
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ه ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن ال إله إال هللا وحدهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 أما بعد: ،عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً ، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، صلى هللا ورسوله
 الكتب الستة:

والمراد بالكتب ، الكتب الستةالحديث عن شروح اللقاء، وهذه الدورة، اإلخوة القائمون المرتبون لهذا فقد طلب مني 
وسنن النسائي، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود،  ،وصحيح مسلم ،ستة كما هو معلوم، صحيح البخاري ال

كابن األثير في ، -رحمه هللا تعالى-، فمنهم من جعل السادس موطأ اإلمام مالك والخالف في السادس معروف
وهو خليق بذلك،  ،ميسنن الدار  ومنهم من جعل السادسفي تجريد األصول، ري ورزين العبدجامع األصول، 

هو أبو الفضل بن طاهر في  ماجهوأول من جعل السادس سنن ابن  ،ماجهسنن ابن واألكثر على أن السادس 
من كتب في ، ثم تبعه على ذلك ماجهة الستة، جعل السادس سنن ابن أطرافه وفي شروطه، شروط األئم

في  -رحمه هللا تعالى-عبد الغني المقدسي فتبعه على ذلك الحافظ الشروط، وفي األطراف وفي رجال الكتب، 
في األطراف تحفة األشراف، وفي تهذيب الكمال  -رحمه هللا تعالى-الحافظ المزي  الكمال، ثم تبعه على إثره

  .ثم الحافظ ابن حجر ومن جاء بعدهم ،أيضًا، ثم الذهبي
التي أصول اإلسالم التي هي كتب مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه الكتب الستة المقصود أن الكتاب السادس 

أما بالنسبة  "،ا بالقبول، واتفقوا على صحة أصولهامأن األمة تلقته": -رحمه هللا تعالى-الحافظ السلفي قال عنها 
واتفقوا على العمل بما جاء فيهما، وما  ،بالقبولقد تلقتهما األمة للصحيحين فال خالف في صحة ما جاء فيهما، 

سنن النسائي ومنهم من أطلق على الذكر، ول الحافظ أبي طاهر آنف عليه فيه نظر، كق عداهما إطالق الصحة
الجامع الصحيح، وعلى  :وأطلق أيضًا على سنن أبي داود الصحيح بمفرده، وقيل في جامع الترمذيالصحيح، 

 :-رحمه هللا تعالى-ولهذا يقول الحافظ العراقي ممن أطلقه، كل حال فهذا تساهل 
 اطلننننننننننننننننننننننننننق الصننننننننننننننننننننننننننحيحومننننننننننننننننننننننننننن عليهننننننننننننننننننننننننننا أ

 

 فقنننننننننننننننننننننننننننننند أتننننننننننننننننننننننننننننننى تسنننننننننننننننننننننننننننننناهاًل صننننننننننننننننننننننننننننننريحا 
 

ومثله ألن فيها الصحيح والحسن والضعيف،  ح على ما عدا الصحيحين فيه تساهل؛ال شك أن إطالق الصحي
إلى  (، حيث قسم الكتاب إلى قسمين:مصابيح السنة)كاصطالح البغوي في إطالق الحسن عليها، أيضًا 

وهذا الكالم ال شك أنه الشيخان، والحسان ما رواه أهل السنن، يرى أن الصحاح ما رواه الصحاح والحسان، 
 :-رحمه هللا تعالى-الضعيف، ولهذا يقول الحافظ العراقي و  من الصحيحغير الحسن  ألن في السنن مردود؛

 والبغننننننننننننننننننننننننننننننننننننوي إذ قسننننننننننننننننننننننننننننننننننننم المصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننابحا
 أن الحسنننننننننننننننننننننننان منننننننننننننننننننننننا رووه فننننننننننننننننننننننني السننننننننننننننننننننننننن

 

 إلننننننننننننننننننننننننى الصننننننننننننننننننننننننحاح والحسننننننننننننننننننننننننان جانحننننننننننننننننننننننننا 
 د عليننننننننننننننننننننننننننه إذ بهننننننننننننننننننننننننننا غيننننننننننننننننننننننننننر الحسنننننننننننننننننننننننننننر  

 



وهي من مظانه، أيضًا، الكتب األربعة فيها غير الحسن، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن وهو كثير جدًا 
 ما قيل بوضعه. ماجهخرها وهو ابن آوفي بعضها ال سيما فيها أيضًا شديد الضعف، و وفيها أيضًا الضعيف، 

ال سيما وأن شرط  في الكتب الستة؟ - تعالىرحمه هللا-لماذا لم يجعل األئمة مسند اإلمام أحمد  :قد يقول قائل
كما يقول شيخ  ،إن لم يكن أعلى منه وأرفع ،ال يقل عن شرط أبي داودو قوي جدًا، اإلمام أحمد في مسنده 

 وكما هو واقع الكتاب؟ ،ابن تيمية اإلسالم
اصطلح األئمة  ،من المسانيدأواًل: رتبة المسانيد كمسند اإلمام أحمد، ومسند الطيالسي، ومسند أبي يعلى، وغيرها 

فيقول في يترجم بأحكاٍم شرعية، أن المؤلف في السنن في المرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم جعلها على 
فالذي يترجم بحكٍم شرعي، الخ،  باب ما جاء في الرخصة بكذا..تحريم كذا، وجوب كذا، باب باب  :الترجمة

بخالف ما عنده من المرويات، ال شك أنه سوف ينتقي أقوى إلنسان، يتطلب فيها أقوى ما يجده اواألحكام إنما 
م باسم أبي بكر، وباسم باسم راٍو من الرواة، صحابي من الصحابة كما يفعله أصحاب المسانيد، فيترجمن يترجم 

حابي، وحينئٍذ ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الص ،، وبغيرهما من الصحابة-رضي هللا عنهما-عمر 
يثبت ما وصل إليه بل ألنه ال يستدل بما رواه على حكٍم شرعي، كما يصنعه صاحب السنن،  يلزمه االنتقاء؛ ال

 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الحافظ العراقي من طريق ذلك الصحابي، من األحاديث 
 .-يعني دون السنن–ودونها في رتبة 

 عنننننننننننننننننننننننالودونهنننننننننننننننننننننننا فننننننننننننننننننننننني رتبنننننننننننننننننننننننٍة منننننننننننننننننننننننا ج  
 

 فنننننننننننننننننننننننننالعلنننننننننننننننننننننننننى المسنننننننننننننننننننننننننانيد فيننننننننننننننننننننننننندعى الج 
 

