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 الشيخ / عبد الكريم الخضير

  
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
وذكرننا أ   -يعنني أمنم الشنرو -وعنن شنروحه  ،وعن روايتهالبخاري، عن صحيح  ئا  في الدرس الماضي ذكرنا شي

  ،ثمنانين شنرحا  أكثنر منن  ،طلنع علينهاممنا  صناح  كشنا الوننو  ثالث مائنة يعنني ممنا ذكنره النالشرو  تزيد علنى 
يكتن  و إال يقنرأ فني صنحيح البخناري ومنا منن عنالم  ،كاملنة والناصةنةالن الشنرو  منأنه يوجد أضعاف منا ذكنره  مع
، والعند  اشنيةح وي كت  عليه أكثر من مائة وعشرينتفسير البيضاعرفنا أ   لك، إذاغرابة في ذوال  ،حاشية عليه

ذكنر  فني الكتن  التني تعتنني و أل  المائنة والعشنرين التني كتبن   ؛أكثنر منن مائنة وعشنرين حاشنية ،لنكأكبر منن ذ
 .بالمةنفا 

إال  ،فسننير البيضنناوي أو الشننام أو تركيننا مننن نسننخ تومننا مننن نسننخة تننصتي مننن مةننر  ،ومننالاا األمننر إلننى يومنننا منن ا
أ  صلنننا  إذا ،ولنني  بمبننالض أيضننا ،، علننى كنن  حنناا لنني  بكثيننرة لمننن صرأمننا مننن أمنن  العلننميننملحاشننية ص عليننهوتجنند 

نعننم صنند يشننك   ،ولنني  مننن التكننرار أ  تكننو  الشننرو    نن ا العنند  ،البخنناري عليننه شننرو  كثيننرغ صنند تبلننض الننثالث مائننة
أو فني  ؟أو فني ثالثنين ؟الثالثمائنة كل نانتقي م  يقرأ فني ي، كيا من م ا الشرو  االنتقاءم مسصلة على طال  العل

وشن رت ا وتنداوا العلمناء ل نا يندا علنى أ   ،ننا  شنرو  مشن ورغ ومتداولنة ، فال شك أ  العمر ال يستوع  ؟ثالثة
"شر  ا ن  ،شر  ا ن رج "" كرماني " وشر  ال" " و"شر  الخطا ي :ذكرنا من او  ،وأن ا تغني عن غيرما ،ل ا ميزغ
 ،" منن ه شننرو  متداولننة منني شننرو  مطبوعننة ومتداولننةالشننيخ لكريننا األنةنناري "طالني " ولقسننا"" و"العيننني " وحجننر

 ،طال  العلنم تي في ا نوع مخالفة مما يحتاط لهفي الشرو  ال ال سيما ،كثر من م ا العد  والبسطوالمقام يقتضي أ
 ،ممننا ينن كر مننن الشننرو  ،منننامش شننرا  الكتنن  السننتة ضننمنامامن ننا فنني أشننرطة  ءإلننى شننيومنن ه المخالفننا  أشننرنا 

" ، "شننر  التيمننيطننا ي النن ي ذكرننناه فنني النندرس الماضنني" يعننني بعنند شننر  الخفنني الكتنن  شننر  "التيمننيوينندور ذكننره 
 نقنن  عنننهي ،ومننو شننر  كبيننرمنننا  أيضننا شننر  الننداوو ي  ،الخطننا ي ومناصشننة لننه فيمننا  ننالا فيننه  ومننو تكملننة لشننر 

 . الشرا  ا ن حجر والعيني وغيرمما
الزننا   أ نيوشنر   ،الةفاصسنيا نن التنين ومنا  أيضا شر   ،رغ أيضا له ذكر في الشرو فشر  الم ل   ن أ ي ص

لني  أ نو الزننا  المنرا  بنه صناا أ نو الزننا ،  ،صناا أ نو الزننا  ،الزننا  ، شنر  أ نيذكره كثينرا  فني شنر  ا نن بطناا يدور
مننن يعننني مننن الطرائننا أ  يقننوا واحنند  ،يلتننب  بعضنن ا  ننبع  ،أل  منننا  أسننماء تلتننب  ،ال ،ذكننوا  عبنند هللا  ننن

منا نقنرأ شنر   يعنني ،رويقنوا أكثنرمم أ نو ذ ،غ أكثر الةنحابة رواينة للحندي كو  أ ي مرير المتخةةين ينالع في 
 نننه الةننحا ي ومننو راوي يو ،وفنني رويننة أ نني ذر ،فنني روايننة أ نني ذر ،صنناا أ ننو ذر ،أ ننو ذر حنندي  واحنند إال صنناا

 الةحيح. 



