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This study deals with a historical overview of the entry of
Islam to the Indian subcontinent and the contribution of the
companions, successor, and their followers in spreading the
Prophetic Sunnah in it. Moreover, It contains a brief
historical overview of the emergence of hadīth science، its
weakness, renaissance, development, and flourishing, and a
study of the attention of Muhaddithūn to the Sahih alBukhārī by writing its Shuruh, Taliqāt، Hawāshī, and
Tarājim in the Indian subcontinent. It has been proven from
the study of the history of hadīth science that after the entry
of the Ghaznavids and the Ghurids to this region, the science
of hadīth weakened due to the interest of the locals in
rational sciences until Sultān Ala’ud-Dīn al-Khiljī (d.
716/1316) period. The scholars began to pay attention to the
compilations of hadīth in general and Sahih al-Bukhārī in
particular, and the first Sharh of Sahih al-Bukhārī appeared
by Sheikh al-Hassan b. Muhammad al-Saghānī al-Lāhourī
(d. 1252/650). It was revealed from a historical study of
Sahih al-Bukhārī’s related studies in the Indian subcontinent
that all were written in three stages. The first stage was the
era of the renaissance of hadīth science and the emergence of
Sahih al-Bukhari’s Shuruh and Hawāshī in the Arabic
language. The second stage was the era of the development
of hadīth sciences and the emergence of Sahih al-Bukhari’s
Shuruh and Tarājim in the Arabic and Persian languages.
Besides, the study proved that it was the era of translation
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and authorship in the Persian language, which was one of the
most widespread languages، understanding, and delivered in
the scientific community of the Indian subcontinent. As for
the third stage, it is the flourishing of hadīth science and the
emergence of a diversity of books about the Sahih alBukhārī in Arabic, Urdu, and Pashto. It was discovered from
the study that the Urdu language took the place of Persian in
the dissemination of legal sciences and the authorship of
Sahih al-Bukhārī.

مقدمة
الصحابة رضوان اهلل
قد نُقل يف كتب التأريخ حول دخول اإلسالم إىل شبو القارة اذلنديَّة أن اجلماعة من َّ
عليهم أصبعُت استوطنوا اذلند بعد خالفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ،وأخرجوا النَّاس من عبادة العباد
واألوثان إىل رب العباد وأنقذوىم من ظلمات الكفر والضَّالل وأدخلوىم يف نور اإلميان واإلسالم .وكانت من
عاداهتم إذا أحلووا بدار قَو ْوٍم علَّموىم القرآن وال وسنَّة واألحكام الشَّرعيَّة يف احللقات وادلساجد .ولذلك انتشرت
صدار" مراكز للحديث كما أشار إليو
احللقات يف كل نواحي شبو القارة اذلنديَّة حيث أصبحت "منصورة" و"قُ َ
الرحالة مشس الدين أيب عبد اهلل ادلقدسي (ت  )990/380الذي زار اذلند قبل غزو ال وسلطان زلمود الغزنوي
َّ
1

الرابع اذلجري قائال" :إن أكثرىم كانوا أصحاب احلديث".
(ت  )1030/421يف الوربع األخَت من القرن َّ
السادس اذلجري إىل شبو القارة اذلنديَّة أخذت
وبعد دخول الفاربُت الغزنويُت والغوريُت يف القرن اخلامس و َّ

وض ُعفت حركة
العلوم العقليَّة مكانة العلوم َّ
الشرعيَّة وركز أىل العلم على ادلنطق والفلسفة واذلندسة واحلسابَ .
احلديث يف ىذه ادلنطقة فلم يعد حيرص العلماء وطالب العلم على تعلوم ال وسنَّة النَّبويَّة كما كانوا؛ وإن مل تنتو
صلة العوام واخلواص بعلم احلديث من أجل جهود احملدِّثُت يف ىذه احلقبة أمثال :الشَّيخ إمساعيل الالىوري (ت
.)1056/448

2

يخ هنضة علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة أهنا بدأت بعد ما توىل ال وسلطان عالء
والظاىر من تَوتَبو ِع تَأْ ِر ِ
الدِّين اخلِْل ِجي (ت  ) 1316/716خالفة اذلند وجعل مدينة دذلي عاصمتها وكان من زليب العلم والعلماء

كزا جلهابذة
فاجتمع إليو ادلفسرون واحملدِّثون والفقهاء واألدباء من كل األمصار حىت أصبحت ىذه ادلدينة مر ً
وصبع فيها من كان ذلم طول باع فيها إىل أن وصفهم ضياء الدين البَو ْرِِن (ت
العلم يف العلوم النقليَّة والعقليَّة ُ
ِ
يج َو ْح ِده وفريد عصره ،وبعضهم كانوا يضاىي اإلمام الغزايل (ت
 )1359/767بأن كل واحد منهم كان نَس َ
3
 ،)1111/505واإلمام الرازي (ت .)1209/606
ومن مزيَّات ىذا القرن أنو كانت بداية ظهور ادلدارس اإلسالميَّة يف شبو القارة اذلنديَّة وعناية احملدِّثُت
شرحا وتعلي ًقا يف الوقت نفسو؛ ألنو كان من أبرز ادلصادر
باجلامع َّ
الصحيح لإلمام البخاري (ت ً )869/256
السابع
احلديثيَّة
يسا يف مدارس اذلند .وأول من توجو إىل التأليف حول صحيح البخاري يف القرن َّ
ً
اىتماما وتدر ً
الصغاِن الالىوري (ت
اذلجري أال وىو عصر النهضة فهو زلدِّث وفقيو زمانو احلسن بن زلمد َّ
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 ،)1252/650وتبعو احملدِّثون اآلخرون يف القرون اليت تليو 4 .وقد أُلقي الضوء على كل ذلك يف ال وسطور
التَّالية:

الصحيح البخاري في شبو القارة الهنديَّة
 .1شروح الجامع َّ

الصحيح لإلمام البخاري ىو أحد أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل واعتمد عليو ادلسلمون يف
إن اجلامع َّ
وعجما .وقد كان صحيح البخاري من
شرحا وتعلي ًقا وزبرجيًا عربًا
كل بقاع العامل شرقًا وغربًا واعتٌت بو احملدِّثون ً
ً
ادلقررات الدراسيَّة يف ادلدراس األىليَّة يف شبو القارة اذلنديَّة ومازال .والظاىر من تتبع أعمال زلدِّثي شبو القارة
السابع اذلجري والفضل يف ىذا الباب للشَّيخ
اذلنديَّة أن االىتمام باجلامع َّ
الصحيح البخاري بدأ يف القرن َّ
تبُت من البحث يف ادلؤلفات حول صحيح
الصغاِن الالىوري (ت  .)1252/650وقد َّ
احلسن بن زلمد َّ
البخاري أهنا تنوعت وتطورت دبرور الزمن؛ ولذلك ذكرت كل األعمال حولو يف الثالثة ادلراحل حسب أنواع