 من غير نظر إلى أي شرط، يقول: يدعو األحاديث الجفالالمؤلف في المسانيد 
 كمسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند الطيالسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني وأحمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا

 

 نتقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداوعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننده للنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندارمي ا   
 

ألنه قبل  ؛مسند أبي داود الطيالسي (كمسند الطيالسي وأحمدا) بمسند اإلمام أحمدبادئًا ذكر أمثلة على المسانيد 
ن كان من صنيع ، -أعني أبا داود-اإلمام أحمد   وهو يونس ،من روى عنههذا إن كان المسند من صنيعه، وا 

أين ؟ الضمير يعود على من ( )وعده(وعده للدارمي انتقدا)حبيب فال ينبغي أن يقدم على مسند اإلمام أحمد، بن 
 أين؟  (وعده للدارمي انتقدا)الذين يحفظون األلفية؟ 

 .طالب: ابن الصالح
 .فهو يعود إلى ابن الصالحلضمير إذا جاء لمفرد ألن ا ابن الصالح؛ نعم،
 حيننننننننننننننننننننننننننننث جنننننننننننننننننننننننننننناء الفعننننننننننننننننننننننننننننل والضننننننننننننننننننننننننننننمير  و 

 لفننننننننننننننننننننظ الشننننننننننننننننننننيخ مننننننننننننننننننننا تكقننننننننننننننننننننال أو أطلقنننننننننننننننننننن
 

 لواحننننننننننننننننننننننننننننننننٍد ومننننننننننننننننننننننننننننننننن لننننننننننننننننننننننننننننننننه مسنننننننننننننننننننننننننننننننننتور   
 أرينننننننننننننننننننننننننند إال ابننننننننننننننننننننننننننن الصننننننننننننننننننننننننننالح مبهمننننننننننننننننننننننننننا

 

كان يريد بذلك  إنابن الصالح عّد الدارمي في المسانيد، وال شك أنهم انتقدوا عليه  (وعده للدارمي انتقدا)
نما هو على األبواب كالسنن، كالجوامع، هو على األبواب،  لمتداول؛الموجود ا ألنه ليس على ترتيب المسانيد، وا 

ن كان ابن الصالح يقصد المسند فهو محل انتقاد،  للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في وا 
ب المرتب على أسماء الصحابة، وهو المألوف، أعني الكتاعلى غير ترجمته فال انتقاد عليه، نعم يطلق المسند 
ألنه  (؛الجامع الصحيح المسند) كصحيح البخاري مثاًل، سماه مؤلفهالكتاب الذي رويت فيه األحاديث باألسانيد 



ألنه عده  ؛، إال أنه ال يقصد هذااب تصح تسمية سنن الدارمي مسنداً ذكرت فيه األحاديث باألسانيد، من هذا الب
  .لى أسماء الصحابة، فال يرد هذا الجوابفي المسانيد المرتبة ع

 : )صحيح البخاري( أول الكتب الستة
سبحانه -بعد كتاب هللا  عه البشر على اإلطالق، أصح كتابٍ و أصح ما جموه ،وأعالها وأغالهاأول هذه الكتب 

ن زعم ، وهو المرجح عند جماهير العلماءصحيح اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، -وتعالى أبو وا 
وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ال يوجد تحت أنه علي النيسابوري 

 .لى صحيح البخاري لكنه قول مرجوحع
 أول مننننننننننننننننننننننننننن صنننننننننننننننننننننننننننف فنننننننننننننننننننننننننني الصننننننننننننننننننننننننننحيح  
 ومسننننننننننننننننننننلم بعنننننننننننننننننننند وبعننننننننننننننننننننض الغننننننننننننننننننننرب مننننننننننننننننننننع  

 

 محمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند وخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّ  بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالترجيح   
 أبنننننننننننننننننننننني علننننننننننننننننننننننٍي فضننننننننننننننننننننننلوا ذا لننننننننننننننننننننننو نفننننننننننننننننننننننع  

 

وهو مقدم على صحيح اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، هذه الكتب الستة إذا تقرر هذا فأول 
ولذا يضاهيه كتاب، وال يقاربه مصنف، فال غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، 

ذي فاتني من ذلك والأكثر من ثمانين شرحًا، من شروحه  فأحصيت  من قبل أهل العلم،  كثرت العناية به
األمة بسنة  أن تهتم وال غروخليق به، و  ، وهو حري بذلك وجدير-سبحانه وتعالى-والعلم عند هللا  ،أضعاف
أكثر من ثمانين ألنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم،  ؛-عليه الصالة والسالم-نبيها 

نعرف أن على تفسير يذهب العجب حينما هذه العناية؟  كللماذا قد يقول قائل: شرح لصحيح البخاري، 
ليس من التفاسير التي وهو من تفاسير الخلف، تفسير البيضاوي، أكثر من مائة وعشرين حاشية، البيضاوي 

تام ومنها الناق ، المقصود أنه عليه أكثر من مائة وعشرين حاشية، منها اليعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلكم 
 كاد ال يعرف غيره.ي بعض الجهات يالعلم عنايًة فائقة، وفي بها أهل عن

 أشهر شروح صحيح البخاري: 
حمد ألبي سليمان  (أعالم الحديث أو أعالم السنن)فأولها: نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح اإلمام البخاري 

 نفصل الكالم في هذا الكتاب.بن محمد الخطابي وسوف 
العلم كثيرًا،  هلمتداول ينقل عنه أ حمد بن سعيد الداودي، وهذا شرح معروف شرح أبي جعفر أمن الشروح أيضًا 

وشرح أبي الحسن ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني والقسطالني وغيرهم، وأيضًا شرح المهلب بن أبي صفرة 
بيلي، شرح أبي بن عمر األشابن بطال، شرح أبي حف  عمر بن الحسن علي بن خلف المالكي المعروف ب

ي، ولزين السفاقس التينوشرح عبد الواحد بن  "،وهذا واسع جداً قال القسطالني: "التيمي، قاسم أحمد بن عمر ال
م قطب الدين عبد الكريوشرح عشر مجلدات، ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو الدين ابن المنير شرح 

ن قال عنه الكرماني  ،مغلطاي التركيالحلبي، وشرح  ه، وبصحف تصحيح تميم األطراف أشبنه بتإ" :في شرحهوا 
" على أمانن، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه مقاصد الكتاب على ضماالتعليقات أمثل، وكأنه من إخالئه من 
ه أيضًا وفيه قصور، لكن ،أن الكتاب عليه انتقادات ومالحظاتوال شك  ،هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي

إن شاء هللا -ح المشهورة شرح الكرماني، وسيأتي الحديث عنه مفصاًل بل من الشرو  شرح من الشروح، ومن ذلكم
سراج الدين ابن الملقن، وشرح شمس الدين البرماوي، وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني وشرح ، -تعالى



 شهابالحافظ وشرح  (التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح)ومقدمة فتح الباري، شرح برهان الدين الحلبي اسمه 
إن شاء هللا -، يأتي تفصيل القول فيه وهو معروف (فتح الباري ن)علي بن حجر المشهور بالدين أحمد بن 

 بعد ذلك، -إن شاء هللا تعالى-ونذكره  (عمدة القاري ) دين محمود بن أحمد العيني المسمىبدر ال، وشرح -تعالى
ل الدين السيوطي تعليق لطيف ني، ولجالمنه بدر الدين الزركشي، شرحه أيضًا بدر الدين الدماميشرح مواضع 

البخاري في وهي مختصرة جدًا، السيوطي له حواشي على الكتب الستة،  (التوشيح على الجامع الصحيح) اسمه
وهذه الشروح المختصرة الكتب الستة، شروح مختصرة جدًا يغني عنها غيرها، آخر  ىلمجلد، مسلم في مجلد، إ

شرح  -هللا تعالىرحمه -النووي للكتب الستة كلها مطبوعة، وهذه المختصرات  ،اختصرها أحد المغاربةمختصرة، 
شرح قطعًة  -رحمه هللا تعالى-قطعًة من الصحيح، من أوله إلى آخر كتاب اإليمان، وكذلك الحافظ ابن كثير 

فتح ) ماهكتاب إلى الجنائز في كتاٍب أسشرح من أول المن أوله أيضًا، وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي 
  .ألن ابن رجب متقدم عليه ابن حجر موافق له؛ (الباري 
 : )منح الباري في شرح البخاري( لفيروز أباديشرح ا

كمنل ربنع  (فني شنرح البخناري  مننح البناري ) صاحب القاموس، سمى شرحهبادي أ وممن شرحه مجد الدين الفيروز
 قنال التقني الفاسني: خمسين أو سنتين مجلندًا، صلي أن يمكنلو كمل منه في عشرين مجلدًا، وعلى هذا العبادات 

يعنني فني وحنندة -بنادي من ه بغرائننب المنقنوالت ال سنيما لمنا اشنتهر بناليمن مقالننة ابنن عربني أ لكننه يعنني الفينروز"
يعنني - د، وصنار يندخل فني شنرحه منن فتوحاتنهوغلنب ذلنك علنى علمناء تلنك النبال -الوجود، القول بوحندة الوجنود

 بننادي الأ الفيننروز مجنندوال، "عننند الطنناعنين فينه سننببًا لشنين شننرحه، مننا كننان الكثينر -بننن عربننيالفتوحنات المكيننة ال
شنان كتابنه أو  ،عن ابن عربني هنذه المقالنةنقل لكنه من أجل أن يروج الكتاب  يقول بهذه المقالة كما هو معروف؛

واعتنقهنا  ،انتشنرت فني النيمنألن هذه المقالنة اشنتهرت و  ؛من أجل رواج الكتابالفصو  والفتوحات بما نقله من 
منن أجنل ي اشنتهر فيهنا منذهب منن المنذاهب، يصّنف في أي بالد منن البلندان التنمن كثير من الناس، كما يفعله 

الشنيعة والزيدينة،  يذكر ما ال يراه، المذاهب التني ال يعتند بهنا فني اإلجمناخ والخنالف مثنل منذاهبأن يروج الكتاب 
ن كان ال يعتمند  ،وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهبشوكاني منهم الهادوية، كتب الصنعاني وال وا 

م وذكرهنا مننن هر أقنوالهفنني زمنن الصننعاني منن الهادوينة شنوأصنحابها، لكنن لمنا كنان غالنب سنكان النيمن  بأربابهنا
ن كانت الحاجة إليه قائمة وقد يكون األمر بالعكس فقد يطوى بعض الشيء  أجل أن يروج الكتاب، وماسنة منن وا 
-ابننن أبنني العننز لشننرح الطحاويننة فنني نقولننه الكثيننرة عننن شننيخ اإلسننالم وابننن القننيم كمننا فعننل أجننل رواج الكتنناب، 
من أجل أن يروج الكتاب، نقل كثيرًا من كتب شنيخ اإلسنالم بنل اعتمند علينه اعتمنادًا كلينًا فني  -رحمهما هللا تعالى

م يصرح باسمهما من أجنل أن ينروج الكتناب، فهنذا ال شنك أننه غالب مباحثه، وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ول
ا إذأو ينسننب أو يعمننى أو ال يننذكر اسننمه أن يكنننى عننن الشننخ  فننال مننانع مننن التمنناس المصننلحة فيننه نننوخ مننن 

ن كان فيه شبه  ،خشي على الكتاب من عدم الرواج لكن مثل  ى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ؛ما يسمموا 
نسنبته  ال يكنون فنيأن ينسنب الكتناب إلنى شنخٍ  عمنل، وال حكنم منن األحكنام فنال منانع منن ال يترتنب علينه هذا 

يقنال: تنأليف محمند بنن كثير من كتنب شنيخ اإلسنالم محمند بنن عبند الوهناب التني وزعنت فني األقطنار إليه كذب، 
المجنند ه فعلننى كننل حننال مننا فعلننه ومننا صنننعسننليمان بننن علنني، مفتنني نجنند قبلننه، سننليمان جننده، التميمنني، سننليمان 



ن اشتهرت هذه المقالةأبادي ال  الفيروز تفنوق مصنلحة رواج ألن هنذه المقالنة أمرهنا خطينر وعظنيم،  ؛مبرر له، وا 
الكتاب، يعني لو لم يؤلف الكتاب أصاًل، الناس ليسنوا بحاجنٍة إلينه، نعنم قند يكنون فينه فوائند لكنن ضنرره أكثنر منن 

منن الضنرر المترتنب علينه، أكثنر كنان نفعنه إذا ننه، بخنالف منا م ا كان الكتاب بهذه المثابة يحنذرنفعه، وحينئٍذ إذ
التنني يعتمنند عليهننا المتننأخرون، وغالننب شننروح الحننديث علننى مننا غالننب التفاسننير  -مننع األسننف الشننديد -كمننا هننو

 سيأتي عند الكالم على شرح الخطابي.
تهنا األرضنة بكمالهنا، د أكلقن -أبنادي يعنني الفينروز-التني كملنت فني حيناة مؤلفنه يقول ابن حجنر أننه رأى القطعنة 