، إلينه فني الندرس السنا   ارنأيضا شر  ا ن بطاا من ا أشن ،بطاا يكثر عنه ا ن  م ا ،شر  أ ي الزنا  اسمه سراج
 ننن اناصننر النندين لننه تننراجم البخنناري " منننا  ا ننن المنيننر أ ننر ، ر فنني نحننو عشننرغ مجلننداي  ننن   ننن الم  شننر  الننزين ا
وشنر  الكرمناني أشنرنا  ،تركني حنفني المغلطناي  أيضنا شنر  مننا ،" فيفنر   ين مناينرن ا نن المنزيالن، ومن ا ""المنير
 . إلى ما وصا عليه من الشرو  األ رى  إضافة مع ،ى البخاري التقطه من شر  أ يهشر  عل ى نه يحيوال ،إليه

  .ومحق  وصيد الطباعةأيضا وجو  مومو  ،"شر  ا ن الملقن "سراج الدين
ن حجنننر فننني نكتنننه علنننى صنننحيح تعليقنننا   فيفنننة أشنننار إلي نننا ا ننن ،نكننن  يسنننيرغ ،بنننالتنقيح " المسنننماغ"نكننن  الزركشننني

 من أوله ويصتي ذكرما.  يعني صطعة ،ا ن حجر له نك  على صحيح البخاري لم تكم  ،البخاري 
لكنن ال يكتفني  ،مطبوعنة ومتداولنة  نين أيندي طنالب العلنم نكن  الزركشني أل  ؛اآل ال مانع أ  ن كرما  للمناسنبة 

 .ال تغنيه ،ا طالب العلم  
لخةنه منن شنر  الكبينر المسنمى فنتح " :يقوا في مقدمة نكتنه علنى صنحيح البخناري يقنوا -رحمه هللا-ا ن حجر 
من  منو فنتح  ،ية الشنر  الكبينر، تسنميةما أيضنا إشنكاا فني التسنوعنندن ،الشر  الكبينر المسنمى فنتح البناري  ،الباري 
لخةنه  ،ن حجنر ناالفض  تصليا حافظ العةر أ ي لى صحيح البخاري : " النك  ع؟ ألنه يقواوإال غيره ؟الباري 
ألننه  ،الن ي يريند أ  يعتنني بالبخناري يستفيد مننه طالن  العلنم م ا أل  مث   ،ن شرحه الكبير المسمى فتح الباري م
 . ذكر

 ،لكبينر: وصد بسطته في الشنر  ايقوا على البخاري يعني ا ن حجر يعني نكته، منا يقوا في نكته على ا ن حجر
والن ي  ؟لمناذا أكنرر الشنر  الكبينر ،فإننه أ ندع ،الكبير في من ا المحن  هصا على كالم المةنا في شرح" :ثم صاا

 ،(258)منن فنتح البناري صنفحة يشنك  علينه صولنه فني المجلند األوا ، لكنن شر  الكبير مو فتح البناري اليو ر أ  
كتناب فيه على أ ني إسنحا  فني  اال تالفصطني لدار وصد ذكر ا ،باالضطرابأعله صوم ": منا تكلم على حدي  صاا

والمعروف أ  مندي السناري مقدمنة لفنتح  ،، مو استوفاه في مدي الساري يرالكبفي مقدمة الشر   هستوفيتاو  ،العل 
سنتوفيته فني او  :يقنوا فني فنتح البناري  كينا ،اري مدي السنموجو  في عليه في المقدمة  والكالم ال ي أحاا ،الباري 

ألنننه  ،، يعننني مف ننوم الكننالم أ  لننه شننر  اكبننر مننن فننتح البنناري لكبيننر ومننو فننتح البنناري الكننالم منن ا؟امقدمننة الشننر  
في النك  يقوا: لخةه منن شنرحه ومنا  ،؟ نعممشك  م ا مشك  وإال غير ،ةفه في فتح الباري بصنه شر  كبيري