السابع إىل القرن العاشر اذلجري
ادلؤلفات ،وهنضة علم احلديث وتطوره وازدىاره .تبدأ ادلرحلة األوىل من القرن َّ
وىو عصر شرح صحيح البخاري وظهور حاشية عليو باللغة العربيَّة .وادلرحلة الثانيَّة من القرن احلادي إىل هناية
القرن الثَّالث عشر اذلجري ،وىو عصر تطور علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة وظهور تنوع ادلؤلفات وشروح
الرابع عشر اذلجري وما بعده وىو عصر ازدىار
وتراجم باللغة الفارسيَّة ،وأما ادلرحلة الثالثة فهي تتضمن القرن َّ
علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة وظهرت فيها من ادلؤلفات بأكثر من اللغة مثل اللغة العربيَّة واألرديَّة والبُشتويَّة
وتنوع فيها التأليف بُت شروح وتعليقات وحو ٍ
اش وشرح تراجم أبواب وثالثيات وزبريج وشرح أبيات.

السابع حتى نهاية القرن العاشر الهجري
 .1.1المرحلة األولى :من القرن َّ

السابع اذلجري بداية تأليف شروح على صحيح البخاري يف شبو القارة اذلنديَّة والفضل يف ىذا
يعد القرن َّ
الصغاِن (ت  )1252/650الذي ُولد يف مدينة
الباب لإلمام األديب ادلفسر احملدِّث الشَّيخ احلسن بن زلمد َّ
الىور ،وتتلمذ على أيدي جهابذة العلم يف شبو القارة اذلنديَّة وخارجها أمثال :تقي الدين سليمان بن ضبزة
السخاوي (ت  ،)1245/643وإبراىيم بن حيِت ادلكناسي
ادلقدسي (ت  ،)1231/628وعلي بن زلمد َّ
(ت  .)1267/666وقد اشتهر بُت معاصريو بدقة نظره وسعة اطالعو يف اللغة العربيَّة كما ىو الظاىر من
مؤلفاتو ولكن يُعلم من مراجعة كتبو أنو كان لو يد طوىل يف علم احلديث إىل أن ُوصف حبجة احملدِّثُت وعمدة
احملققُت يف الوقت نفسو .وبرز ىذا جليا يف تأليفو "التَّكملة و َّ
الصلة" -وىو من استدراكو النقص الذي
الذيل و ِّ

وقع فيو اإلمام اجلوىري (ت  ،-)1003/393و"مشارق األنوار النَّبويَّة من صحاح األخبار ادلصطفويَّة"،
الصحيح للبخاري
الصغاِن يف األحاديث ادلوضوعة" .وذُكر يف ادلصادر أنو أول من شرح اجلامع َّ
و"موضوعات َّ
5

يف شبو القارة اذلنديَّة.
ورغم عناية احملدِّثُت يف شبو القارة اذلنديَّة بعلم احلديث عامةً وصحيح البخاري خاصةً ال صلد يف القرن
الصغاِن حىت بداية القرن العاشر اذلجري.
الثَّامن والتَّاسع اذلجري َم ْن َشَر َح اجلامع الصحيح البخاري بعد اإلمام َّ
شرحا
وكان ال َّسيد عبد األول بن علي اجلونبوري احلنفي (ت  )1560/968أول من اىتم بصحيح البخاري ً
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يف تلك احلقبة ،وألف "فيض الباري شرح صحيح البخاري" .وتبعو الشَّيخ يعقوب بن حسن الكشمَتي (ت
 ،)1594/1003والشَّيخ طاىر بن يوسف السندي (ت  )1599/1008يف شرحهما صحيح البخاري.

6

والظاىر من دراسة القرن التَّاسع والعاشر اذلجري يف تاريخ شبو القارة اذلنديَّة وجهود أىل العلم فيهما يف
يسا وتألي ًفا أن احلواشي على كتب األدب العريب والفقو وادلنطق كانت معروفة لدى
نشر العلوم الشَّرعيَّة تدر ً

العلماء ،ولكن مل يسبق أحد من الشَّيخ زلمد بن طاىر الفتٍت الكجرايت (ت  )1507/913يف احلاشية على
الصنف من التّأليف حول صحيح البخاري يف تاريخ شبو القارة
صحيح البخاري فهو أول من اذبو إىل ىذا ِّ
اذلنديَّة .وقد نالت حاشيتو على صحيح البخاري شرف القبول يف ادلدارس األىليَّة واحللقات العلميَّة ،واستفاد
منها ُكلٌّ من العلماء وطالب احلديث.

7

.1.1المرحلة الثَّانيَّة:من القرن الحادي عشر حتى نهاية القرن الثَّالث عشر الهجري

يُعلم من تتبع تاريخ علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة أن علم احلديث تطور بعد القرن العاشر اذلجري
السنّة النبويّة من شروح وحو ٍ
اش وتعليقات وتراجم أبواب لقيت القبول يف
وظهرت أعمال مبتكرة ومتنوعة حول ّ
بالد العجم والعرب .ويظهر من مراجعة تلك األعمال العلميَّة أن كل ما ألف من شرح وحاشية قبل القرن
احلادي عشر حول صحيح البخاري كان باللغة العربيَّة رغم أن أىايل شبو القارة اذلنديَّة كانوا يهتمون باللغة
الفارسيَّة يف مدارسهم التقليديَّة .وبعد بداية القرن احلادي عشر مل ِ
يكتف أىل العلم على اللغة العربيَّة يف تأليف
كتبهم فحسب بل فُتحت صفحة جديدة يف تاريخ شبو القارة اذلنديَّة وىو تأليفهم حول ال وسنَّة النَّبويَّة باللغة
الفارسيَّة وظهرت شروح وحو ٍ
الصحيح للبخاري خاصة يف
اش وتعليقات مفيدة على ُكتب احلديث عامة وعلى َّ
ىذه احلقبة؛ لذلك يعد القرن احلادي عشر اذلجري بداية دور اللغة الفارسيَّة يف نشر العلوم الشَّرعيَّة يف شبو
القارة اذلنديَّة.