فللننه الحمنند بحيننث ال يقنندر علننى قننراءة شننيٍء منهننا، المجلنندة أكلتهننا األرضننة مننن األول إلننى األخيننر،  هننذه العشننرين
 ، أكلتها األرضة وانتهى اإلشكال.والمنة

المنع )وشرحه مطبوخ، والمعاصنرون لهنم شنروح مطولنة ومختصنرة منن ذلكنم ممن شرح الصحيح زكريا األنصاري 
لمحمنند أنننور الكشننميري، فيهمننا فوائننند  (فننيض البنناري )ننندي، وأيضننًا ي هننذا ه( للشننيخ رشننيد أحمنند الكنكننوهدراري النن

هننذا ألنننور الكشننميري وصننف  (فننيض البنناري )تخلننو أيضننًا مننن مؤاخننذات ومالحظننات، وفيهمننا لطننائف ولفتننات، وال 
  .الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما ال يليق به

النينننة أن الطنننول، والوقنننت قصنننير وكاننننت قننند يكنننون فينننه شنننيء منننن استقصننناؤها و وعلنننى كنننل حنننال الشنننروح كثينننرة 
 ،كثيرة ومهمنةألن شروح البخاري  من الشروح، لكن الظاهر أن هذا غير متيسر؛ح نخص  كل يوم لكتاب، لشر 

الخطننابي، الكرمنناني، ابننن رجننب، ابننن  :فقنن  وفيهننا نفننائس وفوائنند ال يسننتغنى عنهننا، وسننوف نننتكلم علننى سننتٍة منهننا
كنننوزه واسننتخراج فضننله هننذه الكتننب يحتنناج إلننى منندٍة طويلننة إلظهننار وكننل واحنند مننن ر، العيننني، القسننطالني، حجنن

ن كانت ونفائسه،  ما ال يدرك كله ال ألنه ليس الخبر كالعيان، لكن  ؛الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كامالً وا 
  .رك جله، أو ما يقدر عليهيت

ن كانت متفاوتةهي أهم شروح البخاري هذه الشروح الستة  ، وأننا ...ىيحتناج إلنطوينل وفيهنا كنالم  ،في الجملة، وا 
ولعننل نقتصننر علننى أهننم المهمننات مثلمننا ذكننرت فننتح البنناري فقنن  أسننبوخ لمننا كفننى، لكننن خصنن  للننو  هأتصننور أننن

ال هنو مخالبخاري وشروحه يكفيه  ن احتجنا إلى شيٍء منن ينوم االثننين، وا    لصنحيح مسنلم صناليوم مع الغد، وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-

 :(أعالم السنن)شرح الخطابي 
ن كنان الم ،السننن أعالمالحديث، أو أعالم السنن، نعم شهرة الكتاب بن فأواًل: أعالم رجنح منن خنالل النسنخ  حقنقوا 

ه، يقنول عنن نفسن سنماه أهلنه حمند كمناكذا ضنبطه )حمند( أعالم السنن ألبي سليمان حمد  ،طية أعالم الحديثالخ
ن قال كثير من الناس أنه أحمد، وليس محرك الميم كما هو  د( ولذا وا  االستعمال الشائع اآلن )َحَمد( ال، هو )َحم 

 تعريف الحسن:يقول الحافظ العراقي في 
 والحسنننننننننننننننننننننننننن المعنننننننننننننننننننننننننروف مخرجنننننننننننننننننننننننننًا وقننننننننننننننننننننننننند

نننننننننننننننننننننند   مننننننننننننننننننننننا سننننننننننننننننننننننلم :وقننننننننننننننننننننننال الترمننننننننننننننننننننننذيَحم 
 

 اشنننننننننننننننننننننننننننننتهرت رجالنننننننننننننننننننننننننننننه بنننننننننننننننننننننننننننننذاك حننننننننننننننننننننننننننننند 
نننننننننننننننننننننذوذ  منننننننننننننننننننننَع َراٍو مننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننم  منننننننننننننننننننننن الش   ا ات ه 

 

د   .وقال الترمذي ما سلم.. الخ  بذاك حد، -يعني الخطابي–َحم 



د( أ د بالمقصود أن ضبطه )َحم  نسبًة إلى زيد بن خطاب البستي ابن محمد بن إبراهيم الخطابي و سليمان َحم 
هو شرح "عنه القسطالني: يقول الشافعي المتوفى سنة ثماٍن وثمانين وثالثمائة، هذا الكتاب مختصر جدًا، 

محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على ، واعتنى اإلمام "ف فيه نكت لطيفة، ولطائف شريفةلطي
أبي داود قبل أعالم سنن ألنه صنف معالم السنن لشرح  مكماًل لكتابه معالم السنن؛يعتبره مؤلفه الكتاب أوهامه، 

يقول في ، مكماًل لما ذكره في معالم السننن فجعل أعالم الحديث أو أعالم السنالسنن أو أعالم الحديث، 
فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا الكتاب " :المقدمة

وبيانه هناك متوخيًا اإليجاز فيه  ،بعض ما تقدم شرحهأن أخليها من ذكر واإلشباخ في تفسيره، فرأيت األصوب 
سر في بعض تلك األحاديث من تجديد فائدة، وتوكيد معنًى زيادًة على ما في ا عسى أن يتيمع إضافة إليه م

ثم إني أشرح بمشيئة هللا الكالم في سائر " :يقول، "عوضًا عن الفائت وجبرًا للناق  منهذلك الكتاب ليكون 
 ي سنن أبي داود والعكسما ف، نعم في البخاري أحاديث زائدة على "األحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن

تي يقع في سائر األحاديث الالكالم ثم إني أشرح بمشيئة هللا "عند أبي داود من األحاديث ما ليس في الصحيح، 
فأما ما كان فيها من غريب األلفاظ اللغوية فإني أقتصر ذكرها في معالم السنن، وأوفيها حقها من الشرح والبيان، 

وحملته دون اإلمعان  أهل هذا العلمفي معارف أهل الحديث الذين هم  تقع به الكفاية يه على القدر الذمن تفسير 
بالنظائر ونحوها من البيان لئال يطول من ذكر االشتقاق واالستشهاد  ،فيه واالستقصاء له على مذاهب أهل اللغة

  .الكتاب
موجز خشية أن يطول الكتاب،  على وجهٍ بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب ال شك أن شرح الخطابي 

، يعني "بكتاب أبي عبيد ومن نحا نحوه في تفسير غريب الحديثومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضًة "يقول: 
أبي عبيد، غريب الحديث ألبي بغريب فعليه  -غريب ما يقع في الصحيح–من أراد االستقصاء في شرح الغريب 

