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 املقدمة
ا اظ  وأما السنة، فإن هللا تعاىل وفق هلا حف   :-رمحه هللا  -قال اإلمام احلافظ املزي 

وانتحال عارفني، وجهابذة عاملني، وصيارفة انقدين، ينفون عنها حتريف الغالني، 
املبطلني، وأتويل اجلاهلني، فتنوعوا يف تصنيفها، وتفننوا يف تدوينها على أحناء كثرية 

ا من إضاعتها، وكان من أحسنها ا على حفظها، وخوف  وضروب عديدة، حرص  
ا، وأعودها ، وأعمها نفع  ، وأقلها خطً  ا، وأكثرها صواب  ا، وأجودها أتليف  تصنيف  

ها وأجل    ، عند املوافق واملاالفوأيسرها مؤونة، وأحسنها قبول  فائدة، وأعظمها بركة، 
م د ْبن إمساعيل البااريموقع    (1. )ا عند اخلاصة والعامة: صحيح َأِب  َعبد اَّلل   ُمَح

 ومن أقوال العلماء حول البااري وصحيحه:
 .ه (142اإلمام أمحد بن حنبل )ت  ◙

مسعت أِب يقول ما أخرجت خراسان مثل ُممد  :عبد هللا بن أمحد بن حنبلقال 
  (2) بن إمساعيل البااري.

 .ه (303قال اإلمام النسائي ) ت  ◙
 (3) .ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب البااري

 .(هـ 310 ) تحممد بن يوسف الِفَرْبري  ◙
ا إل بعد أن استارت هللا عن البااري قال ما أدخلت يف الصحيح حديث  روى 

 (4) .تعاىل وتيقنت صحته
  

                                                             

 .( 1/141)  للمزي .هتذيب الكمال (1)
 .( 2/343 ) للذهيب .اتريخ اإلسالم (2)
 .( 1/21 )شرح مسلم للنووي  (3)
 .( 343 )هدي الساري  (4)
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 :صحيح البخاري وامن حفظ بعض ذكر
 ه(.454أمحد بن مغيث بن أمحد بن مغيث الصديف )ت  ◙ 

ه وحيضر الشورى ويذكر لح رجاَ  كان حيفظ صحيح البااري ويعرفح   :قال ابن بشكوال
 (3) .. وكان ثقة كثري الصدقةيف احلديث كثريا  

 
 .هـ(473حممد بن حيىي اهلامشّي السرقسطّي )ت  ◙

 (6) رمحه هللا.« املوطً »كل ه و« صحيح البااري  »وكان حيفظ  :قال اإلمام الذهيب
 

احلسني بن حممد بن فرية الصديف املعروف اببن سكرة السرقسطي  ◙
 ه(.524)ت

كان إماما  يف الفقه مولده بسرقسطة وكان كثري الفوائد غزير العلم   :قال ابن فرحون
 .كان موصوفا  بلعلم والدين والعفة والصدق  ،وأخذ الناس عنه علما  كثريا  

قال القاضي عياض: قال القاضي أبو علي بن سكرة لبعض الفقهاء: خذ الصحيح 
 (1) لك متنه.فاذكر أي منت أردت أذكر لك سنده أو أي سند أردت أذكر 

 
 .ه(530عبد هللا بن عيسى الشيباين )ت  ◙

من أهل قحل ن ة َحيز سرقطة، ُمدث حافظ متقن. كان حيفظ صحيح البااري، وسنن 
أِب داود عن ظهر قلٍب فيما بلغين وله اتساٌع يف علم اللسان، وحفظ اللغة وأخذ 

                                                             

 .( 121رقم 61)  لـ ابن بشكوال .الصلة (3)
ُممد بن » وامسه بلصلة  (1233رقم 332لـ ابن بشكوال )  .الصلة(  33رقم13/333)  للذهيب .اتريخ اإلسالم (6)

 .«حيىي»إبسقاط اسم أبيه « هاشم 
 .( 2/133للكتاين )  .( فهرس الفهارس 1/332)  لبن فرحون .الديباج املذهب (1)
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وتويف ببلنسية نفسه بستظهار صحيح مسلم. وله عليه أتليف حسن مل يكلمله. 
 (1) عام ثالثني ومخسمائة.