 .1.1.1شروح صحيح البخاري باللغة العربيَّة

كلما نبحث عن شارحي صحيح البخاري يف القرن احلادي عشر اذلجري فيأيت أول اسم يف ىذا الباب
الصديقي (ت  )1599/1008الذي برع يف اللغة العربيَّة وحذق
للمحدِّث الكبَت الشَّيخ عثمان بن عيسى َّ
الصحيح للبخاري" ،وتبعو يف
شرحا لصحيح البخاري ومساه بو "غاية التَّوضيح للجامع َّ
علم احلديث .وقد ألف ً
الصحيح البخاري زلمد أكرم نصر بوري الذي تويف يف أوائل القرن احلادي عشر .وكذلك
تأليف شرح اجلامع َّ
الساري شرح صحيح البخاري"،
السلوِن (ت  )1628/1038يف تأليفو "ضياء َّ
السيد سعد اهلل َّ
الشَّيخ َّ
والشَّيخ زلمد جعفر نور عامل البخاري الكجرايت (ت  )1674/1085يف تأليفو "الفيض الطَّاري شرح
صحيح البخاري" وىو يف رللدين وتوجد نسختو اخلطيَّة يف ادلكتبة األصفيَّة حبيدر آباد الدكن .ويعد "اخلَت
اجلاري يف شرح صحيح البخاري" للشَّيخ يعقوب البناِن الالىوري (ت  )1687/1098من آخر الشروح يف
القرن احلادي اذلجري.

8
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وقد ظهر يف القرن الثَّاِن عشر اذلجري من أعمال قيمة حول صحيح البخاري يف بقعة شبو القارة اذلنديَّة
مثل" :ادلختصر على ربفة الباري شرح صحيح البخاري" للشَّيخ أيب احلسن زلمد عبد اذلادي (ت
َج ِّل احملدِّثُت والفقهاء يف شبو القارة اذلنديَّة وقد اشتهر الشَّيخ يف األوساط
 )1723/1136الذي كان من أ َ
الستَّة،
العلميَّة بأيب احلسن السندي الكبَت .ولو أكثر من حاشية على كتب احلديث ال سيما على الكتب ِّ
ومسند اإلمام أضبد بن حنبل (ت  .)855/241وقد تبع منهجو العامل النحرير الشَّيخ نور الدِّين أضبد آبادي
(ت  )1742/1155وألف "نور القاري شرح صحيح البخاري" ،وكذلك ألف الشَّيخ النبل مَت غالم علي
آزاد البلجرامي (ت " )1786/1200ضوء َّ
للًتاث
الدراري شرح صحيح البخاري" وساىم يف إضافتو و
اإلسالمي ولألعمال العلميَّة حول صحيح البخاري يف هناية القرن الثَّاِن اذلجري.

9

 .1.1.1تراجم وشروح صحيح البخاري باللغة الفارسيَّة

العلماء سافروا إىل شبو القارة اذلنديَّة يف زمن ال وسلطان
صبعا من الشوعراء وال ُكتَّاب و ُ
وقد شهد التأريخ أن ً
زلمود الغزنوي واستيالء ادلغول على إيران فاستفاد منهم أىل اذلند يف احللقات العلميَّة وادلدارس األىليَّة يف
سلتلف أقطاع شبو القارة اذلنديَّة .وىذا أحد أسباب انتشار اللغة الفارسيَّة يف اذلند حيث أصبحت إحدى أكرب
اللغات اليت يُهتم هبا يف أخذ العلوم ونشرىا .ويشهد على اىتمام أىايل شبو القارة اذلنديَّة باللغة الفارسيَّة أهنم
ألفوا هبا يف علوم القرآن واحلديث والفقو يف القرون ادلختلفة .وقد بدأ هبا التأليف حول صحيح البخاري من
ترصبة وشرح وحاشية وتعليق يف الوربع الثَّاِن من القرن احلادي عشر اذلجري .وأول من بادر إليها يف شبو القارة
اذلنديَّة ىو الشَّيخ عبد احلق الدِّىلوي (ت  )1642/1052حيث شرح البخاري باللغة الفارسيَّة ،وتبعو الشَّيخ
نور احلق بن عبد احلق احملدِّث الدِّىلوي (ت  )1662/1073يف تأليف "تيسَت القاري يف شرح صحيح
البخاري" ،وقد كان ُملَبِّويًا لوصية أبيو وشيخو عبد احلق الدِّىلوي حيث كان مكبا على شرح مشكاة ادلصابيح
"أشعة اللمعات" باللغة الفارسيَّة .واعتمد الشَّيخ نور احلق يف شرحو على من سبقو يف ىذا الفن من احملدِّثُت
ادلتقدمُت أمثال :الكرماِن (ت  ،)1384/786وابن حجر العسقالِن (ت  ،)1448/852وبدر الدين
العيٍت (ت  ،)1451/855والسيوطي (ت  .)1505/911وقد حاول فيو شرح ادلسائل بإجياز والًتكيز على
وضلوا وصرفًا
األىم .وقد شرح فيو ادلؤلف تراجم األبواب ومناسبة األحاديث ذلا ووضح الكلمات الغريبة معنًا ً
وبُت األحكام الفقهيَّة
حسب احلاجة .وقد سلك يف شرحو لألحاديث النَّبويَّة منهج شرح احلديث باحلديث َّ
وآراء الفقهاء باإلضافة إىل ترجيح ادلذىب احلنفي وتناول مباحث مهمةً من علم أصول احلديث وعلم اجلرح
10

والتعديل.
السيد شاه زلمد غوث
واستمر التأليف حول صحيح البخاري يف القرن الثالث العشر اذلجري وألف فيو َّ
الالىوري مث البشاوري (ت " )1739/1152شرح غوثية شرح خباري" بادلنهج الفريد الذي تلقى يف األوساط
ونظرا ألمهيتو ترصبو زلمد أمَت شاه القادري (ت  )2004/1425إىل اللغة األرديَّة
العلميَّة قدميًا وحديثًاً .

وحققو وعلَّق عليو زلمد مسيع اهلل طالب جامعة بشاور يف رسالتو الدكتوراه.

