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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

  م لى  نن  ا ب ي بعده..احلمد هلل وحده، والصالة والسال
 وبعد:

قمت ، وشروحها فهذه ببذة يف التعريف أبفضل بسخ وطبعات الكتب الستة
اجة طىبة العىم هلا، ولكثرة بسخ وطبعات وح بظرًا لكثرة السؤال لنها،إبلدادها 

أشهر  ، مث أتبعتها بذكريد والسييموفيها اجل ق الكتبيف سو  الكتب الستة املتداولة
الكتب اليت مجعت بني أحاديث يحني وشروحها، مث ختمت بذكر خمتصرات الصح

 وهللا املوفق واملعني. ، جودها وأبفعهاالصحيحني نع بيان أ
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 :هـ( 256)ت -رمحه هللا-البخارياإلمام صحيح  أواًل 
 

 أفضل بسخه وأتينها:نن ، و كثرية جدًّا طبعاتطبع الكتاب 
املطبولة ببو اق، وهي اندرة، وغالية الثمن املسماة ابلسىطابية الطبعة ( 1)

واملوجود ننها أصول، وهي اليت قا م بتصويرها أخريا )حممد زهري الناصر(، وصورهتا دار 
 طوق النجاة يف أربعة جمىدات كبار، وهي نتوفرة ابألسواق.

(الطبعة اهلندية اليدمية )حباشية السهاربفوري(وهي بسخة قيمة جداً، وهي 2)
عد نوجودة إ ا لند  قىة نن مل تننمنمة األحرف الطبالية وخطها نتعب، طبعة اندرة 

 .الناس
لى  أصول صحيحة نسمولة هـ(1297)ت-رمحه هللا–قد التمد السهابفوري و 

نن "اجلانع الصحيح"، وكان يف حيازته لشر بسخ، ننها بسخة 
 .هـ(650الصاغاين)ت

استمرار نيابىة النسخة  بذكر الفروق املزيدة فيها بسببلن اليوبينية تتميز و 
الدهىوية ندة طويىة نن لىماء األسرة الدهىوية وبذير حسني، وتكرار التدريس ننها 
والتحشية لىيها، ولذلك بص املباركفوري لى  وجود بيو ات يف اهلانش نن شرح 
الداودي مل جيدها يف غريها، وابلتايل فهي مل تيتصر لى  فروق اليوبينية بل زادت 

 .الواضح اجلودة يف بعضهاأخرى ول لىيها نن أص
 .شأن الطبعتني السىطابية والعانرةوالطبعة اهلندية فيها أخطاء نطبعية قىيىة جداً، 

طبالة رائية بتحييق ولناية  -وهلل احلمد-حديثًا وقد طبعت هذه النسخة 
 لشر جمىداً. 15هـ، يف 1432، 1تيي الدين الندوي يف دار البشائر طالدكتور 
 :دار التأصيلطبعة ( 3)
 جمىدات. 10هـ، يف 1433، 1ط

صحيح اإلنا م »ونن أهم نا متيزت به طبعة دار التأصيل لىطبعة السىطابية نن 
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 نا يىي: -كما ذكر الناشر-« البخاري
احتواؤها لى  نيدنة لىمية نتخصصة، ُلرض نن خالهلا التعريف أبهم  -

ت، مث التعريف ابألصل اليوبيي رواايت البخاري وأشهرها، والتاريخ النصي هلذه الروااي
ورصد حركة تنيالت هذا األصل وفروله وتوثييها لى  نر العصور نع ذكر أهم 

 فروله.
حصر املالحظات اليت وجدت لى  الطبعة السىطابية ونعاجلتها يف طبعة دار  -

 التأصيل ، والتعريف جبهود السابيني إلجناز الطبعة السىطابية .
اب الرواايت والنسخ، وحتويىها ملراد اليوبيي ننها شرح د ا ات رنوز أصح -

 واليت طاملا لاقت الباحثني لن ا استفادة التانة نن الطبعة السىطابية.
الكشف لن بعض أصحاب الرنوز املستعمىة اليت خفيت نعرفتها لى  كثري  -

 نن املتخصصني ومل تكشفه جلنة طبالة الطبعة السىطابية، سواء نا كان يف الصىب أو
 احلواشي.
وإمتاًنا لىفائدة املرجوة نن اإلخراج اجلديد لىطبعة السىطابية لصحيح البخاري  -

رمحه هللا؛ لمدان إىل النسخة النفيسة ملخطوطة البيالي لىبخاري، فتتبعنا حواشيها، 
وقارانها حبواشي الطبعة السىطابية، وأثبتنا يف احلاشية نا زادته لى  الطبعة السىطابية، 

واليت حىيت هبا  -لكثري نن حواشي البيالي غري املتعىية ابختالف الرواايت اتركني ا
 نن بيان الغريب وغريه. -النسخة 
 احملافظة لى  بص الطبعة السىطابية كما هو نثبت دون إضافة أو حذف. -
 «.حتفة األشراف»ربط أحاديث البخاري بـ -
يها نن خالل الرجوع إىل دراسة أسابيد الكتاب وتعيني رواهتا وحترير اخلالف ف -

 املصادر األصيىة، ويتبني ذلك نن خالل فهارس الرواة املىحية ابلكتاب.
ضبط النص ضبطًا كاناًل بِْنية وإلرااًب، نع اإلبياء لى  الضبطني يف بعض  -

 الكىمات اليت وردت الرواية هبا يف السىطابية، كما متت نراجعة النص نراجعة دقيية.
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 يم املناسبة لى  بص الكتاب.وضع لالنات الرتق -
حصر الغريب وشرحه يف احلاشية، مميزًا بىون أسود مسيك، نعزوًّا ملصادره اليت  -

 ورد فيها املعىن، نذياًل برقم اجلزء والصفحة أو الصفحة أو املادة.
ُحررت احلواشي أبسىوب نعاصر، ومت وضعها أسفل الصفحة تسهياًل  -

 لالستفادة ننها.
لىمية نتنولة ابستخدا م خربة العىماء ندلونة أبحدث التينيات إلداد فهارس  -

 .احلاسوبية اليت تسالد الباحث يف مجيع ألمال البحث والتكشيف لىنص
هـ 1378طبعة احلى ي يف تسعة أجزاء طبعة اجليدة  الطبعات السابية ( ونن4)

 وصورت نرارا.
نرشد وآخرون، يف  ( مث طبعة الرسالة العاملية بتحييق شعيب أرانؤوط ولادل5)

 مخسة جمىدات.
 جتاري. غىبهاكثرية جدا أأخرى  وهناك طبعات 
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 شروحه:
 نن ، وهو هـ( 852)ت -رمحه هللا-العسيالين  "فتح الباري"  ابن َحَجر

طبع لدة وقد ، شرح صحيح البخاري والكال م لىيه ألظم نا كتب يف
 طبعات؛ وكثري ننها نصور لن بعض، وإليكم أمهها:

* بتصحيح حممد احلسيي؛ اهلند؛ دار هبوابل؛ لى  ذنة بواب شاه جهان 
 بيكم؛ دون حتديد التاريخ. 

 13 م وتيع يف 1882هـ 1300* الياهرة املطبعة الكربى؛ املريية ببو اق؛ 
 وهي نن أفضل طبعاته، لكنها اندرة جداً.جمىدا. 

هم؛ * تصحيح حممد لبداجمليد؛ وحممد لنايت؛ واملولوي حممد وغري 
 هـ. 1304دهىي؛ لى  بفية حممد بن لبداجمليد؛ املطبع األبصاري 

* تصحيح جلنة التصحيح ابملطبعة اخلريية الياهرة لى  بفية لمر بن 
  م. 1901هـ 1319حسني اخلشاب؛ 

 (. 13هـ)نج1348* الياهرة؛ ابملطبعة البهية؛ 
 17 م )1959* نصطف  البايب احلى ي وأو اده حتييق السيد أمحد صير 

 نج(. 
 ( 1 م)1969* حتييق السيد أمحد صير؛ الياهرة؛ دار الكتاب اجلديد؛ 

* ونن طبعاته الشهرية واملتداولة بكثرة تىك اليت أخرجها الناشر حمب 
 هـ( وقانت بطبعها املكتبة السىفية ابلياهرة1377الدين اخلطيب )

محه ر -هـ؛ ولىق لى  أوهلا الشيخ لبدالعزيز بن ابز 1380؛ سنة )األوىل(
رمحه -هـ(؛ ورقم أحاديثها األستاذ حممد فؤاد لبدالباقي1420)ت -هللا
 .-هللا

وقد صورت لدة نرات نن آخرها تصوير دار السال م حبجم صغري قبل ثالث أو 
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 أربع سنوات.
وتتميز السىفية األوىل : بتعىييات اإلنا م )ابن ابز(، وابإلحا ات لىيها نن أكثر 

ملؤلفه )أبو «/ الياري يف بيان إحالت فتح الباري غبطة»الباحثني، وبوجود كتاب 
 صهيب العدوي(.