 ،إمام لغريب في اللغة وفي الحديث أيضاً في ا قاة المعروفين المشهورينعبيد القاسم بن سالم، وهو من األئمة الث
، سليم من حيث اعتقادهوهو أيضًا  ،في نقلهموثوق وهو  ،القاسم بن سالم إمام من أئمة المسلمينأبو عبيد 

ة أبو عبيدة معمر بن مثنى لكنه دونه في الثقمن معاصريه لف فيه تابه من أنفس الكتب، كتب الغريب أ  فك
لفائق في غريب الحديث للزمخشري، والدالئل لقاسم بن والمرتبة، وأيضًا غريب الحديث للنضر بن شميل، وا

أن يقتصر على كتاٍب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن وكتب الغريب كثيرة جدًا كما ذكرت، ومن أراد  ،ثابت
كتب الغريب، في غريب الحديث للخطابي  األثير، النهاية في غريب الحديث، لكن من أراد أن يجمع فهذه أشهر

  .غريب الحديثلجوزي، مجموعة من أهل العلم صنفوا في بن اأيضًا صاحب هذا الكتاب، وغريب الحديث ال
يجازًا حسب أهمية الحديث وما يستنب  منه، و  حسب غموض ألفاظه و شرح الخطابي ل حاديث متفاوت طواًل وا 

-وحديث ابن مسعود في تخول النبي شرحه في سبع صفحات،  (حةالدين النصي)حديث  ووضوحها، فمثاًل:
، والحاجة لكن يرى أن ذلك الحديث مهمتفاوت، بأربعة أسطر، شرحه أصحابه بالموعظة  -صلى هللا عليه وسلم

ألنه واضح وال يحتاج إلى إطالة، المؤلف الخطابي  ؛إلى إيضاحه وبيانه قائمة بخالف حديث التخول بالموعظة
ذا كان الدليل ال يحتمل التأويل ال قد يرجح غيره إفي الغالب مذهب اإلمام الشافعي، مذهب، يرجح شافعي ال

  .القول الثاني له وجه عند الشافعيةسيما إذا كان 



طريق إبراهيم بن معقل النسفي إال أحاديث بالنسبة للخطابي مروي من  -صحيح البخاري –أعني البخاري الكتاب 
 .من الجزء الثالث (5971)رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة يق الفربري، فرواها من طر من آخره 

خلف في التأويل، وفي نفي ك فيه مسلك السلوفيها أيضًا خب  عجيب،  ،فيها خل في الكتاب مسائل االعتقاد 
عز - افالذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربن"من الجزء األول قال:  (127)الصفات، في صفحة 

وهي عن هللا وعن صفاته منفية، قد يتأول معناها فإن الصورة تقتضي الكيفية،  ،ليس بذي صورة وال هيأة -وجل
بما ال يتالئم مع مذهب  (الضحك) ل صفةسلك مسلك التأويل في كثير من الصفات، أوّ  "على وجهين فذكرهما

قرر أن األسماء والصفات  جزء الثالثمن الجزء الثاني، وفي ال (5636و5639و5631)السلف كما في صفحة 
ال تثبت، وضع قاعدة، قرر أن األسماء والصفات ال تثبت إال بكتاب ناطق، ال بد أن يكون دليلها من القرآن، أو 

ما يثبت من أخبار اآلحاد المستندة إلى أصٍل، فإن لم يكونا يعني إن لم فإن لم يكونا فبخبر مقطوخ بصحته، 
إن لم يوجد من القرآن أو من  :ن الخبر المقطوخ بصحته ويقصد بذلك المتواتر، يقوليكن ن  من القرآن أو م

المقطوخ بصحتها، أو بموافقة أو في السنة  ،المستندة إلى أصٍل في الكتابالمتواتر فبما يثبت من أخبار اآلحاد 
ات واألحاديث المتواترة، ويقصد بذلك اآليمعانيها، يعني أن األسماء والصفات ال تثبت إال بالنصو  القطعية، 
ومنها األسماء والصفات،  ،العقائد ثبت بهاأما أحاديث اآلحاد وأخبار اآلحاد وهي عنده ال تفيد إال الظن فال ت

على ما يليق بمعاني ويتأول حينئٍذ يقول: وما كان بخالف ذلك فالتوقف عن إطالق االسم به هو الواجب، 
يقول: هذا هو األصل الذي نبني عليه لدين والعلم مع نفي التشبيه فيه، األصول المتفق عليها من أقاويل أهل ا

وذكر األصابع لم يوجد في "يقول:  -ألن الكالم بمناسبة حديث األصابع- يقولالكالم، ونعتمده في هذا الباب، 
ن ك "شيٍء من الكتاب وال من السنة التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه في انت يعني ثبوتها ليس بقطعي وا 

في وهم بإسكان الالم أحرى، المتأخرين الذين يسمون الخلف، يقول به كثير من صحيح البخاري، هذا القول 
والفرح الذي تعارفه الناس في نعوت بني آدم "بالرضا بالتوبة وقبولها، يقول:  (الفرح)تأول صفة  (2266)صفحة 

، -سبحانه وتعالى-ال يقال به بالنسبة هلل المخلوق نعم، الفرح الذي يشبه فرح  "-عز وجل-غير جائز على هللا 
نما يثبت الفرح على ما يليق بجالله وعظمته كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة   .وا 

 (2217)فحة ص -حديث قدسي–هذا في الحديث الصحيح  ((...ما ترددت في شيء)) :سبحانه التردد، قوله
تقرير مسائل هذا منهجه في  "، ثم تأوله على وجهين فذكرهما،ائزغير ج -عز وجل-التردد في صفة هللا "قال: 

في الجزء  -رحمه هللا تعالى-لكن الذي نقل عنه شيخ اإلسالم في هذا الكتاب، وفي معالم السنن أيضًا، االعتقاد 
ف هذا نقل عنه شيخ اإلسالم ما يخال ،في الغنية عن الكالم وأهلهبواسطة رسالته  (17و 16)الخامس صفحة 

 .مسلكه السابقولعله رجع عن الكالم، 
منها وما جاء  ،فأما ما سألت عنه من الصفات"يقول: نقاًل عن الخطابي:  -رحمه هللا تعالى-يقول شيخ اإلسالم 
جرائها على ظواهرهافي الكتاب والسنة  وقد نفاها قوم  ،ونفي الكيفية والتشبيه عنها ،فإن مذهب السلف إثباتها وا 

