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لإلمام الشررروياوي والذي هر  ررروب ل تاب     كتاب )فتح املبدي(هذا البحث يف حتقيق  
 التجويد الصويح  لإلمام الزبيدي، والذي هر خمتصو  لصحيح اإلمام البخاري .

يسرررهذ هذا البحث قس يسررره ا يسررر، الدرالررري، و تاولذ فيفاا  و،ي م ل  ا  ررر ، 
 و و،ي الشررررررررارب، ر يدمذ  رالرررررررري من جام ال تاب  ومتفجفها، وم ا تفها، ومصررررررررا ر ا،

 وامل اخذات مليفها. 
القسرررررررررررررر، ال،راتا التي امقق، ا بهرذ فير  مرا  قتعررررررررررررررير  يرامرد البحرث الهله  من ،   
للهخطرطات ومقابلي  للتسررررررررر ، وقابات الهرارو بيتفا، و رايق الهراةد الهلهيي من مصرررررررررا رها، 

 امله   وختويج ا جا يث واآلاثر، و رررررروب ألويا ا لهار واملهو ات، م  التهليقات والتهقيبات،
أ ين  تاولذ يف هذا القسررررر، من التي امقق شسررررري مشرررررو كتا  من كتا  ا ام  الصرررررحيح  

 من كتاب فضائل املدينة إىل كتاب االستقراض. لإلمام البخاري  بدأ 
وبلغ مد  ا جا يث اليت  رررررروجفا الشررررررارب )محتاي ولررررررتي( أجا يث، ويف  ايي البحث 

وموضررررررررذ  يت  ر ررررررررلذ قليفا من خلم هذا التحقيق،كتبذ خامتي ذكوت فيفا أه، التتاةج ال
  ر يات  رأيذ أ ا جديوٌة أبخذها به  االمتبار.

 االلتقواض  –فعاة  املديتي  –خمتصو الزبيدي  –فتح املبدي الكلمات املفتاحية: 
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Fateh Almubdi book; explanation of Azabaidi's 

summarization for Imam Abdullah Asharqawi. 

from first of THE FADAIL ALMADINA to last book 

ALESTEGRAD. 

a study and Investigation)) 

 

Abstract 

This research in the investigation of book (Fath Al mubdi) for Imam 

al sharqawi; Which discuss (Altejred al sareeh) book for Imam Al bukhari. 

I divided this research into two main parts. The first part of this study 

that the study section. This part has the translation of the origin author, and 

the translation of the explainer. Then I presented a study for the case of 

both books, curriculums, status, sources and their Criticism of it. 

The second part is the investigated text. I followed the scientific 

research rules: collection of manuscripts, copies Interview. confirm the 

differences between them,  document scientific benefits from their sources,  

revision of Hadiths and Archaeology and hadith,  and explain strange words 

and vocabulary with the comments. Note that in this part of the investigated 

text I used fiveteen books of (aljamie alsahih) for Imam Al bukhari; Which 

are: from book FADAEL ALMADENAH to ALESTqRAD BOOK. In 

addition ،the number of hadith these explained by the explainer have 

reached two hundred and six hadith  . 

 

Finally, at the end of the research I wrote in the conclusion, the most 

important findings from this investigation and I presented the 

recommendations it worthy to be taken into account. 
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