 19يف  –الناشر: دار طيبة ، التىن هبا : بظر بن قتيبة الفاراييبمث الطبعة اليت  *
 وتتميز مبا أييت:، جمىد

وتعىييات لىشيخ لبد الرمحن ، –رمحه هللا  –ات الشيخ ابن ابز نعها تعىيي-
 الرباك.
   طبعة بو اق.نصححة ونيابىة لى-
 بسخ خطية.4حتييق هدي الساري لى  -
 نوضع(.13000بيان إحا ات ابن حجر يف الكتاب )أكثر نن -
 نرجع(.44توثيق النصوص نن أهم نوارد ابن حجر )قرابة -
 ذكر أرقا م أطراف كل حديث يف السابق له والالحق لىيه.-
 بيان تراجعات ابن حجر.-
 ري يف تغىيق التغىيق.اإلشارة إىل نواضع نعىيات البخا-
 ا احتفاظ برتقيم حممد فؤاد لبد الباقي.-
 واإلحالة ابهلانش اجلاب ي إىل نواضع الكال م ابلطبعة السىفية.-

(جمىداً، 26*طبعة نؤسسة الرسالة العاملية بتحييق شعيب األرانؤوط وآخرون، يف)
، فابتيد طبعة كنا حنسبها ستكون نن أفضل الطبعات، ولكنها جاءت خميبة لآلنال

 أييت: لىيها نا
بسختني التمادهم لى  بسخ ضعيفة يف حتييق الكتاب، فيد التمدوا لى  -

نتأخرة و ا قيمة لىمية هلا، ولىكتاب بسخ يف وهي بسخة إحدامها بسخة السندي 
بسخ بفيسة يف تركيا، بعضها قُرأ لى  ابن ، وننها غاية نن اجلودة مل يعتمدوا لىيها
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 .حجر ولىيها خطه
 النيل !! ثروا نن التعيب لى  ابن حجر وحماولة توهيمه يفأك-

 وهناك نىحوظات أخرى ليس هاهنا حمىها.
 هـ(: 855)ت -رمحه هللا- لعييبدر الدين ا"لمدة الياري" ل 

هـ 1384فالطبعة اليت طبعت يف إدارة الطبالة املنريية وكمل طبعه يف لا م 
عات، وقد صورهتا دار إحياء الرتاث إبشراف مجالة نن العىماء، تعترب نن أحسن الطب

 وغريها.
 ت -رمحه هللا-"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" لىيسطالين(

 هـ(:923
وهي كـ  السادسة، إ ا أهنا مميزة ابألقواس  ،فأفضل طبعاته طبعة بو اق السابعة  

 فهي أفضل لىيراءة، بوًلا نا.
  َمد اخلطايب أبو د بن حممْ "ألال م احلديث ىف شرح صحيح البخاري"، حل

هـ(، حتييق: حممد بن سعد بن لبد الرمحن آل سعود،  388سىيمان)ت
، لدد اجملىدات: 1988 - 1408الناشر: جانعة أ م اليرى، سنة النشر: 

4. 
 " بن بطال أبو احلسن لىي بن خىف بن لبد  ا "شرح صحيح البخارى

: نكتبة هـ(، حتييق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر449املىك )ت
 م، لدد 2003 -هـ 1423السعودية، الرايض، الطبعة: الثابية،  -الرشد 

 .10األجزاء: 
 "حملمد بن يوسف الكرناين  "الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري

مشس الدين، احمليق: حممد حممد لبد الىطيف، الناشر: املطبعة البهية 
 .7 ،  لدد اجملىدات:1937 - 1356املصرية، سنة النشر: 

 هـ(: 795)ت احلنبىي "فتح الباري"  ابن َرَجب 
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 ولعل طبعته اليت حييها جممولة وطبعت يف دار الغرابء األثرية، أتين املوجود.
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 (:هـ261ت)-رمحه هللا–مسلم اإلمام اثنياً: صحيح 
 

 :نن أفضل بسخه وأتينها، و كثرية طبعاتوقد طبع الكتاب 
 :أصيل طبعة دار الت (1)

 . 1، رقم الطبعة:  8، لدد اجملىدات: 2014 - 1435سنة النشر: 
وقد متيزت أبنور ليست يف الطبعات السابية لىكتاب، ويظهر ذلك واضًحا 
ابملياربة بني هذه الطبعة اجلديدة وبعض الطبعات السابية، ولى  رأسها الطبعة 

 العانرة ، ونن أهم هذه املميزات:
س بسخ خطية، ننها بسخة نكتبة اإلسكورايل، ضبط بص الكتاب لى  مخ -

وبسخة ابن خري ، وبسخة نكتبة كوبريىي ، وهذه النسخ الثالثة نن أفضل وأقد م 
بسخ الكتاب الكانىة، وهذا مل حيدث يف الكتاب ننذ صدور الطبعة العانرة إىل اآلن، 

ا لالة فكل الطبعات اليت صدرت بعد الطبعة العانرة وطبعة الشيخ حممد فؤاد، كىه
لى  هاتني الطبعتني، و ا خيف  لى  املشتغىني يف هذا اجملال أمهية النسخ اخلطية يف 

 ضبط النص وتوثييه.
كما   –وهي رواية إبراهيم بن سفيان  –احلفاظ لى  بص رواية الصحيح  -

جاءت يف النسخ اخلطية اليت التمدوا لىيها ، واب استعابة بكتب الشروح والكتب 
تاب كمشارق األبوار لىياضي لياض، وتيييد املهمل لىجياين، فىم اليت التنت ابلك

ييعوا يف التىفيق بني الرواايت، فإهنم يثبتون نا لندهم يف بسخهم اخلطية وبص 
 العىماء لى  أبه رواية ابن سفيان. 

توثيق بصوص الصحيح نن خالل حتفة األشراف ابملياربة بني نا وقع لندهم  -
لتمدوا لىيها وحتفة األشراف، وربطوا بينهما ، مث ذكروا انتج يف النسخ اخلطية اليت ا

هذه املياربة يف نيدنة التحييق، وذلك بذكر الزايدات اليت وقعت لندهم لى  التحفة 
والزايدات اليت وقعت يف التحفة لىيهم، وانقشوا هذه الزايدات اليت يف التحفة نن 
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 خالل كال م أهل العىم.
ابلرجوع إىل كتب الشروح كشرح النووي والياضي  وأيًضا توثيق بصوص الصحيح

لياض، والكتب اليت التنت ابلصحيح كاملشارق والتيييد، واملياربة بني نا لندهم يف 
 النسخ اخلطية ونا يف هذه الكتب. 

التنبيه لى  فروق الرواايت األخرى لدا رواية إبراهيم بن سفيان املعتمدة  -
الشروح والكتب اليت التنت ابلصحيح، و ا لندهم يف النص، وذلك نن خالل كتب 

خيف  قيمة هذا األنر ، حيث إبه يضع النص الكانل لىكتاب أنا م اليارئ، ويضع 
 الصورة التارخيية لىكتاب لى  نر العصور.

 استدراك اخلىل املوجود يف بعض الطبعات السابية كالطبعة العانرة. -
ل بيل كال م أهل العىم يف التنبيه لى  أوها م رواة الصحيح ، وذلك نن خال -

 هذا الباب نن كتاب التيييد لىجياين وكتاب نشارق األبوار لىياضي لياض، وغريمها.
أهنم رقموا أحاديث الكتاب ترقيما جديدا ابلتبار أول حديث يف الباب  -

حديثًا أصىيا، ونا بعده نن املتابعات أحاديث فرلية، و ا شك أن هذا الرتقيم خيد م 
نسىم يف صحيحه يف ترتيب األحاديث، وأيًضا خيد م الباحثني يف ننهج اإلنا م 

 الوقوف لى  نتابعات الباب بسهولة ويسر.
 إثبات ا اسم الصحيح لىكتاب لى  الغالف. -
 لد م إثبات تراجم األبواب يف صىب النص. -
يف أربعة جمىدات كبار، وكان طبعها يف تركيا املفردة )العانرة(الرتكية  الطبعة( 2)
هـ، وهي طبعة نضبوطة ابلشكل يف هناية  1334ألستابة بدار الطبالة العانرة لا م يف ا

 كل جزء تصحيح لألخطاء إن وجدت، ولو ابحلركات .
 وقد صورهتا لدة دور ننها ) دار الفكر ، دار اجليل،  دار الكتب العىمية...(.

ودة وقد وقانت دار املنهاج، ودار طوق النجاة أخريا بتصويرها تصويرا لايل اجل
 جمىدات كبار. 4التىن هبا األستاذ حممد زهري الناصر، يف 
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 ( مث الطبعة اليت يف حاشية إرشاد الساري يف بو اق.2)
 هـ.1328( وحنوها اليت نع شرح األيب املطبوع يف نطبعة السعادة مبصر لا م 3)
 1374سنة  -رمحه هللا-( والطبعة اليت بتحييق األستاذ حممد فؤاد لبد الباقي4)

هـ، ابلياهرة، يف مخس جمىدات، جعل اخلانس لىفهارس املتنولة، وهي طبعة نشهورة، 
لوَّل لىيها أهل العىم ننذ طبعت، و ا زالت إىل اآلن تصور وتنشر، وقد التمد 
الناشرون واحملييون ترقيمه لصحيح نسىم فال خيالفوبه، والطبعة لى  نا فيها نن 

 بياهنا. اهناهمميزات، لىيها نىحوظات كثرية، ليس 
يف جمىدين مث ضغطها يف جمىد واحد، ( الطبعة اليت بتحييق بظر الفاراييب ، 5)

، ومجع فيها كتبا لىسىف وأئمة احلفظ واجلرح قابىها لى  الطبعة العانرة زلم أبهو 
 ، نثل الدارقطي وغريه، وبشرته دار طيبة ابلرايض .والتعديل اليت تتعىق بصحيح نسىم

 .أغىبها جتاري حديثة كثرية جدًّا وهناك طبعات أخرى
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 هشروح: 
 

 طبعة بو اق السابعة. ،شرح النووي: املطبوع نع إرشاد الساري (1)
)ت -رمحه هللا–، أتليف: النووي "املنهاج شرح صحيح نسىم بن احلجاج"(2)
بتحييق:  ،هـ(، طبع لدة طبعات نن أحسنها: طبعة دار السال م ودار الفيحاء 676
، بة املصرية، مث طبعة دار املعرفةجمىدات، مث طبعة نؤسسة قرط 6نرلي، يف نوفق 

 جمىدات. 10حتييق: خىيل نأنون شيحا يف 
هـ(، طبع  728)ت  -رمحه هللا–، أتليف: األيب "إكمال إكمال املعىم" (3)
 ونعه :

 7هـ (، الناشر: نطبعة السعادة، يف  892نكمل إكمال املعىم، لىسنوسي )ت
 جمىدات . 9طبعا أيضا يف دار الكتب العىمية يف جمىدات، و 

هـ(، حتييق:  536)ت-رمحه هللا–، أتليف: املازري "املعىم بفوائد نسىم" (4)
 جمىدات . 3الشاذيل النيفر، الناشر: دار الغرب اإلسالني ،  

هـ(،  544)ت -رمحه هللا–،  أتليف: الياضي لياض "إكمال املعىم" (5)
جمىدات وطبع أيضا يف نطبعة  9الناشر: دار الوفاء، يف حتييق: حيىي إمساليل، 

 السعادة ونعه "نكمل إكمال اإلكمال".
رمحه –، أتليف: أيب العباس اليرط ي "املفهم شرح تىخيص صحيح نسىم" (6)
 7هـ (، حتييق: حميي الدين نستو ومجالة،  الناشر: دار ابن كثري، يف  656)ت-هللا

 3اب املصري، بتحييق: احلسي أبو الفرجة يف جمىدات ، وقد طبع يف دار الكت
 جمىدات ، وحيق يف قسم السنة جبانعة اإلنا م حممد بن سعود اإلسالنية.