نما القصد في  ،أثبته هللا فأبطلوا ما وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وا 
كالم –والجافي والمقصر عنه، واألصل في هذا ودين هللا تعالى بين الغالي  ،سلوك الطريق المستقيم بين األمرين

ويحتذى في  -هذا كالم الخطابي-ت واألصل في هذا أن الكالم في الصفات فرخ على الكالم في الذا -نفيس



إنما هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك  -سبحانه–ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري 
فإنما هي  ،وما أشبهها ،يد وسمع وبصر :فإذا قلنا ت تحديٍد وتكييف،ال إثبا وجودٍ إثبات صفاته إنما هو إثبات 

 :مة، وال معنى السمع والبصر العلم، وال نقولأن معنى اليد القوة أو النع :ولسنا نقول ،صفات أثبتها هللا لنفسه
إن القول إنما وجب  :ونقولأنها جوارح وال نشبهها باأليدي واألسماخ واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، 

مثله شيء، وعلى هذا جرى ألن هللا ليس ك ؛ألن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها ؛بإثبات الصفات
 هذا كله كالم الخطابي مما نقله عنه شيخ اإلسالم.  الصفات"قول السلف في أحاديث 

رجع عن قوله في مسائل األسماء والصفات إلى هذا، ولذا نقله  -رحمة هللا عليه-لعل اإلمام الخطابي  :فنقول
يقول في ما سطره في كتبه األخرى،  -مه هللارح-وال يخفى عليه مقررًا له،  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 

 للخطابي ما أعرفه وجوده. (الغنية عن الكالم وأهله)الغنية عن الكالم وأهله، كتاب اسمه 
في مثل هذا الكالم الذي نقلناه عن الخطابي في األسماء والصفات والتأويل هو موجود مع األسف الشديد  :أقول

من يوثق انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح وحبذا لو القليل النادر،  غالب الشروح، إذ ال يسلم منها إال
-شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز نافعة، كما فعل  مختصرةً تعليقات تكون بعلمه وعقيدته وفهمه وعلق عليها 

فيها من  -عالىسبحانه وت-تعليقات نفيسة بأسطر قليلة جعل هللا في تعليقه على أوائل فتح الباري،  -رحمه هللا
وتصحح كثيرًا من المفاهيم، الكتاب حتى فتح الباري على ما سيأتي الحديث  ،البركة ما جعلها تدور في األقطار

أقوال السلف وينقل أقوال غيرهم ويسكت وال  ومع ذلك ينقل ،عنه لم يسلم من نقل أقوال المأولة في الصفات
 الحق في هذه المسائل.عليق لطيف يبين قوال تحتاج إلى تيرجح، المقصود أن مثل هذه األ

ن كان قليالً -هناك من الكتب ما يسلم   ؛-رحمه هللا تعالى-من هذه المالحظات كشرح الحافظ بن رجب  -وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-لكنه لم يكمل كما سيأتي الحديث عنه 

 لبخاري:صحيح اشرح النووي ل
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي من الصحيح، شرخ  التي شرحهانظرًا لضيق الوقت نعرض بسرعة للقطعة 

قبل أن يقطع فيه شوطًا كبيرًا، فلم يشرح من الصحيح سوى بدء لكن المنية اخترمته  ؛النووي في شرح الصحيح
بأنه متوس  بين المختصرات والمبسوطات، ال من مؤلفه وهو شرح كما وصفه الوحي وكتاب اإليمان فق ، 
وقلة الراغبين في المبسوط  ،ولوال ضعف الهمم"من المبسوطات الممالت، يقول:  المختصرات المخالت، وال

الشروح التي كتبت قبل أن يقرأ اإلنسان العمر ينتهي الكالم صحيح،  "لبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات
اج إليه من فوائد ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحت ،على الصحيح فضاًل عن أن ينتقي منها ما يراه مناسباً 

ولوال ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات مع "يقول: البخاري، 
  ".وعظم عوائده الخفيات والبارزات ،بل ذلك لكثرة فوائده ،اجتناب التكرير والزيادات العاطالت

، ومنزلة اإلمام البخاري وصحيحه أهمية علم الحديثشرحه بمقدمة ذكر فيها  -رحمه هللا تعالى-ابتدأ النووي 
م ذكر فصاًل وذكر فيها أيضًا سبب تصنيفه، ثم ذكر فهرسًا لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب، ثورواته، 

ثم أشار إلى عن أبي الفضل بن طاهر في طبقات من روى عنهم البخاري، ثم ذكر أسانيده إلى اإلمام البخاري 
أن حينما تعرف مهم جدًا،  ،طالحية، يعني ذكر طبقات من روى عنهم اإلمام البخاري بعض المسائل االص



ن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، وهذا غالب الثالثيات من طريقه، عروى  -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 
لى ما في أبي عبيد عن سلمة بن األكوخ، أعمن طريق المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن ثالثيات الصحيح 

 تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، تجده في موضعٍ حينما الصحيح، 
راٍو أو سلمت من توّهم سقوط فإذا عرفت طبقات الرواة آخر روى عن المكي ابن إبراهيم بواسطة ثالثة أشخا ، 

فعلمك بهذه وي عنه في مواضع بواسطة، حينما يروي عن مثل المكي ابن إبراهيم بدون واسطة، وير  ،أكثر
 ختم المقدمة بضب  جملٍة من األسماء المتكررة في الصحيحين من المشتبه.يجنبك مثل هذا الوهم، الطبقات 

إطالًة نسبية ويطيل فيها  ،باإلطالة في تراجم الرواة، يترجم لرواة األحاديث -رحمه هللا تعالى-يمتاز شرح النووي 
وال شك أن في هذا فائدة للقارئ  ،ويستطرف من أخبارهمفيذكر سيرهم وما يستحسن األخرى  بالنسبة إلى الشروح

واستجمام من جهة، لكن هذه اإلطالة فيكون فيها متعة  ،إلى النفوسواألخبار في الجملة محببة وتنشي  لهمته 
وفوائد، فمثاًل الحديث اب منه من أحكام وآدوما يستنب  في تراجم الرواة صارت على حساب معاني األحاديث، 

بدأ بشرح  ،من الشرح (97)إلى صفحة  (33)من  الرابع، استغرق عند النووي صفحات جلها في تراجم الرواة
في منتصف .. الخ، ثم ونصف، بعده سعيد بن جبير في صفحةبن عباس في صفحة ال، ترجم الحديث الرابع