 ،فنني مقدمنة الشننر  الكبيننر هسنتوفيتوا":   الكبيننر الن ي أشننر إلينه منننا يقننواف ن  الشننر  ،"الكبينر المسننمى "فنتح البنناري 
 ،من ا ال شنك أننه مشنك  ،واستوفيته فني مقدمنة الشنر  الكبينر ،وإال نفسه ،مدي الساري غير فتح  الباري مي التي 
 ،مقدمنة لفنتح البناري  ومني ،ورجعننا إلنى المقدمنة ،تح البناري أكبنر منن فنكبينرا  يندا علنى أ  للحنافظ شنرحا   هفمف وم

موضننحة  ،شننارحة لفوائننده ا  م إليننه نبنن لى فنني أ  أضنناوصنند اسننتخر  هللا تعنن" :منننا يقننوا: وإ  كننا  فنني المقدمننة يقننوا
 ،هلنك كلنه مقدمنة فني تبينين صواعند، وأصدم  ين يندي ذهاص شوار واصتن ،هتقييد أوا دكاشف  عن مغزاه في  ،لمقاصده
ومني فني عشنرغ  ،ى أ نرهالمص ن  إلن ةوفنو  القةنور سن ل ،يعني الشر  جامعنة وجينزغ  و  اهسن اب ،فرائدهوتزيين 

 . فةوا يعني المقدمة
صنند يقننوا  ،أكبننر مننن فننتح البنناري  ا  فم مننوم كالمننه فنني الفننتح ينندا علننى أ  لننه شننرح ،واهشننكاا لمننن ينحنن  إلننى اآل 

الفع  شر  كبير كصننه جنر  ومو ب ،كبيرال، صاا الشر  من أ  يقوا في م ا الشر  ،  دانه من باب التجريدإ :صائ 



، فني حندي  سنعد  نن يعنني مثلمنا يتحندث اهنسنا  عنن نفسنه ،تحندث عننه ووصنفه بصننه كبينرمن كتابه شني أ نر 
كصننه جنر   ،فني من ا تجريندالمنتكلم منو سنعد  نن أ ني وصناص يقنوا: " ل وسنعد جنا ،ا  أعطى رمط": أ ي وصاص صاا

تحدث  ا  بيتحدث فيه كتاأو  ،جر  من كتابه ال ي يتحدث عنه ،غير اومنا جر  كتاب ،من نفسه شخص تحدث عنه
  .لب  ومشك  ومومم ،النك  التي نعموال شك أ  األسلوب م ،عنه

 .............طالب 
  .اهشكاا  الشيخ : ينح

 .............نعم ينحل اإلشكال طالب 
  .في مقدمة الشر  الكبير ه: استوفيت: لكن مو في فتح الباري يقواشيخال

 ...............طالب 
  .صاا في م ا الكتاب أو في م ا الشر  : الشر  الكبير ما  الكتاب يقوا: أيه لكن مو في نفالشيخ
  ................. طالب

  .الشيخ: سماه صب  أو بعد مافي إشكاا
  ............. طالب

أو ما سماه مو شر  الكبينر  ،الشيخ: المقةو  أنه إذا صلنا أنه محموا على أسلوب التجريد سواء سماه فتح الباري 
  .قيقةفي الح

  ب ..........طال
نكن  الحنافظ  ،، في النك ، استوفيته في الشر  الكبيرفي ما يدا على أ  له شر  أ ر إال م ه الجملة الشيخ: ما

لخةننه  ،، تننصليا حننافظ العةننر أ نني الفضنن   ننن حجننريقننوا: النكنن  علننى صننحيح البخنناري علننى صننحيح البخنناري 
 ".فتح الباري "من شرحه الكبير المسمى 

نكن  الزركشني  ومن نا ،النك  على شر  الزركشي كما ذكر من ضمن ما كتن  علنى البخناري  مى م هبعض م يس
أشنار ألنه  ؟لماذا كص  يرا  م ه النك  ،وللحافظ  ن حجر نك  عليه ولم تكم ": مطبوعة، صاا ،المعروفة بالتنقيح

 ،صد الشنرعتحوي غال  مقا وكن  شرع  في شر  كبير استفتحته بمقدمة" :، صااإلى نك  الزركشي في المقدمة
لبواعنن  علننى وا ،غرأينن  ال مننم صةننير  ،ومواضننع سننو ت ا ،وكتبنن  مننن الشننر  مواضننع منن  ت ا ،فلمننا أتقنت ننا وحررت ننا