-رمحه هللا–،  أتليف: السيوطي"الديباج لى  صحيح نسىم بن احلجاج"  (7)
جمىدات ،  6هـ (، حتييق: أيب إسحاق احلويي ، الناشر: دار لفان،  يف  911)ت 
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 هـ يف املطبعة الوهبية، بتحييق:  بديع السيد الىحا م يف جمىدين .1299 م وطبع يف لا
، أتليف: نوس  شاهني  اشني، الناشر: "فتح املنعم شرح صحيح نسىم"  (8)

والصنالة احلديثية قىيىة جمىدات، وهو شرح فيهي أصويل  5 نؤسسة لز الدين،  يف
 فيه.
هـ(،  1369 العثماين )ت،  أتليف: شبري"فتح املىهم بشرح صحيح نسىم" (9)

جمىدات وصل إىل كتاب الرضاع، وهو شرح ينصر  3الناشر: املكتبة الرشيدية ، يف 
 فيه نذهب احلنفية.

، أتليف: حممد تيي العثماين، "تكمىة فتح املىهم بشرح صحيح نسىم" (10)
 جمىدات . 6الناشر: نكتبة دار العىو م، يف 

يف: الشيخ صفي الرمحن املباركفوري، أتل، "ننة املنعم شرح صحيح نسىم" (11)
 جمىدات . 4هـ ، يف 1421: دار السال م لا م رالناش، -رمحه هللا–

، أتليف: "البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلنا م نسىم بن احلجاج" (12)
يويب الوّلوي، الناشر : دار ابن ثحممد بن لىي بن آد م بن نوس  األ الشيخ العالّنة 

، وصل فيه إىل هناية كتاب احلج، ومل يكمىه واملتوقع أن 24زاء : اجلوزي  لدد األج
يصل إىل مخسني جمىدا، و  ازال ينزل تبالاً، وهو شرح جيد ونؤلفه سىفي وينصر 

 نذهب أهل احلديث؛ لكنه أطال فيه جدا وكرر.
، "الكوكب الوهاج والروض البهاج يف شرح صحيح نسىم بن احلجاج" (13)
بن لبد هللا األرني العىوي اهلرري الشافعي، احمليق: هاشم حممد حممد األنني  أتليف:

، ونؤلفه 26دار طوق النجاة، لدد اجملىدات:  -لىي نهدي، الناشر: دار املنهاج 
 أشعري املعتيد وقع ننه أتويل كثري.
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 هـ(:275)ت-رمحه هللا–أيب داود اإلمام اثلثاً: سنن 
 :حتييق وتعىيق ،1434، 1ط دار الصديق،( نن أفضل الطبعات له طبعة 1)

لى  الكتب الستة  وخمرَّجة أحاديثها لى  تسع بسخ خطية، لصا م نوس  هادي،
قد هي طبعة نتينة ، و صفحة1152ييع يف ، واحد كبري يف جمىد وحتفة األشراف،

 جهداً يشكر لىيه.احمليق بذل فيها 
اليت قا م لى  حتيييها، وتصحيحها العالنة ونن الطبعات اجليدة له النسخة ( 2)

ها بسخة قد ، وقد مجع هلا أحد لشر بسخة، نن-رمحه هللا-أبو الطيب العظيم آابدي
صححت لى  اثنيت لشرة بسخة .. اخل ، بل مل يكتف بذلك بل يف حال اختالف 

جانع »و« نعامل السنن»، و"خمتصر املنذري" و«حتفة األشراف»النسخ يرجع إىل 
، مث بعد الطبع «لون املعبود»وغريها.... مث طبع الكتاب نع شرحه « األصول

لذلك جداول يف هناية كل جزء .. استدرك نا وقع نن أغالط، ولو يسرية ووضع 
هـ يف أربع جمىدات كبار، مث صور الكتاب قدميًا يف دار 1322وطبع شهر صفر لا م 

 الكتاب العريب، وتوزيع نكتبة لباس الباز مبكة.
 14ولن هذه الطبعة أخذ )لبد الرمحن حممد لثمان(، وألاد صفه نن جديد يف 

 طبعة سيئة سييمة نىيئة ابألخطاءجمىدا، ولنه أخذت دار الكتب العىمية، وهي 
 .والسيط
( يىيها الطبعة اليت حييها: شعيب األرانؤوط وحممد كانل قره ابيل، الناشر: 3) 
جمىدات، وتتميز جبودة ضبطها وحسن ختريج ودراسة  7رسالة العاملية، يف دار ال

مهال ذكر الفروقات بني النسخ إأبه يعاب لى  لمل احملييني   اإ سابيد،ألا
 والزايدات.

هـ، لدد  1431( مث الطبعة اليت بتحييق : حممد لوانة، الطبعة : الثالثة ، 4)
نهاج جبدة نع نا فيها نن نىحوظات كثرية، ، الناشر : دار اليسر، دار امل6األجزاء : 

 ليس هاهنا جمال ذكرها.
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( مث طبعة: سنن أيب داود ونعامل السنن لىخطايب،  حتييق : لزت لبيد 5)
 أجزاء . 5السيد، الناشر: دار احلديث،   الدلاس ولادل

النسخ  ئية يف اختياربتياا افيها نن السيط و ا طبعة التأصيل فيد حصل (وأن6)
 يس نكان بيابه هاهنا.والرواايت والعبث الشيء الكثري، ول

 أغىبها جتاري. وهناك طبعات أخرى كثرية
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 :شروحه 
 
بن حممد بن إبراهيم  ن أيب داود"، أليب سىيمان، مَحْدن( "نعامل السنن شرح س1)

هـ(، وهو نن أشهر شروح )سنن 388)ت -رمحه هللا-بن خطاب، املشهور ابخلطايب
 -رمحه هللا-أيب داود(، بل نن أوهلا، وقد قا م بطبعه العالنة حممد راغب الطباخ احلى ي

هـ( يف املكتبة 1401سنة) بريوتمث صوَّر يف ، هـ(1351يف املطبعة العىمية سنة)
العىمية ولنها صور وطبع لدة طبعات، مث طبع أخريا طبعة جيدة بتحييق: سعد بن 

 .4شعبان العودة، الناشر: نؤسسة الرسالة انشرون، لدد األجزاء:  وجندت لمر 
( "نعامل السنن" أليب سىيمان اخلطايب، و"هتذيب السنن"  ابن الييم، 2)

ي، وقد طبعت هذه الثالث ، نع بعض ، بتحييق و"خمتصر سنن أيب داود" لىمنذر 
هـ( يف نطبعة 1369الشيخ : حممد حاند الفيي ، وشاركه الشيخ : أمحد شاكر سنة)

 السنة احملمدية مبصر. 
هـ(، حتييق: إمساليل 751)ت-رمحه هللا-( "هتذيب السنن"،  ابن قيم اجلوزية3)

، لدد  2007 - 1428بن غازي نرحبا، الناشر: نكتبة املعارف، سنة النشر: 
 .، وهي طبعة  ا أبس هبا وفيها أخطاء طبالية، ونىحوظات لدة5اجملىدات: 

هـ(، وقد طبع يف 1329("لون املعبود "، لشمس احلق العظيم آابدي)ت4)
، ج(13و )ط. السىفية أ ج(4نعه سنن أيب داود، )ط. اهلند اهلند طبعة نتينة ، و 

 .الكال م لىيها، وهو شرح سىفي ناتعسبق و 
، ، التمد فيها لى  الطبعة اهلنديةبتحييق نشهور حسن سىمانأيضًا  وطبع -

كا م الشيخ األلباين لى  ، وأضاف أحاب ببعض الرسائل املتعىية ابلسننوصدََّر الكت
هـ،  1430 1ط( جمىدات،  7رايض ،  يف )بشرته نكتبة املعارف ابلو ، األحاديث

ذي طُبع به الكتاب عة سوء اخلط ال  الطبلىيعاب وخدنته لىكتاب جيدة إ ا أبه 
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 ، إضافة إىل سوء التغىيف.فهو صغري جداً 
، : يوسف احلاج أمحدج أحاديثه والتىن بهخرَّ   ا أبس هباوطبع أيضًا طبعة  -
جمىدات،  7يف  14: لدد األجزاء، دار السال م الرايض -: دار الفيحاء دنشق الناشر
 .هـ 1430: األوىل ، الطبعة
 هـ(1346السهاربفوري احلنفي)ت خلىيل ود يف حل أيب داود"( "بذل اجمله5)

طبع يف اهلند، مث طبع يف بريوت يف دار الكتب العىمية يف لشرين جزءًا يف لشر 
 حنرافات ااب ىيء، وشرحه نميذه حممد زكراي الكابدهىويجمىدات ولىيه حاشية لتى