11

الًتاث اإلسالمي
والظاىر من تتبع تاريخ تراجم الكتب يف شبو القارة اذلنديَّة أن العلماء اىتموا بًتصبة و
العريب إىل اللغة الفارسيَّة يف منتصف القرن العاشر واحلادي عشر اذلجري وقد ترصبوا ضمنها كتب ال وسنَّة النَّبويَّة.
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تبُت من البحث يف ادلصادر حول تراجم صحيح البخاري وشرحو أن الشَّيخ سالم اهلل بن شيخ اإلسالم
وقد َّ
الرامفوري (ت  )1818/1233كان أول من أفرد ترصبة أحاديث صحيح البخاري بالفارسيَّة لإلفادة العامة؛

ألهنا كانت لغة التفاىم مثل اللغات احمللية بُت أىل اذلند آنذاك .وأما شروح صحيح البخاري بالفارسيَّة فقد
سبق الشَّيخ حسن بن زلمد صديقي البنجايب ادلعروف بالعالمة دراز البشاوري (ت  )1844/1260بتأليف
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" يف القرن الثالث العشر اذلجري وىو من بُت أدق وأصبع شروح صحيح

البخاري بالفارسيَّة يف شبو القارة اذلنديَّة يف تلك احلقبة.

12

 .1.1.1التَّعليقات على صحيح البخاري وشرح تراجم أبوابو

ومن أنواع ادلؤلفات اليت ظهرت يف القرن الثَّاِن عشر اذلجري حول صحيح البخاري ىو التعليقات عليو
وشرح تراجم أبوابو ،والفضل يف باب التعليق على صحيح البخاري أليب احلسن السندي (ت
 )1726/1139ومساه بوتعليق لطيف .وأما يف باب شرح تراجم أبواب صحيح البخاري فهو للمحدِّث الشَّاه
ويل اهلل الدِّىلوي (ت .)1762/1176

13

 .1.1.1أطراف صحيح البخاري وجمع أحاديثو

وىذا النوع من التأليف مل يكن معروفا لدى أىل العلم قبل القرن الثَّاِن عشر يف شبو القارة اذلنديَّة فكان
الشَّيخ زلمد ىاشم التتوي (ت  )1760/1174أول من ألف حياة القاري بأطراف صحيح البخاري ،وتبع
فيو منهج اإلمام احلافظ ادلزي (ت  )1341/742ورتَّب فيو أطراف البخاري مثل ربفة األشراف .وىو كتاب
الراشدي وبادلتحف الوطٍت بكراتشي
سلطوط توجد نسختو خطيَّة يف مكتبة الشَّيخ ادلرحوم بديع الدِّين َّ
باكستان .وجدت نسختو يف مكتبة األستاذ الدكتور زلمد بن تركي الًتكي وىي متوفرة على موقع شبكة األلوكة
وذكر أن أصلو نسختو يف مكتبة احلرم ادلكي.

14

وكذلك مل يسبق أحد الشَّيخ زلمد عابد السندي (ت  )1841/1257إىل صبع روايات صحيح
البخاري فقد ألَّف "منحة الباري يف صبع روايات صحيح البخاري" يف القرن الثَّالث اذلجري ،وىو أيضا كتاب
سلطوط توجد نسختو خطيَّة بيد ادلؤلف يف ادلكتبة احملموديَّة بادلدينة ادلنورة.

الرابع عشر الهجري وبعده
 .1.1المرحلة الثَّالثة :القرن َّ

15

الرابع عشر اذلجري بداية ازدىار العلوم الشَّرعيَّة يف شبو القارة اذلنديَّة وقد تنوعت ادلؤلفات
يعد القرن َّ
فيها حول صحيح البخاري من شروح وتعليقات وتراجم ويف القرون اليت تليو ويظهر من مراجعة األعمال
ادلنشورة وادلخطوطة يف ىذه احلقبة ومقارنتها بالقرون األوىل أن اللغة األرديَّة أخذت مكان الفارسيَّة يف ادلدارس
األىليَّة واألوساط العلميَّة .وكذلك ظهر فيها التأليف حول صحيح البخاري باللغة البُشتويَّة اليت ىي من أكرب
وأشهر لغات العِلم والتَّعلوم يف أفغانستان وما تقارهبا من ادلدن مشال باكستان.
190
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-

 .1.1.1شروح صحيح البخاري بالعربيَّة

ال شك أن اللغة العربيَّة ما زالت اللغة األوىل للتأليف يف األوساط العلميَّة يف شبو القارة اذلنديَّة فقد
ظهرت هبا من ادلؤلفات يف العلوم الشَّرعيَّة واآللية اليت ال تستغٌت عنها ادلكتبات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي.
الرابع عشر
وبعد حبث يف ادلكتبات وادلقاالت ادلنشورة حول شروح صحيح البخاري باللغة العربيَّة يف القرن َّ

مطبوعا وغَت مطبوع وىي كما يلي:
شرحا
ً
اذلجري وبعده فقد عثرت على ما يقارب سبعة عشر ً
 -1عون الباري حلل أدلة البخاري للنواب صديق حسن خان القنوجي (ت  .)1889/1307ىو

صرح بو ادلؤلف
الصريح ألحاديث اجلامع ا َّ
شرح "للتجريد َّ
لصحيح" لإلمام الزبيدي (ت  ،)1487/893وقد َّ
يف مقدمتو.

16

َّراري على صحيح البخاري ،وىو من أمايل الشَّيخ رشيد أضبد الكنكوىي (ت
 -2المع الد َ
17
 )1906/1324فقد صبعها وعلَّق عليها ونشرىا الشَّيخ زلمد زكريا الكاندىلوي (ت .)1981/1402
 -3فتح الباري يف ترجيح صحيح البخاري للشَّيخ زلمد حسُت البتالوي (ت .)1919/1338
 -4حل صحيح البخاري للشَّيخ ادلَتزا حَتت الدِّىلوي (ت .)1928/1347

18

19

 -5فيض الباري على صحيح البخاري وىو من أمايل الشَّيخ زلمد أنور شاه الكشمَتي (ت
الرشيد الشَّيخ بدر عامل ادلَتهتي (ت  .)1939/1358ىو مطبوع
 ،)1933/1352وقد صبعها تلميذه َّ
ونشرتو دار الكتب العلميَّة بَتوت سنة ( )2005/1426يف ستة أجزاء.

20

 -6عون الباري حلل عويصات البخاري للشَّيخ زلمد إبراىيم مَت السيالكويت (ت .)1956/1376

21

 -7شرح سلتصر لصحيح البخاري للشَّيخ خَت زلمد بن إذلي خبش اجلالندىري (ت
.)1970/1390

22

 -8ربفة القاري حبل مشكالت البخاري للشَّيخ زلمد إدريس بن زلمد إمساعيل الكاندىلوي (ت
شرحا كامال لصحيح البخاري بل اختار ادلؤلف مواضع صعبة منو اليت قد ثقل
 .)1974/1394وىو ليس ً
على الطالب حلوها.