لنندين الزركشنني علننى وسننصلني بعنن  األ ننوا  عننن النكنن  التنني وضننع ا العالمننة  نندر ا ،تحةنني  المطننوال  يسننيرغ
 ،والتقريننن  ،ت ا فننني غاينننة الحسنننندفتصملت نننا فوجننن ؟ه أم ال، مننن  يغنننني الطالننن  عنننن مراجعنننة غينننر الكتننناب المننن كور
وربمننا  ،فيمننا ال طائنن  فيننه نن  ربمننا أطنناا  ،لننك أن ننا ليسنن  علننى منننواا واحنند فنني ذإال ،المفينند العجينن  واال تةننار

يتعنرل لبيننا  بعن  منن أممن  تمييننزه ،وجند فني كالمننه توجينهفنال ي ،من  منا تحينر األفكنار  توجي ننهأم  وأ ،فصحياننا  
 ،بعن  المعلقنا  ا لوصناأوصاتنلعسنر مص ن ه وكن ا يتعنرل  ؛من مو أولى بالتنبيه علينه جنبهبويتر   ،مهأ  م اس

اشننتمل  عليننه إلننى غيننر ذلننك ممننا  ،وأنفع ننا وأكثرمننا فائنندغويتننر  أمم مننا  ،أو التوفينن   ننين الترجمننة وحنندي  البنناب
 . جامع كاسمه مقاصد الجامع إذ مو



ة لم منا  ذلنك للنكن  شناملنك علنى جمنع من ه ا، فحنداني ذفنور علمنهوو  ،لا ر مفةح بسنعة اطنالع مةننفهبحر 
لكنن  -وبنين نكن  الزركشني ،يعني  ين الشر  الكبير- ، وسطىرجوا نفع ا كاملة إلى أ رهأ ،وسطىال على طري 
 ،فلمننا أتقنت ننا وحررت ننا ،حته بمقدمننة تحننوي غالنن  مقاصنند الشننر يعننني كننن  شننرع  فنني شننر  كبيننر اسننتفت ،كالمننه
المطنننوال   ، والبواعننن  علننى تحةننني رأينن  ال منننم صةننيرغ ،سنننو ت ا ضنننعاو وم ،لشننر  مواضنننع منن  ت امنننن اوكتبنن  

وعندا  ،فني الشنر  الكبينر االسنتمرار أننه تكنرر ،ر  لما رأى منن صةنر ال منمأنه ت ،يسيرغ. يعني مف وم م ا الكالم
 .عنه إلى م ا المختةر
 ؟  متوسننط  ننين منن ه النكنن  وبننين الشننر  الكبيننرفننتح البنناري شننر أ  يعننني منن  نقننوا  ؟موصعننه طينن  فننتح البنناري مننا

وصنند بسننط  القننوا فنني منن ه المسننصلة فنني " :الكتنناب يقننوا أوائنن فنني  ،علننى ألفيتننه فنني شننرحهالحننافظ العراصنني  يعننني
  ،شر  صطعة من أوائ  األلفية  توسعإنما  ،ألنه ما أتمه ؛الكبيرالشر  ثم ينقطع ما يحي  على  ،الشر  الكبير

 .بمقدمة تحوي غال  مقاصد الشر  هبير استفتحتكن  شرع  في شر  ك
من ه المقدمنة  ،وما يشك  عليه فني الةنحيح ،ول ا م ه المقدمة التي مي مدي الساري في ا ما يحتاجه طال  العلم

منن ه المقدمننة  أل  فنني ؛يبقننى اهشننكاا عليننه يسننير ،ةمنن ه المقدمنن سننا  استةننح  فنني سننفره المننتن مننعنيعننني لننو اه
 ،وفي ننا المعلقننا  ،أو فنني المتننو  يعننني في ننا المب مننا  ،سننواء كاننن  فنني األسننانيد ،فنني الشننر كثيننرغ  إشننكاال حنن  

، شنر  مختةنر ةنرشنر  مختيعني م ا  ،والرواغ المتكلم في م ،األحا ي  المتكلم في ا وفي ا ،وفي ا غري  الحدي 
 ،منن الشنر  مواضنع من  ت ا وكتبن  ،فلما أتقنت نا وحررت نا ،: تحوي غال  مقاصد الشر لك صاافي مجلد واحد ول 
 . كصنه عدا عن ذلك الشر  الكبير إلى شر  متوسط ،رأي  ال مم صةيرغ ،ومواضع سو ت ا