 العيدية والتعصب ملذهب احلنفية.
ج 6ج وأكمىه ابنه10لىسبكي)مل يكمل ( "املنهل العذب املورود" 6)

 ط.املصرية(.
بن رسالن الرنىي الشافعي)ت ابن رسالن، أمحد بن حسني بن حسن ( شرح 7)
ويكثر النيل لن ابن حجر، وقد حيق  يف  ،هـ(، وهو جيد يف أصول الفيه844

 لكنه مل يطبع بعد، وذكرته هاهنا لإلفادة. ؛رسائل دكتوراه يف جانعة اإلنا م
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 هـ(: 279)ت -رمحه هللا-الرتمذياإلمام رابعاً: جامع 
 
هـ ) بو اق (، ومل أطىع لىيها، ولكن أثىن لىيها جداً  1292( طبع سنة 1)

 .-رمحه هللا-العالنة أمحد شاكر
هـ ولي 1343ا يف حياة نؤلف الشرح لا م قدميً  (وطبعة نع "حتفة األحوذي"2)

كبرية، وصور كذلك يف دار الكتاب العريب   بنشره أبناء أخيه، وهو يف مخسة جمىدات
، والباقي «جانع الرتنذي نع شرحه حتفة األحوذي»وتوزيع الباز، وقد طبعت ابسم 

 نأخوذة ننها.
هـ بتحييق وشرح العالنة أمحد شاكر ) احلى ي (، وهذه  1357(مث طبع سنة 3)

أن يتمها،  تويف قبل -رمحه هللا -الطبعة نن أجود الطبعات لو متت، لكن الشيخ 
 ويبىغ اليدر الذي حييه الثمن تيريبا . 

وقد حاول بعضهم إكماهلا، ولكن ظهر الفرق بني العمىني كالفرق بني الثرى 
 والثراي .
هـ بتحييق لزت الدلاس ) محص (، وقد التمد يف  1388( مث طبع سنة 4)

(،  هـ ) الظاهرية 538لمىه لى  أكثر الطبعات السابية نع أصل خطي كتب سنة 
؛ مث د الناس يف حكم اجملهولةوخدنها خدنة جيدة، لكن الغريب أن هذه الطبعة لن

هـ  طبعة 1428بريوت، سنة  -أليد طبعها قريباً؛ فنشرهتا دار ابن الكثري: دنشق
 فاخرة.
هـ بتحييق: بشار لواد ) دار الغرب (، وقد التمد يف  1416( مث  طبع سنة 5)

وشاكر نع أصل خطي انقص ) فيه حنو الثىث ! ( لمىه لى  طبعات : دهلي وبو اق 
، ابإلضافة إىل بعض شروح الرتنذي وحتفة  يستطع الوصول إىل بسخة الكروخيومل

 األشراف وهتذيب الكمال وكتب التخريج األخرى ! 
 قصور شديد  جداً نن نثل احمليق!!.خىل و و ا ريب أن هذا العمل فيه 
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ألرانؤوط وآخرون، وبشرته نؤسسة هـ، بتحييق شعيب ا1431مث طبع سنة (6)
بسخ خطية ننها  6وقد ذكروا أهنم التمدوا لى   جمىدات، 6الرسالة العاملية، يف 

 .هـ547الياسم الكروخي، واترخيها  بسخة احملّدث أيب الفتح لبد املىك بن أيب
 وذكروا أن لمىهم متيز مبا أييت:

كروخي اصاًل ، وأثبتوا الفروق نيابىة املطبوع ابألصول اخلطية ، واختذوا بسخة ال -
املهمة ، وظهر هلم مجىة نن األحاديث وردت يف املطبوع ومل ترد يف األصول اليت 

ركوا بعض هذه األحاديث دبرواية أيب حممد اجلراحي لن احملبويب لن الرتنذي ، واست
 نن رواية ابن زوج احلرة لن أيب لىي السنجي لن احملبويب ، ورواية أيب حاند التاجر
وأيب ذر اهلروي لن الرتنذي ، ونن حتفة األشراف ، ونا مل يوجد يف األصول ووجدوه 

 يف املطبوع أثبتوه يف اهلانش وبينوا أبه نن املطبوع دون املصادر املعتمدة.
 ضبط نتون األحاديث ونا أشكل نن أمساء الرواة . -
املوسعة يف نسند  ، وأحالوا يف بعض التخاريج إىل خترجياهتمختريج أحاديث الكتاب -

 اإلنا م أمحد أو صحيح ابن حبان أو شرح نشكل اآلاثر.
 احلكم لى  احلديث. -
 لىيوا لى  بعض املواضع مما حيتاج إىل تعىيق. -
 الفهارس. -

أهنم  مل جيعىوا بسخة  الكروخي هي األصل وفروقات بيية  ويعاب على هذه الطبعة
، فهم يثبتون نا يروبه األحاديث ة يف أحكا م الرتنذي لى النسخ يف اهلانش خاص

نناسًبا )طبعة نىفية نن لدة بسخ(! كما أنَّ هناك فروقات يف بسخة الكروخي فاتت 
احملييني فىم يثبتوها، و ا ريب أن اخلىط بني النسخ وخاصة يف هذا املوضع يفيد هذه 

 الطبعة جودهتا !
 قيم خاص بطبعتهم!وكذلك مل يىتزنوا الرتقيم الشائع لألحاديث وإمنا تفردوا برت 

اليت بتحييق )لصا م نوس  هادي(،  نآلبسخه املطبولة حىت ا فضلأنن ( ولعل 7)
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لى  ست بسخ خطية وخمرَّجة أحاديثها ونيابىة فهي بسخة نضبوطة الطبعة الثابية،  
ويف الباب، الناشر: دار  :نع ختريج قول الرتنذي ،لى  الكتب الستة وحتفة األشراف

 هـ.1433:  1سعودية، طاجلبيل، ال -الصديق
 جمىدات. 5( طبعة دار التأصيل، يف 8)

 نا يىي:  -كما ذكر الناشر-ونن أهم نا متيزت به طبعتهم 
ضبط وحتييق الكتاب لى  بسختني خطيتني إحدامها خبط اإلنا م العالنة -

الَكُروِخي ونن روايته، وهي نن أشهر الطرق لرواية احملبويب لن اإلنا م الرتنذي، وذلك 
 ق ننهج لىمي رصني ارتضاه العىماء املتخصصون يف حتييق نصادر السنة النبوية.وف

جتنب نا وقع يف الطبعات السابية نن تىفيق بني رواية الَكُروِخي والرواايت -
 األخرى لىكتاب.

جتنب نا وقع يف الطبعات السابية نن لد م التزا م نن قانوا لىيها ابألصول اليت -
 التمدوا لىيها.

يدنة لىمية تشتمل لى  التعريف ابإلنا م الرتنذي رمحه هللا، وبكتابه إلداد ن-
اجلانع الكبري ورواايته، والتعريف ابلطبعات السابية لىكتاب ونا لىيها نن 

 نالحظات، وملاذا هذه الطبعة؟
لىحافظ املزي وا استفادة ننها « حتفة األشراف»ختريج أحاديث الكتاب لى  -

نن رواايت لى  طبعة « حتفة األشراف»ر نا زادته  يف ضبط أسابيد الكتاب، وحص
 «.حتفة األشراف»دار التأصيل، ونا زادته طبعة دار التأصيل لى  

تعيني كافة رواة األسابيد لى  ندار الكتاب ، لىمسالدة يف ضبط أسابيد -
 الكتاب ، وسهولة تتبع نواضع حديث كل راٍو، ويتبني ذلك نن خالل فهرس الرواة.

كتاب ضبطًا كاناًل ابحلركات بْنية وإلرااًب، نع العناية ابلضبط ضبط بص ال-
 املوجود يف النسخ اخلطية.

 وضع لالنات الرتقيم املناسبة لى  بص الكتاب.-
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حصر الغريب وشرحه يف احلاشية، مميًزا بىون أسود مسيك، نعزوًّا ملصادره اليت -
 ورد فيها املعىن، نذياًل برقم اجلزء والصفحة أو املادة.

إلداد فهارس لىمية نتنولة ابستخدا م خربة العىماء ندلونة أبحدث تينيات -
 احلاسب اآليل اليت تسالد الباحث يف مجيع ألمال البحث والتكشيف.

ا : أن احملييني قانوا حبذف مخسة ولشرين حديثً لكن ينتقد على طبعتهم هذه
، ومجيع طبعات الكتاب، ولدد نن النسخ «حتفة األشراف»وأثًرا، مجيعها اثبتة يف 

 اخلطية، ونصادر كثرية َأكدت أن هذه نن جانع الرتنذي.
 ذلك، ونع هذا أصروا لى  احلذف!! والعجب أهنم هم الذين ذكروا

، 256ن الوقوف لى  مجيع احملذوف، يف نيدنة طبعة التأصيل نن صفحة وميك
 ونا يىيها.

 -هـ بتحييق لادل نرشد يف جمىد واحد ) دار األلال م  1422(طبع سنة 9)
 لمان (، ومل يرجع إىل أصل خطي إمنا التمد لى  املطبولات السابية !!

د واحد،  أثبتوا هـ لن ) دار السال م ابلرايض ( يف جمى 1420( طبع سنة 10)
 النص نن الطبعة اهلندية واملصرية، واهتموا ابلتصحيح اهتمانا جيداً.