 
 .ه (540القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب )ت ◙

يصحح النسخ من  ،كان إذا قرئ عليه )املوطً( و )الصحيحان(  :قال اإلمام الذهيب
 (3) حفظه، حىت كان يقال: إنه حيفظ وقر بعري من العلوم.

 
 .ه(545ْبن زهر ْبن َمْرَوان ْبن زهر األايدي )ت حمحَمَّد ْبن َعْبد اْلملك  ◙

 .من أَْهل إشبيلية يكىن َأَب بكر
َماَمة  يف  وقته َمَع احلَْظ الوافر من اأْلََدب واللغة َواحلْ ْفظ  :برقال ابن األ إْل  انـَْفَرَد ب 

ل ي ة واملولدين َا ،ألشعار اجْلَاه  يح وكان مَسحا جوادا نـَف اع ا جباهه َوِب  َلهح وكان حيفظ َصح 
 (13) .البحَاار ي  َأَسان يد ومتوان  

 
 .ه(112حمحَمَّد بن ََيْلْفنت بن أمحد بن تـَْنِفليت اليجفثّي )ت ◙

 الرببري  الفازازي  الت  لْمساين  الفقيه.
َيَة، مث   عر. ويل قضاَء محْرس  ر: كان فقيه ا، أديب ا، مقد  م ا يف الكتابة والش   قضاء قال األب 

: أن ه كان حيفظ "  قـحْرطحبة. وكان محيَد السرية، مجيَل اهليئة، شديَد اهليبة. ححد  ْثتح
 (11) صحيح البااري  "، أو معظمه، تويف  بقحْرطحَبة .

 

                                                             

 َلن ة (.قَـ مادة  4/332( معجم البلدان )11/333( اتريخ اإلسالم )643رقم 233) لـ ابن بشكوال.الصلة (1)
 .( 136رقم 21/261)  السري( 3)
 .( 231رقم  2/13. لـ ابن اآلبر ) التكملة لكتاب الصلة (13)
 .( 31رقم  13/612للذهيب )  .( اتريخ اإلسالم11)
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 ه(.152ابن قطرال علي بن عبدهللا األنصاري الفاسي القرطيب )ت  ◙
عرض عن ظهر  ،استقضى بشريش وجيان وقرطبة مث توىل قضاء النساء ِبراكش

 (12) .قلب صحيح البااري
 

 .ه(113أبو اْْلطاب عمر بن سعيد )ت  ◙
يح َعن ظهر غيب وقال صاحب )طبقات  .َكاَن حيفظ َجامع البحَاار ي  من الص ح 

 ( 13).اخلواص( أنه كان ينقل صحيح البااري عن ظهر الغيب
 

 .ه(737)ت أبو القاسم عبدالعزيز بن موسى بن معطي العبدوسي املغريب  ◙
كان سيدي أبو القاسم ممن فتح عليه يف حفظ البااري والقيام عليه  :قال الكتاين

 (14) .نساا  وفهماَ وقراءة
 

 .ه(403)ت  أبو القاسم بن على بن قاسم بن مسعود الشاطيب ◙
بني  البااريقاضى اجلماعة حبضرة مراكش، الفقيه، اخلطيب، املدرس. مسع صحيح 

يف  ،ىن، أحسن هللا إليهاملادوم أىب العباس مولان: أمحد املنصور الشريف احلس يدى
 (13) .رمضان. كاد حيفظ صحيح البااري؛ من كثرة التكرار

 
 .ه(431حممد الشيخ املهدي بن القائم أبمر هللا السعدي )ت ◙

اثلث سالطني الدولة السعدية بلسوس ومراكش. تزعم دراسة احلديث وضرب املثل 
 (16) لذلك وكان حيفظ صحيح البااري بإلضافة إىل ديوان املتنيب.