.. الخ، -رضي هللا عنهما-: قول ابن عباس ل في معنى الحديثفص   منتصف الصفحة األخيرة (97)صفحة 
الذي التزم مؤلفه ، نعم تراجم الرواة مهمة لكنها في مثل هذا الكتاب بيت القصيدهو منتصف الصفحة األخيرة 

كن ألن للتراجم كتب مستقلة، ل أثبتها، تكون فائدة التراجم أقل؛ومن رواياتهم  ،من الرواة أعالهمالصحة، وانتقى 
قصر في هذا  -رحمه هللا تعالى-وما يستنب  منه من أحكام وآداب، النووي  ألفاظهاني الحديث، بيت القصيد مع

الجانب، شرحه لذيذ وممتع لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر، والنووي كما يالحظ من 
ء بإسهاب، ويذكر من أخبارهم ما فيذكر تراجم هؤالبالزهد والعبادة بتراجم من عرف كتبه يعتني بالتراجم ال سيما 

فاًء لبعض تنشيطًا لهمم القراء، يستلذ ويستطاب،  شادًة وا  من هذا النوخ،  -رحمه هللا-ألنه هو  ؛حقوق هؤالءوا 
وهللا  ،المتفق عليهاوهو مشهور بذلك، وبهذا يكون الوقت تمت الساعة  ،وأيضًا عبادة وزهد وورخصاحب علم 

  .أعلم
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 )التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح(: شرح الزركشي لصحيح البخاري 

شرح الزركشي اسمه )التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح( مؤلفه و ثالث وهو شرح الزركشي، بعد هذا نبدأ بالشرح ال
الشيخ محمد بن عبد هللا بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة أربعة وتسعين وسبعمائة، الشرح ناقص لم 

رح، يعني يكمل، وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف، ومع ذلكم مختصر جدًا، هذا نصف الش
ثالثة أجزاء في مجلد واحد نصف الشرح، ولوال أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله بهذا الحجم، قصد 
مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته: إلى إيضاح ما وقف في الصحيح من لفٍظ غريب أو إعراٍب غامض أو نسب 

ه، أو مبهم تعلم حقيقته، أو أمٍر وهم فيه، عويص، أو راٍو يخشى في اسمه التصحيف، أو خبٍر ناقص تعلم تتمت
أو كالم مستغلق يمكن تالفيه، أو تبيين مطابقة الحديث للتبويب، والمشاكلة على وجه التقريب، يقول: "منتخبًا 
من األقوال أصحها وأحسنها، ومن المعاني أوضحها وأبينها، مع إيجاز العبارة والرمز باإلشارة، فإن اإلكثار 

ون لحقيقة قفتقليد للنسخ المصححة، ربما ال يو وذلك لما رأيت من ناشئة العصر حين قرأته من ال داعية المالل،
اللفظ فضاًل عن معناه، وربما يتخرص خواصهم فيه، ويتبجح بما يظنه ويبديه، وربما لو أن المنصف لو كشف 

وأرجو أن هذا اإلمالء يريح عما أشكل ال يجد ما يحصل الغرض إال ملفقًا من تآليف، أو مفرقًا من تصانيف، 
ويكاد يستغني به اللبيب عن "من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد، ثم يقول: 

نما يشرح ما يشكل"، يقول: "وسميته بـ)التنقيح أللفاظ  الشروح؛ ألن أكثر الحديث ظاهر ال يحتاج إلى بيان، وا 
ء طرق الشرح على الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بـ)الفصيح في شرح الجامع الجامع الصحيح( ومن أراد استيفا
 الصحيح( أعان هللا على إكماله".

أو سطرين، أحيانًا يكتب ثالثة ال  اهذا )التنقيح( مختصر جدًا، وهو باأللغاز أشبه، يكتب على الحديث سطر 
عليه أيضًا نكت أخرى للقاضي محب الدين تروي غلياًل وال تشفي علياًل، عليه نكت من الحافظ ابن حجر، و 

أحمد بن نصر هللا البغدادي الحنبلي، وأما )الفصيح( الذي ذكره فذكر القسطالني أنه رأى منه قطعة بخط مؤلفه، 
ن زعم صاحبه أنه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح؛ ألن أكثر الحديث  هذا التنقيح المختصر للزركشي، وا 

نما يشرح ما يشكل فهو كالم صحيح بحد ذاته، الذي يقرأ في صحيح البخاري من ظاهر ال يحتاج إلى بيا ن، وا 
أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة، وهو متوسط الفهم، متوسط التحصيل يخرج بفائدة 

ل عن طيبة، كثير منه ال يشكل، يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحو 
استنباطها، إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض األلفاظ المشكلة، طالب العلم متوسط التحصيل 
متوسط الذكاء يخرج بفائدة كبيرة بمجرد قراءة المتن، هذا الكالم صحيح لكن الشروح المطولة التي يرى الشارح 

د فيه ملكة ن يستغني عنها طالب العلم أبدًا؛ ألنها تول   هذا أنه يمكن أن يستغني بكتابه عنها الوافية ال يمكن أ



يتمكن بواسطتها من محاكاة العلماء في االستنباط من النصوص وكيفية معالجتها من جميع النواحي، وبهذا 
يتفت ق ذهن الطالب، تجتمع له العلوم في كتاٍب واحد، فالمطوالت كالروضات ينتقل فيها الطالب من فٍن إلى 

ا ما يتعلق بالقرآن وعلومه، والحديث وفنونه، ومذاهب العلماء واآلداب والفوائد المستنبطة من الحديث آخر، ففيه
 من قرٍب أو بعد. 

على كل الشروح المطولة ال يمكن أن يستغنى عنها، وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح، ولم يصل 
أفصح عبارة، وأوضح بيان، روجع على بعض الباحث فيه إلى حٍل يشفي، وكم من آية روجع عليها والقرآن ب

ن كان اإلشكال نسبيًا بين شخٍص إلى آخر، فالمطوالت  اآليات التفاسير الكثيرة، ومع ذلكم يبقى اإلشكال، وا 
 سواء كانت من كتب التفسير أو الشروح ال يمكن أن يستغنى عنها بحال.