23

 -9أمايل الشَّيخ زلمد اجلوندلوي (ت  )1984/1405على صحيح البخاري وقد طُبع منو جزآن

فقط.

24

 -10عُت اجلاري شرح صحيح البخاري من أمايل الشَّيخ عبد الرضبن ادلينوي (ت )1975/1395
الرشيد موالنا خان زلمد شَتاِن .وكان منهج الشَّيخ ادلينوي يف شرح أحاديث صحيح البخاري
وقد َعَّربَو تلميذه َّ
يفصل فيها بأسلوب سهل وجامع كما ىو الظاىر من
أنو كان يذكر ادلباحث العلميَّة يف الباب ً
إصباال مث ِّ
مراجعة ىذا الشرح.

25
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-

الباج ْوِري (ت .)1989/1410
 -11غُْنويَة القاري شرح صحيح البخاري للشَّيخ زلمد عبد اخلالق َ
وىو حيتوي على ستة أجزاء ،ولكنو ما عدا اجلزء األول غَت مطبوع .وقد طُبع اجلزء األول يف مطبعة منظور العام
بريس بشاور باكستان سنة ( .)1940/1389ويُعلم من مراجعة اجلزء األول أن مؤلفو قد سلك فيو منهج
ابن حجر العسقالِن يف شرح األحاديث وربقيق الكلمات الغريبة وبيان إعراهبا ومعانيها .وكذلك يف دراسة

األسانيد وادلذاىب الفقهيَّة يف أحاديث األحكام.

26

 -12تفهيم الباري للشَّيخ َك ْوَىر الرضبن (ت  .)2003/1424وىو مل يكمل إال مقدمتو حىت وافتو
للصحيح البخاري ولإلمام البخاري ،وأنواع
جامعا َّ
ادلنية .وىو يتضمن أىم مباحث علم أصول احلديث وتعري ًفا ً

كمل قريبًا من
الرواية و ِّ
كتب احلديث ،وآداب احملدِّث والطالب وأصول ِّ
الدراية و ُحجيَّة احلديث .وقد ذُكر أنو سيُ َ
دروسو ادلسجلة ويُطبع من مكتبة جامعتو تفهيم القرآن ،ويعمل على صبعو وربقيقو وزبرجية طلبة من تالميذه
27
ربت إشراف ابنو الفاضل الدكتور عطاء الرضبن.
 -13بركة ادلغازي للشَّيخ زلمد حسن جان (ت  .)2007/1428وقد ربدَّث فيو الشَّيخ عن 28
28

وحجيَّتو.
غزوة و 43سرية ،وأجاب فيو عما يرد يف أذىان طالب احلديث حول احلديث ُ
 -14ىداية القاري إىل صحيح البخاري للمفيت زلمد فريد شرح فيو كتاب اإلميان وكتاب العلم واستفاد
فيو من فتح الباري وفيض الباري ومن أمايل الشَّيخ أنور شاه .وقد ق ّدم لو مقدمة علميَّة تتضمن مباحث
روايات احلديث ودرايتو وحجيَّتو وأنواعو وترصبة اإلمام البخاري والتعريف بكتب احلديث.

29

الباجوري .وىو شرح فريد
الصحيح لإلمام البخاري للشَّيخ عبد اجلبار
 -15ىدية الباجوري شرح َّ
ِّ
األسلوب وادلنهج فقد ذكر ادلؤلف يف مقدمتو أىم مباحث علم احلديث اليت حيتاجها ادلبتدئ يف علم

احلديث.

30

وحل
 -16فضل الباري يف خالصة البخاري للشَّيخ عبد احلق الباجوري وقد خلص فيو البخاري َّ
مشكالهتا بأسلوب ماتع وكتب لو مقدمة علمية ربتوي على أىم مباحث علم أصول احلديث.

31

 -17الكوثر اجلاري على مشكالت البخاري للشَّيخ زلمد يار بادشاه وقد صبع فيو من أمايل شيخيو
عبد الرضبن ادلينوي (ت  ،)1975/1395وطاىر البنجبَتي (ت  )1987/1408بادلنهج العلمي واألسلوب
وخَّرج أحاديثَو تلميذه موالنا عبد الرضبن النورستاِن.
ادلاتع باللغة البُشتَويَّة وقد َعَّربَو َ

 .1.1.1ترجمة صحيح البخاري إلى اللغة األرديَّة

32

يرجع تاريخ بداية التأليف باللغة األرديَّة يف شبو القارة اذلنديَّة إىل القرن الثالث العشر اذلجري حيث ترجم
الشَّاه عبد القادر الدِّىلوي (ت  )1827/1243والشَّاه رفيع الدين الدِّىلوي (ت  )1833/1249معاِن
الرابع عشر اذلجري.
القرآن الكرمي إىل اللغة األرديَّة .وأما التأليف حول صحيح البخاري فقد بدأ يف بداية القرن َّ
وقد تُرجم صحيح البخاري إىل اللغة األرديَّة وشرح هبا من قبل جهابذة العلم وطوع الباع يف علم احلديث يف
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-

شبو القارة اذلنديَّة؛ ليستفيد منو عامة اخللق وخواصهم .وأول من توجو إىل ىذا العمل ادلبارك فهو كان الشَّيخ
السامرودي (ت  )1897/1315مث تبعو الشَّيخ النواب وحيد الزمان احليدر أبادي
زلمد بن ىاشم ال وسوريت َّ

(ت  )1919/1338وطُبع ترصبتو للصحيح البخاري بو "تيسَت الباري" .وقد صحبو يف خدمة أحاديث
البخاري ترصبةً الشَّيخ مَتزا حَتت الدِّىلوي (ت  )1928/1347الذي كان من معاصري الشَّيخ وحيد
الزمان .وترجم أبو تراب عبد التّواب بن قمر الدين ادللتاِن صحيح البخاري وطُبع يف شبانية أجزاء.

33

الصحيح البخاري وىي ترصبة
ظهرت بعده ترصبة الشَّيخ زلمد داود دراز (ت  )1980/1401للجامع َّ
سهلة وفق األسلوب اجلديد يف اللغة األرديَّة الفصيحة .وزبدة البخاري اليت ىي ترصبة الشَّيخ عزيز احلسن
الستار احلماد والشَّيخ رئيس أضبد اجلعفري ذبريد البخاري إىل اللغة
البجنوري .وكذلك قد ترجم الشَّيخ عبد َّ

األرديَّة وكل منهما تلقى القبول يف األوساط العلميَّة يف شبو القارة اذلنديَّة.