 وهذه أهم الطبعات اليت صدرت حىت السالة.
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 شروحه: 
 
"لارضة األحوذي شرح سنن الرتنذي"، لىياضي أيب بكر بن العريب  -(1)
لطبعة املصرية هـ(، الناشر: دار الكتب العىمية نن ا543)ت-رمحه هللا–املالكي
 م 1997طبالته دار الكتب العىمية ببريوت  تلادأ. مث 13مية، ولدد اجملىدات: اليد

 جمىدات، وكل طبعاته يف غاية السوء. 8أيضا بىوبني ويف 
"حتفة األحوذي شرح جانع الرتنذي"، حممد لبد ونن أفضل شروحه:   -(2)

جمىدات،  5اهلند وهي نتينة يف ،  طبعة -رمحه هللا–الرمحن بن لبد الرحيم املباركفوري
، مث طبعته دار الفيحاء جدا جمىدا، وهي سييمة 11مث طبعتها املطبعة السىفية يف 

 د،دنشق ودارالسال م الرايض ودار املنهل انشرون دنشق، بتحييق  يوسف احلاج أمح
 .جيدةجمىدات زائد جمىد لىميدنة، وهي طبعة  10يف 

 -رمحه هللا–رتنذي"،  ابن سيد الناس"النفح الشذي يف شرح جانع ال -(3)
-هـ(، طبع ننه قطعة يف جمىدين حتييق: أمحد نعبد، الناشر: دار العاصمة 734)ت

 هـ.1409 1الرايض، ط
هـ(، 911)ت-رمحه هللا–"قوت املغتذي لى  جانع الرتنذي"، لىسيوطي -(4)

طبعة جيدة يف وهو حاشية  خمتصرة جداً،  ط، املصرية، يف جمىد، مث طبعته دار النواد 
 هـ.1434سنة النشر:  1جمىدات بتحييق:  توفيق حممود التكىة، ط 3

(5)-  ، َْنِذّي"، لْىَكْشِمرْيِيِّ السَّيِِّد حُمَمَّد أْبـَْور  "اْلَعَرُف الشَِّذيُّ َلىَي َجاِنِع الرتِّ
َها : الشَّْيُخ حُمَمَّد َجرَاغ1352)ت ،  وهو سابق لتحفة هـ( َضَبَطَها َوَحرََّرَها َو زَاَد َلَىيـْ

 األحوذي لىمباركفوري، ونطبوع نن اهلند، مث نن بريوت.
. جبانعة العالنة إقبال املفتوحة إبسال م آابد، M Phو الكتاب نسجل لرسائل 

 ابكستان.
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 -"الكوكب الدري لى  جانع الرتنذي"،  أتليف رشيد أمحد الكنكوهي   -(6)
: حممد زكراي بن حممد حيي حممد حيي بن حممد إمساليل الكابدهىوي، حييه
 جمىدات. 4هـ وهو يف 1395الكابدهىوي، بشرته جلنة العىماء لكهنؤ ابهلند سنة 

"تكمىة احلافظ العراقي لشرح ابن سيد الناس"، حيق يف اجلانعة   -(7)
وسيطبع  سالنية يف حوايل مخسة لشر رسالة لىمية، وييال حيق يف قطر أيضاً اإل

 . ألىموهللا ،-إن شاء هللا-قريبا 
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 هـ(: 303)ت -رمحه هللا-خامساً: اجملتىب لإلمام النسائي 
 
الطبعة األوىل  -الياهرة-أفضل طبعاته: طبعة: دار التأصيل من ( ف1)
، حيق ث وتينية املعىونات بدار التأصيلنركز البحو  حتييق ودراسة:-هـ1433

 جمىدات. 9 -هلندية بسخ خطية، ابإلضافة إىل الطبعة ا 8الكتاب لى  
: نكتب السيوطي وحاشية السندي"، احمليق ( مث طبعة "سنن النسائي بشرح2)
ييق الرتاث اإلسالني، الناشر: دار املعرفة ـ بريوت، الطبعة: الثابية، أو الثالثة، أو حت

: نكتبة املؤيد يف أربع جمىدا، توزيع 8ألجزاء : هـ، لدد ا1420، الرابعة، أو اخلانسة
 ض.ابلراي
، غدة  بشرح السيوطي وحاشية السندي(مث الطبعة اليت بعناية لبد الفتاح أبو 3)

 هـ . 1409بريوت ،  -وقد صدر لن دار البشائر اإلسالنية 
(مث "اجملتىب  ونعه زهر الرىب لى  اجملتىب لىحافظ السيوطي"، الطبعة اهلندية 4)

 ات بفيسة.هـ ، جمىدين ضخمني،  لىيه حواشي وتعىيي1350األوىل سنة 
( مث الطبعة املصرية ابألزهر إدارة حممد حممد لبدالىطيف بشرح السيوطي 5)

وحاشية السندي، قوبىت لى  لدة بسخ خطية، لدد أربع جمىدات كبار بثمابية 
 هـ. 1348أجزاء، الطبعة األوىل سنة: 

 ،  وَصدَّرها1، الناشر: بيت األفكار الدولية، لدد اجملىدات: "سنن النسائي"(6)
الناشر بيوله: طبعة مميزة بضبط النص فيها وحتيييها، ومتييز أقوال املصنف لن 
احلديث، وختريج األحاديث نن البخاري ونسىم، ووضع أحكا م الشيخ األلباين 

 لىيها، وترمجة املصنف وأشياء أخرى.
( سنن النسائي )نع أحكا م األلباين(، حتييق: نشهور بن حسن آل سىمان، 7)

اشر بيوله: ،  وَصدَّرها الن1املعارف لىنشر والتوزيع، لدد اجملىدات:  الناشر: نكتبة
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األطراف ، وفهرست ووضع احلكم لى  األحاديث واآلاثر، طبعة مميزة بضبط بصها
 .والكتب واألبواب
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 ه:شروح 
 
–"زهر الرُّىب لى  اجملتىب" أليب بكر جالل الدين لبد الرمحن السيوطي  -(1)

 هـ (وهو نطبوع نع سنن النسائي كما سبق. 911)ت-محه هللار 
"حاشية لى  النسائي"، لنور الدين حممد بن لبد اهلادي املدين السندي  -(2)
هـ (، وهو نطبوع نع سنن النسائي وشرح السيوطي كما  1138)ت-رمحه هللا–

 سبق.
ند يف "التعىييات السىفية" لى  سنن النسائي  لىيوجياين، طبع يف اهل -(3)

 جمىدات. 5الطبعة اجلديدة دار الكتاب والسنة يف  جمىد، أو
"ذخرية الُعْيىب يف شرح اجملتىب )السنن الصغرى("، حملمد بن لىي بن آد م  -(4)

لكن فيه طول  ،أجاد فيه وأفادّي ) نعاصر (، وهو شرح بن نوس  األثيويب الولَّو 
هـ، لدد اجملىدات:  1416النشر:  الناشر: دار املعراج الدولية لىنشر، سنة  وتكرار،

 .1، رقم الطبعة:  40
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 هـ(: 273)ت -رمحه هللا-سادساً: سنن اإلمام ابن ماجه 
 

 :ن ابن ناجه طبعات كثرية ، أشهرهالسن
، طبعت يف دار إحياء حممد فؤاد لبد الباقي يف جمىدين طبعة بتحييق: -(1)

الدور بعد ذلك ، وهي املشتهرة بني  الكتب العربية ابلياهرة ، وصورهتا كثري نن
 .وهي نتوفرة يف كثري نن املكتبات الناس،
طبعة بتحييق: الدكتور حممد نصطف  األلظمي يف أربعة جمىدات، طبعها  -(2)

لى  بسخة خطية وحيدة ، وبسبب ذلك بيصت طبعته أكثر نن مخسني حديثًا لن 
 وهي اليو م اندرة الوجود . طبعة حممد فؤاد لبد الباق  ، وقد ابتيد ذلك لىيه ،

طبعة بتحييق: الدكتور بشار لواد يف مخسة جمىدات ، وه  طبعة  اأبس  -(3)
هبا، التمد فيها لى  الطبعتني املتيدنتني نع  خمطوطة جار هللا املنسوخة أول اليرن 
السابع، وبسخة األوقاف ببغداد، وهي نتأخرة جدا يف اليرن الثاين لشر، واملسند 

 . السابيتني ابتياًدا حادًّا جدًّامث ابتيد الطبعتني  ،، وحتفة األشرافاجلانع له
، حباشية تعىييات نصباح الزجاجة "سنن ابن ناجه بشرح السندي -(4)

ونرقمة حسب املعجم املفهرس  ةق : الشيخ خىيل نأنؤن شيحا، نىوبلىبصريي"، حتيي
هـ، 1416طبعة األوىل : سنة ، وحتفة الألشراف، الناشر: دار املعرفة بريوت لبنان، ال

 .، وهي طبعة جيدةنع الفهارس 5ولدد اجملىدات 
"سنن ابن ناجه" حىت اآلن اليت بتحييق: لصا م  أفضل طبعاتمن و  -(5)

بسخ خطية، ونضاف إليها آخر  7فيد ضبطت لى  الطبعة الثابية، نوس  هادي، 
األشراف ومتييز زايدات  وذكر رقم احلديث يف حتفة -رمحه هللا-أحكا م اإلنا م األلباين 

ابن اليطان وأشياء أخرى ، الناشر: دار الصديق ونؤسسة الراين، يف جمىد واحد، 
 هـ. 1434، 2ط

 :ألربؤوط وآخرون، والنسخ املعتمدةشعيب ا مث الطبعة اليت قا م بتحيييها: -(6)
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بسخ خطية غاية يف اجلودة، ونن مميزاهتا العناية بتخريج األحاديث ودراستها  3
، 1430، سنة اإلصدار: 5الرسالة العاملية، لدد اجملىدات: احلكم لىيها، الناشر:و 

 ويعاب لىيها أن احملييني أمهىوا ذكر اخلالف بني النسخ إ ا يف النادر.
 جمىدات. 4هـ، يف 1434، 1مث طبعة دار التأصيل، ط -(7)

 نا يىي: -كما ذكر الناشر-ونن أهم نا متيزت به طبعة  دار التأصيل  
ضبط وحتييق الكتاب لى  بسختني خطيتني إحدامها مل يعتمد لىيها نن قبل، -

وهي لالية اإلسناد، وننسوخة نن بسختني قرئتا لى  لدد نن أصحاب اإلنا م ابن 
ناجه خاصة أيب احلسن اليطان، والنسخة الثابية خبط ابن قدانة امليدسي ومسعت 

 ابة ببعض النسخ األخرى .لىيه، ونيروءة لى  أيب زرلة امليدسي، نع ا استع
تضمني زايدات أيب احلسن اليطان يف بص الكتاب نع متييزها لن النص برتقيم -
 نستيل.
جتنب نا وقع يف الطبعات السابية نن لد م وجود ننهجية ننضبطة يف التعانل -

 نع النسخ اخلطية املعتمدة.
، وبكتابه إلداد نيدنة لىمية تشتمل لى  التعريف ابإلنا م ابن ناجه رمحه هللا-

وبسخه اخلطية ورواايته، والتعريف ابلطبعات السابية لىكتاب ونا لىيها نن « السنن»
 نالحظات، وملاذا هذه الطبعة.