وال علنى اطنالع  ،ن مزيند استقةنى وبحن ومن ا نقولنه مجنر  اسنتروا  ال عن ،ري الشر  المتوسط مو فتح البنا ولع 
 .في م ا فليسعفنا، ومن كا  لديه فض  علم ألمر ال يزاا مشكال  اف ،بحقيقة األمر

وأنننه يحنن  كثيننر مننن اهشننكاال   ،وأنننه شننر  مطننوا ، ننن حجننرفننتح البنناري الأ  عننندنا أ نننى إشننكاا فنني مسننصلة  مننا
 .  عندنا م ا اهشكاام ه التي أوجد ،"مقدمة الشر  الكبيروصد استوعب  الكالم في " :لكن صوله ،لقارئ الةحيح

لف نم الجنامع  تلقيح"شنر  البرمنا  الحلبني ،وي " االمنع الةنحيح" ن مناا     من أمم ا شر  ر من الشرو  التي ذك
 ؛صنا عليننه، ا تةننر فنتح البناري ومختةننره لنم أا نن حجنر لننه فنتح البناري وا تةننره أ نو الفنتح المراغني ،الةنحيح"
    .ألنه لم يطبع

فنني ثمانيننة  ،لفننتح البنناري سننماه " لنن غ القنناري " ا تةننارلننه  ،تعننالى -رحمننه هللا-وأيضننا الشننيخ فيةنن   ننن مبننار  
يعننني  ،نفنني مجلنندي روطننااألتةننر نينن  ، ا فقننط  نن  يعتةننروطريقننة الشننيخ أنننه ال يقنناا عنننه أ  يختةننر  ،أجننزاء

بسننتا  األحبننار" ا تةننر سننب  السننالم فنني مجلنند "مختةننر فننتح البنناري  ،المختةننر المننتن مطبننوع بننصكبر مننن حجننم
، ولننه أيضننا التفسننير الشننيخ مختةننرغ جميننع كتنن  ،مختةننرأيضننا  ولننه تعلينن  علننى عمنندغ األحكننام  ،لطيننا جنندا  
ا ننن و البغننوي ، و ، ، الطبننري األثريننةومننو مختةننر أيضننا مننن التفاسننير  ،توفينن  الننرحمن لنندروس القننرآ  "" المشنن ور 
، فننإذا فا تةننر  نن  اعتةننر فننتح البنناري مننع أنننه ال يوجنند منننه إال صطننع يسننيرغ ،جنندا   فطريقننة الشننيخ يختةننركثيننر، 

 ." التي أشرنا إلي ا ن حجر "النك ، المار وجد  لع  هللا أ  يسير من ينش



  أيضنا ، ومننا" لبندر الندين الندمامينيشنر  اسنمه "مةنا يح الجنامع منا  ،أيضا  شر  العيني سب  أ  تحدثنا عنه
 بعة.بقية شروحه على الكت  السك ،، كباصيلسيوطي ومو مختةر جدا  ل" التوشيح على الجامع الةحيح"

مننن شننر  مننا يقا لننه  مننع ،طبننع ءواهيمننا  فنني جننز الننوحي  ، شننر   نندءصطعننة منننهلى شننر  اتعنن -رحمننه هللا-النننووي 
 . "الباري في مجموعة سمي  "شرو  البخاري  ، وعو  القسطالني
والموجننو   ،كتنناب الجنننائز تعننالى شننر  إلننى -رحمننه هللا-وا ننن رجنن   ،ثيننر شننر  منننه صطعننة مننن أوائلننه ننن كاأيضننا 
، المجند القناموسصناح   ، الفينرول أبنا ياري تعليقنا  يسنيرغ علنى البخنلنه  ، السراج البلقيننيكبيرغ  روم أيضا فيه
، أو "السني  الفسنيح "ي المجاري فني شنر  البخنار الفسيح  السي اسمه " له شر  كبير جداالفيرول أبا ي، مجد الدين 
  لبلنض كم ن ولنو :صنالوا ، كم  منه ربع العبا ا  في عشرين مجلندا   ،في شر  البخاري  في كتابات ا" يختلفو  الجاري 
فنني الننيمن   راجنن ،وفنني وصتننه فنني القننر  الثننامن ،نلكننن الفيننرول أبننا ي لمننا شننر  البخنناري ومننو فنني الننيم ،الخمسننين