34

 .1.1.1شروح صحيح البخاري باللغة األرديَّة

الصحيح البخاري ظهر هبا من الشروح
ودلا أخذت اللغة األرديَّة مكان اللغة الفارسيَّة يف خدمة َّ
الصحيح البخاري .وقد رصد الباحث الشروح باللغة األرديَّة
والتعليقات واألعمال األخرى اذلامة حول اجلامع َّ
شرحا .وىي كما يلي:
يف القرن َّ
الرابع عشر اذلجري وبعده فوجد حوايل اثنان وعشرين ً

 -1فيض الباري ترصبة وشرح صحيح البخاري للشَّيخ احلافظ أيب احلسن السيالكويت (ت
السيد نذير حسُت الدِّىلوي (ت  .)1902/1320وقد قيل فيو أنو
 )1907/1325وىو من أبرز تالميذ َّ
ترصبة فتح الباري وىو غَت صحيح كما يتضح ذلك من مراجعتو .وقد استفاد الشَّيخ يف تراجم األبواب وشرح
األحاديث وبيان مذاىب الفقهاء يف األحكام من شروح دلن سبقو يف ىذا الباب مثل :فتح الباري ،وعمدة
الساري ،وكواكب َّ
الدراري ،وتيسَت القاري ومنح الباري.
القاري والتوشيح ،وإرشاد َّ
 -2شرح صحيح البخاري للشَّيخ أمَت علي اللكهناوي (ت .)1918/1337

35

 -3تسهيل القاري للشَّيخ النواب وحيد الزمان احليدر أبادي (ت  )1919/1338فهو شرح مفصل
الساري ونيل
غَت ترصبتو لصحيح البخاري الذي تقدم ذكره ،وقد استفاد فيو الشَّيخ من فتح الباري وإرشاد َّ
األوطار وغَتىا من ادلصادر القدمية واحلديثة يف شرح أحاديث صحيح البخاري.

36

الرحيم (ت  )1923/1342ابنا
الشيخ عبد َّ
 -4ترصبة وشرح صحيح البخاري للشَّيخ عبد الواحد ،و ّ
اإلمام عبد اهلل الغزنوي.

37

 -5أنوار الباري يف شرح صحيح البخاري للشَّيخ أضبد رضا البجنوري وىو أمايل الشَّيخ زلمد أنور شاه
مقتصرا على دروسو لصحيح البخاري فحسب بل استفاد فيو
الكشمَتي (ت  .)1933/1352ولكنو ليس
ً
الشَّيخ أضبد رضا من مؤلفات ودروس الشيوخ اآلخرين أيضا أمثال :الشَّيخ رشيد أضبد الكنكوىي ،والشَّيخ
شبَت أضبد العثماِن والشَّيخ حسُت أضبد ادلدِن.

38
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-

 -6فضل الباري شرح وجيز على صحيح البخاري للشَّيخ شبَت أضبد العثماِن (ت .)1949/1369
وىو عبارة عن دروسو ألقاىا يف دار العلوم ديوبند ،وقيَّدىا أحد تالميذه مث راجعها الشَّيخ مراجعة دقيقة إال مل

يتسَت لو إسبام ادلراجعة .وقد طبعو القاضي عبد الرضبن بكراتشي باكستان ونسبو للشَّيخ شبَت أضبد العثماِن
حيث ادعى أنو حصل على نُسخ ىذا الشرح من ورثة الشَّيخ العثماِن.

39

 -7الكوثر اجلاري يف حل مشكالت البخاري للشَّيخ زلمد أيب القاسم البنارسي (ت
الرضبن ادلباركفوري .واشتغل
السيد نذير حسُت الدِّىلوي ،والشَّيخ عبد َّ
 .)1949/1369وىو من تالميذ َّ
الرد على من خالف ال وسنَّة
بتدريس احلديث ودرس صحيح البخاري أربعُت سنة وألف مؤلفات قيمة يف َّ
40

السلفيَّة.
والطريقة َّ
 -8نصرة الباري شرح صحيح البخاري للشَّيخ عبد الستار بن عبد الوىاب الدِّىلوي (ت
 .)1966/1386وقد أصلز منو اجلزء األكرب ووافتو ادلنية قبل إكمالو فأسبو الشَّيخ كرم اجلليلي.
 -9إيضاح الباري أمايل على صحيح البخاري للشَّيخ فخر الدين ادلراد آبادي (ت .)1972/1392
وقد دونو ورتبو تلميذه الشَّيخ رياست علي البجنوري وراجعو الشَّيخ زلمد لقمان الفاروقي.
الرضبن بن سيد أمَت ادلرواِن (ت
 -10الكوثر اجلاري على رياض البخاري للشَّيخ عبد َّ
.)1975/1395

41

 -11تفهيم البخاري للشَّيخ غالم رسول بن نيب خبش الرضوي (ت  .)2001/1421وىو من أشهر
شروح صحيح البخاري باللغة األرديَّة .وقد اىتم فيو ادلؤلف بذكر ادلذاىب الفقهيَّة األربعة وترجيح ادلذىب
غوي للكلمات الغريبة.
احلنفي وبيان علم احلديث والتحقيق اللو ِّ
 -12نزىة القاري شرح صحيح البخاري للشَّيخ شريف احلق األرلدي الذي من شيوخ اجلامعة األشرفية
الصحيح البخاري فقد حذف فيو ادلؤلف األحاديث واألبواب ادلكرره،
دبباركفور .وىو شرح متوسط للجامع َّ
وأشار إىل ادلسائل ادلستنبطة من تلك األحاديث ادلكرره.
السيد أضبد
 -13فيوض الباري شرح صحيح البخاري للشَّيخ زلمد أضبد رضوي .وىو من خلفاء َّ
الربكات شيخ صبعية األحناف بالىور.
 -14منهاج البخاري للشَّيخ زلمد معراج اإلسالم (ت  )2017/1438وىو شرح موجز اىتم فيو
وحجيَّتو وما يُستفاد من احلديث.
ادلؤلف بذكر أمهية احلديث ُ

 -15إرشاد القاري إىل صحيح البخاري للشَّيخ ادلفيت رشيد أضبد لدىيانوي (ت .)2002/1422

42

 -16معُت القاري شرح صحيح البخاري من أمايل الشَّيخ معُت الدين ختك (ت .)1982/1402
وقد صبعها ورتبها تلميذه الشَّيخ زلمد عارف من دروسو ادلسجلة.
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 -17مفتاح البخاري شرح صحيح البخاري من أمايل الشَّيخ عبد الرضبن ادلينوي للموالنا صابر شاه
43