لىحافظ املزي وا استفادة ننها « حتفة األشراف»ختريج أحاديث الكتاب لى  -
ة نن رواايت لى  طبع« حتفة األشراف»يف ضبط أسابيد الكتاب، وحصر نا زادته  

 «.حتفة األشراف»دار التأصيل، ونا زادته طبعة دار التأصيل لى  
تعيني كافة رواة األسابيد لى  ندار الكتاب ، لىمسالدة يف ضبط أسابيد -

 الكتاب ، وسهولة تتبع نواضع حديث كل راٍو، ويتبني ذلك نن خالل فهرس الرواة.
ع العناية ابلضبط ضبط بص الكتاب ضبطًا كاناًل ابحلركات بْنية وإلرااًب، ن-

 املوجود يف النسخ اخلطية.
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 وضع لالنات الرتقيم املناسبة لى  بص الكتاب.-
حصر الغريب وشرحه يف احلاشية، مميًزا بىون أسود مسيك، نعزوًّا ملصادره اليت -

 ورد فيها املعىن، نذياًل برقم اجلزء والصفحة أو املادة.
عىماء ندلونة أبحدث تينيات إلداد فهارس لىمية نتنولة ابستخدا م خربة ال-

 احلاسب اآليل اليت تسالد الباحث يف مجيع ألمال البحث والتكشيف.
 :وينتقد على طبعتهم

رغم ثبوهتا يف بعض النسخ  وأثراً  مخسني حديثاً ف عى  حذأهنم لمدوا ل -
يف نيدنة حتيييهم التحفة، والعجب أهنم قالوا لنها اخلطية، وإثبات املزي هلا يف 

( نا بصه: ]هذه هي زايدات حتفة األشراف لى  طبعة دار 172ناجه )ص لسنن ابن
التأصيل، نن السنن لإلنا م ابن ناجه، رمحه هللا، واملىحوظ فيها أهنا وقعت كىها إ ا 
أربعة نواضع يف "كتاب الطهارة" وحيتمل أن اإلنا م املزي زادها نن رواية سعدون، 

اإلنا م ابن ناجه وقعت فيها زايدات  فيد ذكر احلافظ ابن حجر أن رواية سعدون لن
(: "وقد رأيته 4/35يف "كتاب الطهارة" مل يرها يف غريها. قال يف "النكت الظراف" )

يف رواية سعدون لن ابن ناجه، يف بسخة صحيحة جمودة، وفيها لدة أحاديث يف 
 الطهارة، مل أرها يف رواية غريه"[.

واية أيب احلسن اليطان وحده، زلمهم أهنم أرادوا إخراج سنن ابن ناجه نن ر -
 لكنهم مل يبينوا ذلك لى  غالف الكتاب!

قانوا حبذف بعض أقواله الثابتة بل ، -كما زلموا- حىت روايته مل أيتوا هبا كانىةو 
يف بعض النسخ األربع املسالدة؟! فكان ينبغي أن يكتبوا لى  غالف طبعتهم: 

ألهنم  ا يريدون ا التماد إ ا لى   "خمتصر رواية أيب احلسن اليطان لسنن ابن ناجه"،
بسختني فيط، فهل هذه حجة كافية لعد م بيل أقوال أيب احلسن اليطان نن بيية 

 النسخ، رغم زلمهم أهنم حييوا الكتاب لى  روايته؟!
وهناك طبعة بتحييق: لىي احلى ي، وهي نطبولة نع زوائده لىبوصريي  -(8)
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بشار لواد ، وقال: إبه التمد فيها لى   وفيها ابتيد طبعة فؤاد لبد الباقي كصنيع
بسخة يف اليرن الثانن نيابىة لى  بسخة احلافظ املنذري، وبسخة أخرى يف كوبريىي 
نن اليرن الثانن أيضاً، ونن نيزاهتا تصحيحها لى  إحدى الطبعات اهلندية اليدمية، 

 .اهنا، ولكن لىيها نؤاخذات ونىحوظات لديدة ليس هاهنا حمل بيواملسند اجلانع
طبعة بيت األفكار الدولية، ذكر فيها كال م البوصريي لى  األحاديث،  -(9)

وختريج األحاديث نن البخاري ونسىم ، نع أحكا م الشيخ األلباين، و فهارس 
 لىمواضيع ولألحاديث واآلاثر، يف جمىد واحد.

سنن ابن ناجه )سنن ابن ناجه نع أحكا م األلباين(، حتييق: نشهور  -(10)
، 1417آل سىمان، الناشر: نكتبة املعارف لىنشر والتوزيع، سنة النشر:  بن حسن

، صدََّرها الناشر بيوله: طبعة مميزة بضبط بصها نع 1، رقم الطبعة: 1لدد اجملىدات: 
، ووضع احلكم لى  األحاديث واآلاثر ، وفهرست زايدات أيب احلسن اليطانمتييز 

 !األطراف والكتب واألبواب
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 هشروح 
 
الرمحن بن  "نصباح الزجاجة لى  سنن ابن ناجه "حاشية ، أتليف: لبد -(1)

هـ ( طبع قدميًا يف اهلند نع السنن، مث صوَّر يف نصر  911أيب بكر السيوطي )ت 
 وبريوت كثرياً.

كفاية احلاجة يف شرح ابن ناجه " حاشية،  أتليف: أبو احلسن حممد بن   -(2)
(طبع قدميًا يف اهلند نع السنن ، مث صوَّر يف هـ  1138اهلادي السندي )ت  لبد

نصر وبريوت. كثرياً، يف جمىدين، وطبع طبعة مميزة  نع السنن يف دار املعرفة، حتييق 
 سبق. )خىيل شيحا( وقد

شرح سنن ابن ناجه "اإللال م بسنته لىيه السال م "، أتليف: لالء الدين  -(3)
: ، حتييق:كانل لويضة، الناشركمىههـ (ومل ي 762نغىطاي بن قىيج احلنفي )ت 

لدد هـ ، و  1419، 1املمىكة العربية السعودية، ط -نكتبة بزار نصطف  الباز 
 ، وهي غاية يف السوء، واملخطوط أرحم.5 :األجزاء
رمحه -"إجناز احلاجة شرح سنن ابن ناجه"، أتليف: حممد لى  جابباز  -(4)
جمىد ، مث  12هـ، يف 1421ا م ل ، الناشر : نكتبة قدوسية  اهور ابكستان،-هللا

حافل وقيم جداً، شرح املؤلف سىفي جمىدات، وهو شرح  9طبعته دار النور،  يف 
 أحاديث السنن فيه إبسهاب نع ختريج األحاديث وتراجم الرواة وحتييق األقوال.

"بور نصباح الزجاجة لى  سنن ابن ناجة"، لىي سىيمان البجمعوي  -(5)
 .1هـ،  لدد اجملىدات:  1299نطبعة الوه ي، سنة النشر:  الدني املغريب، الناشر:

"إجناح احلاجة شرح سنن ابن ناجة"، حممد لبد الغي اجملددي الدهىوي،   -(6)
 .1، لدد اجملىدات: 1273دهىي، سنة النشر:  -الناشر: نطبع حسني حممد

سنن إبن ناجة ونعه "نفتاح احلاجة بشرح سنن ابن ناجة "، لىشيخ  -(7)
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هـ(، طبع 1366بن لبد هللا العىوي املعروف جبيون بن بور الدين اهلزاروي )ت ا حممد
 هـ.1318بىكهنؤ سنة 

" نا متس إليه احلاجة ملن يطالع سنن ابن ناجه "، أتليف:  حممد لبد  -(8)
الرشيد النعماين،  وهو كاملدخل لسنن ابن  ناجه، وفيه تعىييات خمتصرة يرتجم فيها 

ويشرح بعض األلفاظ اليت حتتاج إىل شرح وهو نطبوع هبانش  املؤلف لبعض الرواة
مث طبعه لبد الفتاح أبو غدة حاشية سنن ابن ناجه املطبولة يف اهلند يف جمىٍد كبري، 

، 6: نكتبة املطبولات اإلسالنية، طابن ناجه وكتابه السنن ، الناشر : ا انا مإبسم
 هـ . 1419لا م 
بن ناجه "، أتليف: حممد املنتي  " الكواكب الوهاجة بشرح سنن ا -(9)

 -بريوت  و دار املطبولات اإلسالنية -الكشناوي الكوناسي، الناشر: دار العربية
 هـ، يف جمىدين، وهو شرح خمتصر جداً. 1409، لا م  1بنيجرياي، ط

"إحتاف ذوي التشوف واحلاجة إىل قراءة سنن ابن ناجة"،  أتليف:  -(10)
هـ(، طبع يف وزارة األوقاف املغربية،  1416ن)تلبد احلفيظ بن لبد الصمد كنو 

 ( جمىد.12لبد الصمد لشاب، يف ) حتييق:
ليف: الشيخ صفاء "إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ناجة"،  أت -(11)

