعایة بتحشیة شرح الوقایة، لإلمام محمد عبد الحي اللكنوي  .٢٩
لعلماء العالمي للدراسات وتقنیة الدكتور صالح محمد أبو الحاج، مركز ا: تحقیق

 .١المعلومات، ط

، دار إحیاء التراث )هـ٨٥٥ت(عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لمحمود العیني  .٣٠
 .العربي، بیروت



   
 

 

 

٧٠ 

 

: ، حقق أصلها)هـ٨٥٢ت(فتح الباري شرح صحیح البخاري، البن حجر العسقالني  .٣١
، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي: عبد العزیز بن باز، ورقمها

 .م ١،١٩٨٩ط

، ٣ لبنان، ط–، دار الكتاب العربي، بیروت )هـ١٤٢٠ت (فقه السنة، لسید سابق  .٣٢
 . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧

: ، تحقیق)هـ٨١٧ت(القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي،  .٣٣
یم العرقسوسي، مؤسسة مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نع

  .م ٢٠٠٥  ـ ٨الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان،  ط 

: ، تحقیق) هـ٧٤٨ت(الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة ، للذهبي  .٣٤
  .م ١٩٩٢ – ١مؤسسة علو ، جدة ، ط، محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة 

 الكتب والفنون لمصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي  كشف الظنون عن أسامي .٣٥
،مكتبة )هـ١٠٦٧ت (القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

دار إحیاء : وصورتها عدة دور لبنانیة، بنفس ترقیم صفحاتها، مثل( بغداد -المثنى 
 .م١٩٤١،)التراث العربي، ودار العلوم الحدیثة، ودار الكتب العلمیة

لكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، للكرماني، دار إحیاء التراث العربي،  ا .٣٦
 .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ٢بیروت، ط

 لسان العرب، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري،  .٣٧
  . م ١٩٦٨، ١، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)هـ٧١١ت(



   
 

 

 

٧١ 

 

، )هـ٣٤٥ت(طار، البن حبان  مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء األق .٣٨
  .م١٩٩١، ١مرزوق علي إبراهیم، دار الوفاء، المنصورة، ط:تحقیق

 ،)هـ١٤٠٨ت( معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، لعمر رضا كحالة،  .٣٩
  .م ١٩٥٧مكتبة المثنى ـ بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت  ـ 

: ،  تحقیق)هـ٤٢٠ت(ني، احمد بن عبد اهللا  معرفة الصحابة، ألبي نعیم األصبها .٤٠
   .م١٩٩٨ ـ ١عادل العزازي، دار الوطن، الریاض، ط

زاهر : ، تحقیق)هـ٦٠٦ت( النهایة في غریب الحدیث واألثر، البن األثیر الجزري  .٤١
  .م ١٩٧٩ـ ١أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، ط