صرح بو ادلؤلف يف مقدمتو.
فاروقي كما َّ
 -18فضل الباري يف فقو البخاري للشَّيخ عبد الرؤف اذلزاروي (ت  .)1978/1398ويتضمن شرحو
44
أىم مباحث علم أصول احلديث والنكات اللوغويَّة بأسلوب سهل ورائع.
الشيخ ادلفيت نظام الدِّين الشَّامزي (ت  .)2004/1424وقد صبعها
 -19درس خباري من أمايل َّ
ورتبها وطبعها قطب الدِّين عابد .وىو خالصة درسو صحيح البخاري يف جامعة علوم إسالمية بنوري تاون
45

كراتشي.
 -20إحسان الباري لفهم البخاري من أمايل الشَّيخ سرفراز خان صفدر (ت  .)2009/1430وىو
رلموعة دروسو صحيح البخاري الذي رتبو احلافظ رشيد احلق خان عابد .وقد ىذبو الشَّيخ سرفزاز خان
وأضاف إليو بعض ادلباحث األساسيَّة يف فهم أحاديث صحيح البخاري ومنهجو .وقد طُبع من مكتبة صفدريَّة
46

بكوجرانوالو باكستان.
 -21إذلام الباري يف تقرير صحيح البخاري من أمايل الشَّيخ عالء الدين (ت  .)2013/1434وقد
الرشيد مولوي إحسان اهلل.
صبعها تلميذه َّ
 -22نعمة الباري يف شرح صحيح البخاري للشَّيخ العالمة غالم رسول سعيدي وىو من شيوخ دار
العلوم نعيمية كراتشي باكستان .وامتاز ىذا الشرح ببيان ادلذاىب الفقهيَّة األربعة ومناقشتها يف أحاديث
األحكام.

 .1.1.1ثالثيات صحيح البخاري وأطرافو باللغة األرديَّة

الصحيح للبخاري ثالثياتو وقد اعتٌت هبا احملدِّثون قدميًا وحديثًا وألف حوذلا من
ومن ميزات اجلامع َّ
ادلؤلفات باللغة العربيَّة واألرديَّة وشرح فيها ثالثيات البخاري منها:
47

 -1غنية القاري ترصبة ثالثيات البخاري للنواب صديق حسن خان (ت .)1889/1307
َّ -2
الدراري الناشرات يف ترصبة ما يف البخاري من ثالثيات للشَّيخ زلمد شهري (ت
48

.)1902/1320
الساري على أطراف البخاري باللغة األرديَّة للشَّيخ عبد العزيز احملدِّث السهالوي (ت
 -3نرباس َّ
49
.)1940/1359
50
الساري شرح ثالثيات البخاري للشَّيخ مشس احلق العظيم آبادي (ت .)1911/1329
 -4فضل َّ

 .1.1.1شروح صحيح البخاري باللغة البُشتويَّة

انتشارا يف مشال باكستان وادلناطق اجملاورة ذلا
اللغة البُشتويَّة من اللغات الرمسيَّة يف أفغانستان وثاِن اللغات
ً
كبَتا يف نشر العلوم الشَّرعيَّة وال وسنَّة النَّبويَّة .وأما ما ألف هبذه اللغة من شروح وحو ٍ
اش وتعليقات
وقد لعبت ً
دورا ً
الرابع عشر اذلجري فهو تسهيل البخاري شرح كتاب
حول صحيح البخاري يف شبو القارة اذلنديَّة بعد القرن َّ
اإلميان للشَّيخ أفضل خان شاه بوري (ت  .)2003/1423وقد استفاد فيو الشَّيخ من إرشاد القاري والكوثر
اجلاري وىو شرح غَت مطبوع .وضبد ادلتعايل على صحيح البخاري للشَّيخ بادشاه كل خباري وىو من أماليو
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-

الصحيح البخاري الذي حققو وىذبو وأضاف إليو مباحث علميَّةً دقيقةً ال غٌت عنها يف فهم أحاديث
على َّ
51
صحيح البخاري.

 .1.1.1شرح تراجم أبواب صحيح البخاري وجهود أخرى حولو

وقد اعتٌت احملدِّثون بشرح تراجم األبواب وىي من أىم مباحث صحيح البخاري وشرحها يف مؤلفات إىل

الًتاث اإلسالمي .ولو دور ىام يف فهم فقو البخاري كما اشتهر بُت احملدِّثُت أن فقو
أن صار صن ًفا
مستقال يف و
ً
البخاري يف تراصبو ومن مل يفهم تراصبو لن يفهم فقهو؛ ولذلك قد ركز زلدِّثو شبو القارة اذلنديَّة بالتأليف حول
تراجم صحيح البخاري .وأما ما وصل إلينا من ادلؤلفات يف ىذا الباب فهو شرح تراجم أبواب البخاري للشَّيخ
زلمد احلسن بن ذوالفقار على احلنفي (ت  ،)1920/1339ولطف الباري شرح تراجم أبواب البخاري

الًتاجم من صحيح
للشَّيخ عبد اللطيف بن إسحاق احلنفي ال وسنبهلي (ت  ،)1959/1379واألبواب و َّ
52
البخاري للشَّيخ زلمد زكريا الكاندىلوي (ت .)1974/1394
الصحيح البخاري مثل :سبحة
الرابع عشر اذلجري من جهود أخرى حول اجلامع َّ
وقد ظهر يف القرن َّ

الباري يف درر صحيح البخاري للشَّيخ إقبال أضبد العمري (ت  .)1977/1398وىو معجم لأللفاظ الواردة
الصحيح للبخاري للشَّيخ أيب سعيد شرف الدِّين الدِّىلوي (ت
يف صحيح البخاري .وزبريج آيات اجلامع َّ
خرج فيو ادلؤلف
 ،)1961/1381وعون الباري يف زبريج آيات البخاري للشَّيخ سبيز الدِّين ادلالدىي .وقد َّ
الصحيح البخاري للشَّيخ لطافت
آيات من كتاب التَّفسَت من صحيح البخاري .واألدب اجلاري يف أبيات َّ
السوايت .وقد صبع فيو ما ورد من أشعار يف صحيح البخاري وترصبها إىل اللغة األرديَّة وشرحها باللغة
َّ
الرضبن َّ
الساري إىل دراسة البخاري شرح مقدمة صحيح البخاري للشَّيخ
شليز يف موضوعو .وىداية َّ
كتاب ٌ
العربيَّة وىو ٌ
السادسة
إمداد احلق البنغالديشي .وقد ذكر فيو ادلباحث احلديثيِّة األساسيَّة بعنوان الفائدة .وتصل كلها إىل َّ
الدراسة ادلاتعة يف رللدين يف دار زمزم.
واألربعون فائدة وقد طُبع ىذه ِّ