جمىدات،  يذكر أحكا م الشيخ حممد  5: العدوي،  الناشر: دار الييني، لدد اجملىدات
وهو شرح خمتصر غري نطول وسهل  تاب،انصر الدين األلباين لى  أحاديث الك

 فيه لى  كال م العىماء يف الشرح و املسائل الفيهية. املؤلفالتمد العبارة و 
"نشارق األبوار الوّهاجة ونطالع األسرار البّهاجة"،  أتليف: الشيخ  -(12)

حممد بن لىي بن آد م بن نوس  األتيويب الوّلوي، الناشر: دار املغي، طبع ننه أربع 
مل يتمه ولعىه إن كمل يكون يف لشرين جمىداً، وهو شرح فيه اطالة واسهاب جمىدات و 

 واستطراد كثري  احاجة ألكثره.
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 أشهر خمتصرات البخاري ومسلم املطبوعة
 

 خمتصرات صحيح البخاري: -أوالً 
 له خمتصرات كثرية وسنذكر أشهرها وأفضىها، وهي كما أييت:

"، لىياضي احملدث امع الصحيحاملختصر النصيح يف هتذيب الكتاب اجل( "1)
هـ(،  435)ت -رمحه هللا-الفييه املهىب بن أيب صفرة التميمي املالكي األبدلسي 

دار التوحيد، سنة  -حتييق: د. أمحد بن فارس السىو م، الناشر: دار أهل السنة 
 .1، رقم الطبعة: 4، لدد اجملىدات: 2009 - 1430النشر: 

وغريمها، هذبه بتحرير األسابيد ومجع الرواايت نن روايته لن األصيىي واليابسي 
دون إخالل أبلفاظه وأسابيده، نع شرح أحاديثه وبيان فيهها، وبيان أناكنها يف 
 الصحيح، وقد التمد لىيه وبيل ننه ابن بطال وابن حجر يف شرحيهما لىبخاري.

النة "، وهو خمتصر صحيح البخاري، لىعمجع النهاية يف بداية اخلري والغاية( "2)
 695)ت -رمحه هللا-لبد هللا بن أيب سعد بن أيب مجرة األزدي األبدلسي املالكي 

هـ(،  دراسة وحتييق: أمحد بن لبد الكرمي جنيب، الناشر: نركز جنيبويه، الطبعة الثابية 
 هـ. 1429

"، الناشر: هبجة النفوس وغايتها، مبعرفة ماهلا وما عليهامث شرحه يف كتابه: "
 ، أربعة أجزاء يف جمىدين. 3وت ، الطبعة: بري -دار اجليل 

حديثا نن أبواهبا، مث  296اختصر ابن أيب مجرة "صحيح البخاري" فابتي  ننه 
شرح هذا املختصر يف "هبجة النفوس" فهو يبني نا يستفاد نن احلديث نن: أحكا م 
فيهية، وآداب شرلية نيسما كالنه يف احلديث إىل وجوه نكثرا ننها . وبعد بيان 

 أحكا م الشريعة يتكىم لى  احلييية مبعىن نا يؤخذ نن األحاديث يف هتذيب النفس. 
وهو كتاب لظيم اليدر وقد ختم الكتاب ابلرؤى اليت رآها املؤلف لند شرحه 
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ألحاديث البخاري، وهي سبعون رؤية مساها املرائي احلسان، وينيل لنه احلافظ ابن 
 حجر يف"الفتح" كثريا.

" لىعالنة  أمحد بن أمحد بن يح ألحاديث اجلامع الصحيحالتجريد الصر ( "2)
هـ (، وهو نن أشهر  893 - 811) -رمحه هللا-لبد الىطيف الشرجي الزبيدي 

املختصرات لند العىماء وطالب العىم يف وقتنا احلاضر، وقد خلص املؤلف ننهجه يف 
 ا اختصار يف نيدنة كتابه فيال : 

خاري نن غري تكرار ، وجعىتها حمذوفة " أحببت أن أجرد أحاديث صحيح الب
األسابيد لييرب تناول احلديث نن غري تعب، وإذا أت  احلديث املتكرر أثبته يف أول 

 نرة ، وإن كان يف املوضع الثاين زايدة فيها ذكرهتا وإ ا فال .
وقد أييت حديث خمتصر وأييت بعد يف رواية أخرى أبسط وفيه زايدة لى  األول 

أترك األول لزايدة الفائدة، و ا أذكر نن األحاديث إ ا نا كان نسنداً فأكتب الثاين و 
نتصاًل وأنا نا كان نيطولًا أو نعىيًا فال أتعرض له، وكذلك نا كان نن أخبار 

 الصحابة فمن بعدهم فال أذكره . 
مث إين أذكر اسم الصحايب الذي روى احلديث يف كل حديث ليعىم نن رواه ، 

 ه يف الغالب ".والتز م كثرياً ألفاظ
 وقد طبع الكتاب لدة طبعات نن أفضىها: 

هـ، جمىد واحد، لدد  1428، 9بريوت،  ط  -)أ( طبعة دار النفائس 
 صحيفة. 630الصفحات: 

صي وحممد شادي جدة، لىن به: صالح الدين احلم -)ب( طبعة دار املنهاج 
 1ت :  م ، لدد اجملىدا2011 -هـ 1432سنة اإلصدار : ، 2نصطف  لربش ، ط
 صحيفة . 672، لدد الصفحات : 

كسرى   -)ج( طبعة نؤسسة الرسالة انشرون، بتحييق: حسن لبد املنعم شى ي 
 صحيفة. 678، لدد الصفحات: 1، رقم الطبعة: 1صاحل العىي، لدد اجملىدات: 
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هـ، جمىد 1424، 1الدنا م، ط -وأنا طبعة: دار ابن لفان ، دار ابن الييم  -
، صحيفة، بتحييق مجالة وإشراف لىي بن حسن 729واحد، لدد الصفحات :

احلى ي، فهي طبعة سييمة، فيها سيط، وأخطاء يف التحييق والتعىيق، فيد قال احلى ي 
كتابه"ننهج السىف الصاحل")!!( املشرف لى  حتييق لىكتاب)!!( يف  وهو 
(: "طبع قبل مثان سنوات كتاب )التجريد الصريح 2( حاشية )رقم158)ص

: لىي بن : أشرف لى  طبعهلصحيح( لىزبيدي نكتواًب لى  طرتهانع األحاديث اجل
 حسن ... ! 

ويف نيدنيت لىيه )صفحة : ت( قىت : خلصنا غريب احلديث املتعىق بنصوص 
 الكتاب خمتصراً نن التوشيح بشرح اجلانع الصحيح لىعالنة السيوطي ..".

رة البهية إن شاء مث قال بعد سطرين : " وليد خرج هذا الكتاب لى  هذه الصو 
هللا جراء تعاون لدد نن طالب العىم كل حبسبه إبشرايف ونتابعيت وذلك ليىة الفراغ 

 وكثرة املطىوب . 
! مل يتيسر يل ألسباب لدة يونئذ النظر يف املراجعة ولكن لألسف الشديد

! فضاًل لن لدد نن األخطاء قصًا نيدنة الزبيدي لكتابه كانىةاألخرية له؛ خرج ان
ائدية اليت وقع فيها السيوطي ألشعريته املعروفة فضاًل لن غري ذلك واتبعه نىخص  العي

 كالنه غفر هللا له يف حاشيته لى  التجريد ...". 
 مث ذكر مناذجاً نن األخطاء العيائدية وقال يف هناية التعىيق : 

الشديد  "وقد يوجد غري هذه املالحظات أيضاً يف حواشي هذا الكتاب ولألسف
."... 
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 ومن أفضل شروحه: 
، لىعالنة شرح فيه التجريد الصريح لىزبيدي "عون الباري حلل أدلة البخاري"

هـ(، الناشر: 1307)ت -رمحه هللا-صديق حسن خان الينوجي البخاري أبو الطيب 
 . 5، لدد اجملىدات: 1984 - 1404حىب، سنة النشر:  -دار الرشيد 

 2010هـ/1431وت _ دنشق، سنة النشر: مث طبعته  دار النوادر: الكويت _ بري 
جمىدات(وهي طبعة  10صفحة )  6021 م، الطبعة: الثابية، لدد الصفحات: 

 حافىة ونتينة.
مبا لّز لند أويل العىم وجّل، كاشفًا أدلّته  فيه أت ، ئيفيد اليار هو شرح خمتصر و 

 م أئمة هذا مدًا نن كاللطالبيه، نوِضحًا نشكىه، فاحتًا نيفىه، نييدًا نهمىه، نست
 ن، حمرراً ألقاويىه، نعرابً لن جممالته وتفاصيىه.أالش

أفاد نن كتب شيخ اإلسال م ابن تيمية وتىميذه اإلنا م ابن  -رمحه هللا-كما أبه 
الشوكاين يف نواطن كثريٍة جداً، وأحال يف نواضع ُأَخر إىل مجىة ابن حجر و الييم، و 

 نن كتبه املفيدة.
،  الناشر: نكتبة -رمحه هللا-لىشيخ األلباين  "خمتصر صحيح البخاري( "3)
 1، رقم الطبعة: 4، لدد اجملىدات: 2002- 1422الرايض، سنة النشر:  -املعارف

. 
وهو نن أفضل املختصرات لـ"صحيح اإلنا م البخاري"، وقد كتب الشيخ لى  

 غالف الكتاب:
املعىية، نع حذف "حوى مجيع أحاديثه املرفولة، واآلاثر املوقوفة؛ املوصولة ننها و 

األسابيد واملكررات نن املتون، ومجع إليها الزوائد نن الرواايت احملذوفة، ووضعت كل 
زايدة ننها يف نكاهنا املناسب هلا نن األحاديث، بطريية لىمية  ا نثيل هلا فيما 