                                                             

 .(14( معجم احملدثني واملفسرين والقراء بملغرب األقصى ) 12)
 (.234لـ الزبيدي ) .( طبقات اخلواص2/233)  لـ هباء الدين اجلحْندي .السلوك يف طبقات العلماء وامللوك( 13)
 .( 1344/ 2فهرس الفهارس ) ( 14)
 .(1333رقم  3/214) لـ املكناسي .در ة احلجال يف أمساء الر جال (13)
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 ه(.440خملوف بن علي بن صاحل البلبايل )ت ◙
لة، اشتغل بلعلم على كرب، على ما قيل، وترك التجارة فحصل له الفقيه احلافظ الرحَ 

الرغبة يف الطلب فسافر للغرب فًدرك ابن غازي وغريه فًخذ عنه وانتشر علمه 
بقوة احلافظة حىت ذكر عنه فيه العجب حىت قيل إنه حيفظ صحيح  واشتهر

 (11) البااري.
 

 .ه(450حممد ماغوش أبو عبد اَّللَّ التونسي )ت  ◙
عاملها وفقيهها اإلمام العالمة الكبري احلافظ احملقق املعقويل البارع، قرأ بتونس 

ا، ورحل لبلد فحصل، وكان أعلم أهلها بملعقولت، مث ملا أحخذت تونس خرج عنه
الروم، دخل اسطنبول فلقي علماءها فًثنوا عليه عند السلطان فًكرمه، وطلب منه 

 ،اإلقامة هبا فامتنع، ورجع إىل مصر واجتمع بعلمائها وتعجبوا من درجته يف الفنون
 (11) .وذكر من حفظه أنه حيفظ صحيح البااري

 

 .ه(415 حسن بن حممد بن حممد بن حسن ابن املزلق الشافعي )ت ◙
عليه شهامة العلماء، وله تصدير بألموي، وكان خيتم يف رمضان كل سنة صحيح 

 (13) .البااري حتت قبة النسر حفظا  
  

                                                                                                                                                                              

( وذكر الزركلي أنه تويف سنة 1/31) للزركلي .( األعالم131( معلمة القرآن واحلديث يف املغرب األقصى )16)
 .وهللا أعلم .ه364

 .( 141رقم631نيل البتهاج بتطريز الديباج ) (11)
 .( 124رقم333نيل البتهاج بتطريز الديباج )( 1343رقم1/334) شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية (11)
 .( 2/131الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة ) ( 13)
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 .ه(2012أبو العباس أمحد بن أيب احملاسن يوسف الفاسي )ت ◙
 (23) الفقيه العالمة املتفنن كانت تصحح عليه نسخ البااري ومسلم من حفظه.

 

 .ه(2041حممد ابن الشيخ أيب بكر الدالئي )ت  اإلمام احملدث ◙
العارف الطائر الصيت، عارفا  بطرق الستدلل من الكتاب والسنة والمجاع 
والقياس، مل أيل جهدا  يف التصحيح والرتجيح مع احلفظ والضبط والتقان، حبيث 

ومل يكن أحفظ منه يف  ،تصحح نسخ الكتب الستة من فيه ول سيما الصحيحان
 (21) .وادي واألمصار، كان يعرف صحيح البااري ويتقن ضبطهالب

 

 .ه(2247حيىي بن عمر مقبول األهدل الزبيدي )ت ◙
ُمدث داير اليمن ومفيت زبيد غلب عليه علم احلديث حىت نسب إليه، وكان حيفظ 
صحيح البااري ومسلم، وكان يف معرفة احلديث وروايته واألسانيد والصحيح 
واحلسن والضعيف وشديد الضعف إماما  صلى خلفه أهل زمانه، وقدمه دهره على 

 (22) .سائر أقرانه
 

 .ه(2112العباس أمحد بن يوسف الفاسي )ت  وأب ◙
جد  يف الطلب مع قوة احلفظ وتوقد الذهن، إىل أن صار نسيج  ،كان إمام وقته

وحده ل يدرك يف ذلك شًوه، وكان ل يشذ  عنه شيء من حديث الصحيحني 
منفردا  بعلم احلديث ل جيارى فيه ول يبارى، حافظا  حلديث الصحيحني مستحضرا  

                                                             