الخاتمة والنتائج

53

الصحابة والتَّابعُت وأتباعهم أقاموا
قد توصلنا من دراسة تاريخ علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة إىل أن َّ
احللقات يف ادلساجد وجعلوىا مراكز العلم واستفاد منهم فيها أىاليها ومن وافد إليهم من ادلناطق اجملاورة ذلا .مث
السابع اذلجري وكان ال وسلطان عالء الدين
تطورت ىذه احللقات وأصبحت ادلدارس احلكوميَّة واألىليَّة يف القرن َّ
اخللجي (ت  )1316/716أول من أسس ادلدارس ربت رعاية احلكومة يف ىذه القارة.
السادس اذلجري بعد
وقد توصلنا من دراسة تطور علم احلديث إىل أنو قد ضعف يف القرن اخلامس و َّ
دخول الغزنويُت والغوريُت إىل شبو القارة اذلنديَّة الشتغال أىل اذلند بالعلوم العقليَّة مثل الفلسفة وادلنطق
واحلساب واىتماىم هبا .ولكنو كان ىناك صباعة من احملدِّثُت النبل مثل الشَّيخ إمساعيل الالىوري (ت
السابع اذلجري وظهر فيو من
 )1056/448على صلة وثيقة بعلم احلديث إىل أن بدأ عصر هنضتو يف القرن َّ
ادلؤلفات القيِّمة يف علم احلديث.
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-

الصحيح البخاري يف شبو القارة اذلنديَّة إىل أهنا ظهرت يف
وقد توصلنا من دراسة ادلؤلفات حول اجلامع َّ
السابع والثَّامن والتَّاسع والعاشر اذلجري ،وادلرحلة الثَّانية القرن
ثالثة ادلراحل .ادلرحلة األوىل تتضمن القرن َّ
الرابع عشر اذلجري وما بعده .وقد ثبت من
احلادي والثَّاِن والثَّالث عشر اذلجري ،وأما ادلرحلة الثَّالثة فهي القرن َّ
الصغاِن الالىوري (ت  )1252/650كان أول من شرح
دراسة ادلرحلة األوىل أن َّ
الشيخ احلسن بن زلمد َّ
الصحيح البخاري وألف و"مشارق األنوار النَّبويَّة من صحاح األخبار ادلصطفويَّة" ،و"موضوعات
اجلامع َّ
الصغاِن يف األحاديث ادلوضوعة".
َّ
وقد توصلنا من دراسة القرن الثَّامن والتَّاسع والعاشر اذلجري إىل أنو رغم عناية احملدِّثُت مل يؤلف أحد
الصغاِن الالىوري يف القرن الثَّامن والتَّاسع
الصحيح البخاري بعد شرح الشَّيخ احلسن بن زلمد َّ
حول اجلامع َّ
السيد عبد األول بن علي اجلونبوري احلنفي (ت  )1560/968أول من ألف فيض الباري
اذلجري .وكان َّ
شرح صحيح البخاري يف القرن العاشر اذلجري وتبعو اآلخرون من احملدِّثُت يف شرح صحيح البخاري .إضافة
لذلك فهو قرن ظهور احلاشية األوىل على صحيح البخاري يف شبو القرن اذلنديَّة .والفضل يف ىذا الباب للشَّيخ
زلمد بن طاىر الكجرايت (ت  .)1507/913واستفاد من دراسة ادلرحلة األوىل أن كل ما أُلف فيها من
شروح وحو ٍ
اش كانت باللغة العربيَّة.
وتوصلنا من دراسة ادلرحلة الثَّانية إىل أهنا كانت عصر تطور علم احلديث وقد ظهرت فيها من ادلؤلفات
الصحيح البخاري مثل شروح وتراجم وأطراف .وىو عصر ترصبة وشرح صحيح البخاري
ادلتنوعة حول اجلامع َّ
الصحيح لإلمام البخاري باللغة الفارسيَّة ىو الشَّيخ عبد
باللغة الفارسيَّة يف الوقت نفسو .وأول من شرح اجلامع َّ
احلق الدِّىلوي (ت  ،)1642/1052وأول من توجو إىل ترصبتو فهو الشَّيخ سالم اهلل بن شيخ اإلسالم
الرامفوري (ت .)1818/1233
وتوصلنا من دراسة ادلرحلة الثَّالثة إىل أهنا عصر ازدىار علم احلديث يف شبو القارة اذلنديَّة وعصر ظهور
األعمال العلميَّة حول صحيح البخاري بأكثر من لغة غَت اللغة العربيَّة اليت ىي اللغة األوىل للتأليف يف شبو
القارة اذلنديَّة مثل اللغة األرديَّة والبشتويَّة وثبت من مقارنة جهود احملدِّثُت يف ادلرحلة الثَّانيَّة والثَّالثة أن اللغة
األرديَّة أخذت مكان اللغة الفارسيَّة اليت كانت لغة التفاىم والتعلوم يف القرن احلادي عشر اذلجري حىت هناية
القرن الثَّالث عشر اذلجري .واتضح من دراسة الشروح والًتاجم أن أول من نال شرف ترصبة صحيح البخاري
السامرودي (ت  .)1897/1315وأول من شرح
إىل اللغة األرديَّة فهو الشَّيخ زلمد بن ىاشم ال وسوريت َّ
صحيح البخاري فهو الشَّيخ احلافظ أبو احلسن السيالكويت (ت  )1907/1325الذي ىو من أبرز تالميذ
الصحيح البخاري باللغة البُشتويَّة يف
السيد نذير حسُت الدِّىلوي (ت  .)1902/1320وأما من شرح اجلامع َّ
َّ
شبو القارة اذلنديَّة فهو الشَّيخ أفضل خان شاه بوري (ت  .)2003/1423وظهر من دراسة ادلؤلفات باللغة
األرديَّة حول صحيح البخاري تنوعت مثل شرح ثالثيات البخاري وصبع أبياتو وترصبتو إىل اللغة األردية .والفضل
يف باب شرح ثالثيات البخاري للشَّيخ النواب صديق حسن خان القنوجي (ت  ،)1889/1307ويف باب
الصحيح البخاري.
السوايت الذي ألف األدب اجلاري يف أبيات َّ
شرح أبيات البخاري للشَّيخ لطافت َّ
الرضبن َّ
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