 ألىم؛ مجعت كل فوائد )الصحيح( إبذن هللا تعاىل".
ت نن املتون فيط، ومجع الزوائد، وقد اختصره فحذف ننه األسابيد واملكررا
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 [ حديث.7563[ حديث نن أصل ]2752فجاء الكتاب يف ]
قد أبدع يف اختصاره أميا إبداع نع إبياء كل  -رمحه هللا-و ا ريب أن الشيخ 

 فوائد الكتاب، وإضافة تعىيياته النفيسة لىيه.
ار " لىدكتور سعد بن انصر الشثري،  الناشر: دخمتصر صحيح البخاري( "4)

األوىل، لدد  ، الطبعة:1، لدد اجملىدات:2002 - 1423إشبيىيا، سنة النشر: 
 .718الصفحات: 

ختصر كما أييت:
ُ
 وننهُجه يف امل

عىَّيات ألهنا ليست آاثر التابعني لعد م ا احتجاج هباحذف األسابيد و  -
ُ
، وامل

 .لى  شرط البخاري يف الصحيح
 واطن اليت ورَد فيها احلديث.مجع أطراف احلديث يف املوطن األول نن امل -
تخالفة يف احلاِشية. -

ُ
 أشار لىرواايت الواردة امل

 ذكَر مجيع تبويبات البخاري لى  احلديِث يف مجيع نواطنه وجعىها يف اهلاِنش. -
 شرَح بعَض األلفاظ الغريبة. -
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 خمتصرات صحيح مسلم: -اثنياً 
 فضىها، وهي كما أييت:له أيضاً خمتصرات كثرية وسنذكر أشهرها وأ

 ىم""، املعروف بـ"خمتصر  صحيح نساجلامع املعلم مبقاصد مسلم( " 1)
هـ(، 656)ت-رمحه هللا-بن لبد اليوي املنذري لىحافظ زين الدين لبد العظيم 

بريوت، لدد  -حتييق: حممد انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالني 
 .1اجملىدات: 

« صحيح»فهذا كتاٌب اختصرتُه نن » يف نيدنته:  - رمحه هللا-قال املصنف  
؛ اختصارًا -رضي هللا لنه -اإلنا م أيب احلسني نسىم بن احلجاج الُيشريي النيسابوري 

ىه لى  حافظيه، ويُيرِّبه لىناظر فيه، ورتَّبُته ترتيًبا ُيسرع ابلطالب إىل وجود نطىبه  ُيسهِّ
 «.ُجّل نيصود األصليف نِظنَّته، وقد تضمَّن نع ِصَغر حجمه 

، وقدَّ م له -رمحه هللا -وقد حيَّيه الشيخ العالنة حممد انصر الدين األلباين 
 مبيدنٍة انفعٍة ُنبيِّنًة لرتتيب اإلنا م املنذري  لكتابه.

هـ(،  يف كتاب 1307وقد شرح هذا املختصر العالنة صديق حسن خان )ت 
"، و طبع بن احلجاج السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم مساه :" 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالنية يف  قطر،  هـ، مث بشرته: 1302الكتاب قدميا لا م 
 .11حييه ولىن به: لبد هللا بن إبراهيم األبصاري، لدد اجملىدات: 

رمحه -"،  أليب العباس أمحد بن لمر اليرط ي  تلخيص صحيح مسلم( "2)
د املطىب وأمحد حممود اخلويل، الناشر: هـ(، حتييق: رفعت فوزي لب656)ت -هللا

 .2، لدد اجملىدات:2الياهرة، ط -دار السال م 
ا، فيد أت  فيه لى  اختصار مجيع أحاديث أبواب الكتاب وتىخيصه بديع جدً 

 ا يف كتابه:ا وافيً وفصوله، نع حسن الرتتيب والتبويب والصنالة، مث قا م بشرحه شرحً 
ييق: حميي الدين نستو ومجالة، "، حت املفهم شرح تلخيص صحيح مسلم"

جمىدات ، وقد طبع يف دار الكتاب املصري أيضاً  7الناشر: دار ابن كثري، يف 
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جمىدات ، وحيق يف قسم السنة جبانعة اإلنا م  3بتحييق: احلسي أبو الفرجة، يف 
 طبع بعد.يسعود اإلسالنية رسائل لىمية ومل حممد بن 
رمحه -زكراي حيىي بن شرف النووي  "، لإلنا م أيبخمتصر صحيح مسلم( "3)
هـ( طبع لن ثالث بسخ خطية، حتييق: لبد احلميد و لبد العىيم 679)ت -هللا

هـ 1429بريوت، سنة النشر:  -حممد الدرويش، الناشر: دار النوادر: دنشق 
 صحيفة. 1554 م،  الطبعة: األوىل، لدد الصفحات: 2008

 لن تبويباته ديث نع زايداته فضاًل وقد أجاد املؤلف ا اختصار وذلك يف ذكر احل
 اخلاصة، وأهم نا يتميز به هذا املختصر:

 ـ جتريد األسابيد.
 ـ لد م حذف أي نن أحاديث األصل.

 ـ اإلبياء لى  ترتيب الصحيح إ ا نا بدر.
 ـ اقتصاره لى  األحاديث واآلاثر الضرورية نن نيدنة الصحيح.

 الكتب واألبواب. ـ زايدة البيان واإليضاح يف تفصيالت لناوين
،  هللا اهلىيل العزيز بن لبد لبدلىدكتور "،  خمتصر صحيح اإلمام مسلم( "4)

 .1الناشر: نن ننشورات اجملىس العىمي جبانعة املىك سعود ابلرايض، لدد اجملىدات:
 ومتيز اختصاره بعدد نن امليزات ننها: 

ه فكأمنا قرأ األصل أبه حوى مجيع فوائد الصحيح ومل يغادر ننه شيئا، فمن قرأ -
 ومل يفته ننه شيء.

 اقتصر لمل املؤلف لى  حذف األسابيد، واملكررات.  -
 أورد املؤلف الرواايت والزوائد ليب كل حديث. -
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 الكتب املطبوعة يف اجلمع بني الصحيحني
 
"اجلمع بني الصحيحني البخاري ونسىم"، لىحميدي: حممد بن فتوح  -(1)

يق: لىي حسني البواب، الناشر: دار ابن حز م، لدد هـ(، حتي 488احلميدي)ت 
 ، وقد رتبه لى  املسابيد.4اجملىدات: 

"جانع الصحيحني حبذف املعاد والطرق" لىحافظ أيب بعيم احلداد)ت  -(2)
 .5هـ(، حتييق: بور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، لدد اجملىدات:  517
  اهـ(،طبع أو 582بيىي)ت "اجلمع بني الصحيحني" لعبداحلق األش -(3)

بسخ خطية لىكتاب، الناشر: دار  3بتحييق: محد بن حممد الغماس، والتمد لى  
، وهي طبعة لىيها نآخذ وأفضل ننها طبعة دار الغرب، 4احمليق، لدد اجملىدات: 

بسخ  5بتحييق وتعىيق : طه بن لىي بو سريح، وراجعه د.بشار لواد، والتمد لى  
 الفيهية. بوابألا، والكتاب نرتب لى  الكتب وادات أيضً جمى 4خطية ، وهي يف 

"اجلمع بني الصحيحني نع حذف السند واملكرر نن البني" أليب حفص  -(4)
هـ(، حتييق: صاحل الشاني، الناشر املكتب  622لمر بن بدر املوصىي)ت 
 .2اإلسالني، لدد اجملىدات: 

مد حبيب هللا بن لبد هللا "زاد املسىم فيما اتفق لىيه البخارى ونسىم" حمل -(5)
بن أمحد الشنييطي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية & ليس البايب احلى ي وشركاه 

 .6الياهرة ، لدد اجملىدات: -
"الىؤلؤ واملرجان فيما اتفق لىيه الشيخان" حملمد فؤاد لبد الباقي، الناشر:  -(6)

 .3ليس  البايب احلى ي، لدد اجملىدات: 
الصحيحني" لعبد احلق اهلامشي ، وقد طبع الكتاب لكن خبط "نسند  -(7)

 . 6املؤلف، الناشر: دار العىم لىطبع والنشر والتوزيع، لدد اجملىدات: 
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"اجلانع بني الصحيحني" لصاحل الشاني، الناشر: دار اليىم بدنشق، لدد  -(8)
 .5اجملىدات: 

وهو خمتصر لكتابه "الوايف مبا يف الصحيحني لإلنانني البخاري ونسىم"  -(9)
 .1اجلانع، لصاحل الشاني ، الناشر: دار اليىم، لدد اجملىدات: 

"كفاية املسىم يف اجلمع بني صحيحي البخاري ونسىم" حملمد أمحد  -(10)
 .1بدوي، الناشر: دار الراين، لدد اجملىدات: 

"هدي الثيىني يف أحاديث الصحيحني: اليت أوردها احملدث اخلطيب  -(11)
ي يف نشكاة املصابيح" لىدكتور حممد ليمان السىفي، الناشر: دار الدالي، التربيز 

 .1لدد اجملىدات: 
 

 بوابألنن حيث ترتيبه لى  الكتب وا -فيما يبدو يل-أفضل هذه الكتب  ولعل
، فهو  كتاٌب لظيم جىيل احلق اإلشبيىي الفيهية كتاب "اجلمع بني الصحيحني" لعبد

لفه لى  ترتيب صحيح نسىم، ويسوق األحاديث مميزاً ُنتين  ا نثيل له، سار فيه نؤ 
ونا ابفرد به نسىم، ويذكر زايدات  اري،بني املتفق لىيه ننها، ونا ابفرد به البخ

احلديث نن البخاري إن ساق لفظ نسىم، والعكس، وطبعته اليت صدرت لن دار 
الغرب أتين، ونن را م أحاديث الصحيحني نرتبة لى  املسابيد فحسبه كتاب 

 احلميدي، وهللا املوفق.