 .( 1/433شجرة النور الزكية )  (23)
 .( 131رقم1/334( فهرس الفهارس. للكتاين ) 21)
 .( 641رقم2/1133( فهرس الفهارس. للكتاين ) 22)
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سند تصحح نسخ ملا اتفقا عليه وما انفرد به أحدمها، ولالختالف يف لفظ منت أو 
 (23) .البااري ومسلم من حفظه

 

 .ه(2313السيد عبد الصمد السهسواين )ت  ◙
الشيخ العامل الفقيه عبد الصمد بن غالب حسني احلسيين السهسواين أحد الفقهاء 
احلنفية، ولد ونشً بسهسوان وسافر للعلم إىل بدايون، وقرأ أكثر الكتب الدرسية 

رسول العثماين وبعضها على غريه من العلماء،  على الشيخ عبد القادر بن فضل
وكان حفظ القرآن الكرمي مث اشتغل صحيح البااري فحفظ معظمه ومل يزل بذل  
جهده يف ذلك إىل أن تويف. وكان يسكن يف هببوند من أعمال ااثوه، مات هبا سنة 

 (24) ثالث وعشرين وثالمثائة وألف.
 

احلسين اإلدريسي الكتاين )ت عبد الكبري بن حممد بن عبد الكبري  ◙
 ه(.2333

وكان حلسا  من أحالس العلماء والصاحلني، كان شديد احلفظ له من صغره، 
وديوانه الصحيح، ختمه حنو اخلمسني مرة ما بني قراءته له على املشايخ وإمساع له، 

ويستحضر أحاديث الكتب الست ة  ،وكان يعرفه معرفة جيدة يستحضر نوادره وخمبآته
 (23) .بع يدهكًصا

  

                                                             

 .( 233رقم2/633( فهرس الفهارس. للكتاين ) 23)
 .( 1/1211)  اإلعالم ِبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى بـ )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر( (24)
 (.432رقم  2/143للكتاين ) .فهرس الفهارس( 23)
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 .ه(2337الشيخ إبراهيم احلمد اجلاسر )ت  ◙ 
هـ، وكان طويال  ملئ اجلسم قمحي اللون كث  1241ولد يف مدينة بريدة عام 

اللحية، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو يف سن مبكرة 
ُممد بن  وتفرغ لطلب العلم ومشاخيه الشيخ ُممد بن عبد هللا بن سليم والشيخ

عمر بن سليم، مث انتقل من بريدة لطلب العلم فسافر إىل دمشق ولزم علماء 
احلنابلة يف اجلامع األموي مث إىل انبلس وجالس علماءها مث انتقل إىل العراق واتصل 
بعلمائها من احلنابلة مث انتقل إىل مكة املكرمة فاملدينة املنورة ولزم العلماء إىل أن 

كان من ابرز العلماء علم ا، ومعرفة يف الفروع واألصول واحلديث عاد إىل بريدة و 
 (26) والتفسري ويقال: إنه حيفظ الصحيحني عن ظهر قلب.

 
حممد بن يوسف بن عبد الرمحن املغريب املراكشي البيباين بدر الدين احلسين  ◙

 ه(.2354حمدث الشام يف عصره )ت 
بيت من متون العلوم املاتلفة، ألف  23حفظ الصحيحني غيبا  أبسانيدمها وحنو 

 (21) وانقطع للعبادة والتدريس.
 

 .ه(2312الشيخ عبدهللا بن حممد بن منصور املطرودي )ت  ◙
كان شيانا عبدهللا املطرودي حيفظ   :قال الشيخ عبدهللا بن عبدالعزيز العقيل

 (21) .صحيح البااري سندا  ومتنا  

                                                             

 .( 3/11العبودي ) .معجم أسر بريدة( 26)
 .(1/131) للزركلي .األعالم( 21)
 .( 6ُممد الت كله )  .النوافح املسكية من األربعني املكية (21)
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 ،كان حيفظ صحيح البااري أبسانيده وكثريا  من أحاديث األمهات  :وقال البسام
وقد رويت هذا اخلرب بلتواتر من أصحابه وزمالئه الذين كانوا يستمعون قراءته 