 نن عربني اع فني شنرحه كتن  و فنص   ،فصرا  أ  يروج شرحه   نا ،وحدغ الوجو " القوا  وحدغ الوجو مقالة ا ن عربي "
شنر  السننة و  أ  ينر  أ  ينروج السننة ،كنن أ  يكنو  بمحنرموالتنرويش ال يم ،الفةوص والفتوحنا  وغيرمنا منن كتبنه

فكيننا يننروج الكتنناب بمثنن  منن ه  ،أل  البدعننة منن ه مغلوننة  نن  مكفننرغ عننند أمنن  العلننم ؛بارتكنناب أمننر عوننيم  طيننر
، منا بقنني منننه وال مينا ل نن ا الكتنناب األرضنة فصكلتننه منن األوا إلننى العشننرين -جنن  وعننال-لكنن هللا  ،العقيندغ الفاسنندغ

يعننني باهمكننا  أ  تنن كر أصننواا  ،الطريقننةلنني    نن ه  لكننن صةنند،مننن حسننن ي تننرويش الكتنن  صنند يكننو  ، يعنننورصننة
والةننعاني كتنب م مشنتملة علنى ذكنر  ،الشنوكاني ييعنن ،المغلونةلكن ال تة   بعض م إلنى حند البندع  ،لمخالفين

لنم ين كر من ام  الزيدينة  لو ،ابمن أج  أ  يروج الكت ،وغيرمم من المبتدعة ،والناصرية ،وال ا وية ،أصواا الزيدية
أل  منن ينقن  عننه  ؛، وصد يروج الكتناب بعندم ذكنر منن ينقن  عننهراج  كتب م لو لم ي كر ذلك ما ،في اليمن اومم

 نن القنيم فني او  ، نن تيمينةامثن  شنيخ اهسنالم  ،لكن المؤلا في  لند ال يرتضنو  مثن  منؤالء ،وإ  كا  على الجا غ
 . د اسم أحد ماذين  الص تر  الكتابإذا وج ،   في صرو   ،ص  من األوصا في و  ،كثير من  لدا  المسلمين

وأحيانننا   ،، فيكننو  التننرويش أحيانننا  بالنن كرموال يسننمي وا ننن القننيم،  ،ويننة ينقنن  بكثننرغ عننن شننيخ اهسننالماحفشننار  الط
 ،أج  ترويش الكتنابوال في موضع واحد من  ،وال ا ن القيم ،وية لم ي كر شيخ اهسالمافشار  الطح ،يكو  بالتر 
 . أن ما ال يقرا  باط  مع ،أج  أ  يروج الكتابم ام  يحتاج إلي ا في  لدمم من  اوالةنعاني ذكر  ،والشوكاني
 ،وينقن  عننه الشنرا  بكثنرغ ،فيه فوائد ،ومتداوا ،" مطبوعالمسمى "  جة النفوس  ن أ ي جمرغ على مختةرهاشر  

 .، وعليه مالحوا  كثيرغلكن كتابه فيه فوائد ،روفالرج  صوفي مع ،ويةفونه باهمام القدوغ
الميمنينة علنى منام   المطبعنة فني ا  صنديم ا  كا  مطبوع "، أو تحفة الباري منحة الباري اسمه " األنةاري شر  لكريا 
محققا  فني عشنرغ ثم أفر  طبع  ،مع شر  النووي على مسلم أشرنا إلى م ه الطبعة بالدرس الماضي ،إرشا  الساري 
 أجزاء.
ي من ا المجناا منا  أيضنا ممنا يسنتفا  مننه فنصحيح البخاري" لشم  الدين الكوراني، ريال الكوثر الجاري إلى "

أيضننا شننر  صنندي  حسننن  ننا   ومنننا  ،"، شننر  الشننرصاوي اسننمه "فننتح المبنندي، مختةننر الزبيننديشننرو  المختةننر
 . "عو  الباري اسمه "



وا ننن  ،ا  التننراجمأيضننا ترجمن السنبتي وا ننن رشنيد أيضننا ،ي ذكرننا أ  ناصننر الندين  ننن المنينر لننه تنراجم علننى البخنار 
 . ني في الربط  ين الترجمة والحدي يع، ح  أغرال البخاري الم مة "" السلجماسي لهحمامة 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وهللا أعلم