 (23) .وهو خرب مقبول يفيد القطع بصحته ،وأبيديهم نسخ الصحيح
 

 .ه(2347الشيخ حممد بن عبدالرمحن بن علي بن سند )ت  ◙
وكف بصره وله من العمر ثالث سنوات  ،ه ونشً هبا1331ولد يف الزبري عام 

 .وتلقى علومه األوىل على يد مشايخ بلده
من  اصحيح البااري وكثري   توحفظ ،يقول املرتجم لقد حفظت املعلقات السبع

 (33) .املتون العلمية
 

 .ه(2404الشيخ عبدهللا بن حممد الدويش )ت  ◙
 .جيد الفهم واحلفظ ملا يقرأ ويحلقى عليه ،كان واسع األفق  :قال البسام

ه( وحصل بينهما 1331اجتمع به الشيخ األلباين يف املدينة املنورة وذلك عام )
 .أنت أحفظنا وحنن أجرأ منك :فلما انتهى قال الشيخ األلباين ،نقاش علمي

هم هل حتفظ ه( يف رمضان سًله بعض1436وعندما كان يف مكة وذلك يف عام )
ولكن  ،نعم :يود  أن يشتهر عنه فقال وكًنه ل ،فًجاب بتواضع ،األمهات الست

 (31) .صحيح مسلم حيتاج إىل إعادة
  

                                                             

 .( 4/332) لـ البسام  .علماء جند (23)
 .( 6/41) لـ البسام  .علماء جند (33)
 .( 4/311) لـ البسام  .علماء جند (31)
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العاّلمة احملدث املسند الراوية زين العابدين عبد القادر عرف بـــ" بنعبد هللا "  ◙
 .وهو امسه احلقيقي امساً مركباً 

كان حافظا  حجة يف السرية النبوية ل يفوته فيها سؤال وإن أعضل،   :قال الكتاين
 (32) .حيفظ البااري متنا  وإسنادا  

حيفظ البااري متنا وسندا ، وكذا صحيح مسلم، أعرف أهل زمانه  :وقال ابن زيدان
 (33) ..وسؤ بلتاريخ وأنساب العرب وشيوخ املذهب، طًطًت له العلماء الر 

 

 .مه حممد أمحد بن حممد امللقب ابلبحرحممد أمحد تقي وع ◙
لتبح ره يف العلوم، وكان حيفظ  :عم الشيخ محاد األنصاري وشياه مسي بلبحر

 (34) .)صحيح البااري( كامال  أبسانيده
فإن  عم  ي ُممد أمحد امللق ب بلبحر كان يسرد منت البااري كالفاحتة  :وقال أيضا  

 (33) وهو يف سن  اخلامسة والتسعني.
  

                                                             

 .( 333رقم 2/311) فهر الفهارس  (32)
 .(431رقم 3/411)  إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس (33)
 .( 2/262( و )  1/211)  اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن ُممد األنصاري (34)
 .( 1/331)  اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن ُممد األنصاري (33)
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وحضر شاب عجمي من بالد تربيز وخراسان يزعم أنه  :قال احلافظ ابن كثري ◙
حيفظ " البااري " و " مسلما " و " جامع املسانيد " و " الكشاف " للزخمشري 

 -يف فنون أخر، فلما كان يوم األربعاء سلخ شهر رجب قرأ  وغري ذلك من ُمافيظ
علي من أول "  -يف اجلامع األموي بحلائط الشمايل منه عند بب الكالسة 

صحيح البااري " إىل أثناء كتاب العلم منه من حفظه، وأان أقابل عليه من نساة 
أيضا يف بيدي فًدى جيدا، غري أنه يصحف بعض الكلمات لعجم فيه، ورِبا حلن 

بعض األحيان، واجتمع خلق كثري من العامة واخلاصة، ومجاعة من احملدثني، 
على هذا إ ْن َسَرَد بَق ي َة الك َتاب   :فًعجب ذلك مجاعة كثريين، وقال آخرون منهم

 (36) .جدا   َلَعظ يمٌ  املنوال  

                                                             

 .ه (163سنة  14/333)  البداية والنهاية (36)
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