 البن رجب:  ()فتح الباري شرح صحيح البخاري 
ة فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد من الشروح المهم

بن رجب البغدادي الحنبلي نزيل دمشق المتوفى سنة خمٍس وتسعين وسبعمائة، بعد الزركشي بسنة، وهو شرح لم 
من عجائب  -مه هللارح-يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، وهذا القدر الذي أتمه الحافظ ابن رجب 

ر تمامه الستغنى به طالب العلم عن غيره ال سيما ما يتعلق بنقل أقوال السلف وفهمهم للنصوص،  الدهر، ولو قد 
ح بنقل أقوال المتأخرين، وهذه ابأقوال السلف، بينما عناية أكثر الشر  -رحمه هللا تعالى-عناية الحافظ ابن رجب 
؛ ألن فهم السلف للنصوص أولى ما يعتمد، وأجدر ما يعتنى به من -الىرحمه هللا تع-ميزة للحافظ ابن رجب 

بالفوائد الحديثية والفقهية واللغوية، ففي الجانب الحديثي يعتني الحافظ ابن رجب  -مشحون –غيره، الكتاب مملوء 
ي الترجيح بعلل األحاديث، عنايًة فائقة ويستطرد في ذكر االختالف على الرواة سالكًا ف -رحمه هللا تعالى-

طريقة المتقدمين في العمل بالقرائن من غير نظٍر إلى األحكام المطردة، وبالمناسبة تكثر الدعوة إلى محاكاة 
المتقدمين في طريقتهم، ونبذ قواعد المتأخرين، كثرت الدعوة هذه وسبقتها سنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه وتقليد 

لكالم صحيح ال إشكال فيه إال أنه ال ينبغي أن يلقى على جميع األئمة إلى األخذ من النصوص مباشرة، هذا ا
طبقات المتعلمين؛ ألن المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث أو في الفقه، المبتدئ حكمه حكم العامي، 

ْكرِّ إِّن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن{عليه أن يقلد أهل العلم  فالذي ليست لديه أهلية النظر  [ء( سورة األنبيا7)]}َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذ ِّ
في النصوص والموازنة بينها ال يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة، إنما عليه أن يقلد أهل العلم، يتفقه على 
مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي حصلها من هذا المذهب، ينظر فيها واحدًة بعد األخرى، موازنة 

والخلوص إلى الراجح من أقوالهم، مثله أيضًا ما يتعلق باألحاديث من حيث التصحيح بين أقوال األئمة وأدلتهم، 
والتضعيف، األصل في هذا كالم المتقدمين بال شك، والمتأخرون إنما قبسوا من أنواع المتقدمين، فلوال المتقدمون 

ل ليسهل فهمها وحفظها ما صار للمتأخرين شيء، إنما المتأخرون حاولوا أن يضبطوا القواعد وينظروا المسائ
على الطلبة ليتعلموا ويتمرنوا عليها، فإذا تأهلوا وصارت لديهم أهلية النظر في أقوال المتقدمين عليهم أن يقتدوا 
ال إذا قلنا للطالب المبتدئ: عليك بتقليد المتقدمين وانبذ قواعد المتأخرين، ثم وقف على  بهم ويسلكوا مسلكهم، وا 

اإلمام أحمد له رأي، أبو حاتم له رأي، الدارقطني له رأي، يقلد َمن م ن المتقدمين؟  لي(())ال نكاح إال بو حديث: 
يتبع َمن م ن المتقدمين؟ أحكام المتقدمين مبنية على القرائن، ال يحكمون بأحكاٍم عامة مطردة، اإلمام البخاري 



إلى ترجيح الوصل على اإلرسال،  بناًء على القرائن التي قامت وأدت ))ال نكاح إال بولي((حكم بوصل حديث: 
غيره حكم باإلرسال؛ ألن من أرسله كما يقول الحافظ العراقي كالجبل شعبة وسفيان، متى يصل الطالب المبتدئ 
إلى الحكم بالقرائن؟ هذا دونه خرط القتاد، حتى يتأهل، إذا تأهل هو المطلوب، يعني تقليد الرجال في الدين أمر 

 رض العوام وأشباه العوام، لكن طالب العلم المتأهل عليه أن يربى بنفسه عن هذا. غير مرغوب فيه، نعم هو ف
عنايته بتعليل األحاديث، والترجيح بين اختالف  -رحمه هللا تعالى-على كل هذه لفتة يسيرة فالحافظ ابن رجب 

مقعديه ومنظريه، ويعتني الرواة بالقرائن على طريقة المتقدمين، وهو أهل لذلك، بل هو من أئمة هذا الشأن، ومن 
أيضًا بفروق الروايات بين رواة الجامع الصحيح، وينبه عليها، ال سيما ما يترتب على ذكره فائدة، وقد وقفت 
على ألفاٍظ نبه عليها الحافظ ابن رجب اختلفت فيها الرواة مما فات اليونيني رغم عنايته بالصحيح ورغم إتقانه 

 -رحمه هللا تعالى-، ُيعنى الحافظ ابن رجب -رحمه هللا تعالى-فظ ابن رجب لرواياته، وبهذا يمتاز شرح الحا
بتخريج األحاديث من المصادر الحديثية المختلفة، الصحاح والمسانيد واألجزاء والفوائد والمستخرجات والمشيخات 

 والفوائد وغيرها. 
فقهاء األمصار مع االستدالل  ُيعنى أيضًا بذكر مذاهب أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من

رحمه -أعني فتح الباري للحافظ ابن رجب -والترجيح من غير تعصٍب لمذهب، مع أنه حنبلي المذهب، والكتاب 
من مصادر ابن حجر، فقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر، ونقل منه مصرحًا باسم مؤلفه في  -هللا تعالى

 (.043ء الحادي عشر صفحة )( وفي الجز 671موضعين، في الجزء األول صفحة )
يعتني بالمسائل األصولية كثيرًا، ويحرر المسائل الشائكة في هذا الباب  -رحمه هللا تعالى-الحافظ ابن رجب 

( يقول: "واألمر بعد الحظر يعيد األمر إلى ما كان عليه عند كثيٍر من 16فمثاًل في الجزء الثاني صفحة )
ل العلم أن األمر بعد الحظر لإلباحة، لكن المحقق عند أهل العلم أنه يعيد الفقهاء" نعم المشهور عند جمع من أه

( وهذه من الدقائق، يقول في 063األمر إلى ما كان، أو يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، في صفحة )
التراب أو والكالم في هذه اللفظة كثير ألهل العلم، وتخصيص التيمم ب))وجعلت تربتها لنا طهورًا(( حديث: 

))وجعلت تعميمه بجميع ما على وجه األرض مسألة طويلة الذيول، شائكة المباحث عند أهل العلم، فهذه اللفظة: 
هذا من الخصائص،  ))جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا((ال شك أن الحديث من الخصائص،  تربتها((

ول ابن حجر: أن أحاديث الخصائص ال وبقوله يق -رحمه هللا تعالى-وأحاديث الخصائص يرى ابن عبد البر 
ن جاءت مطلقة ال تحتمل التقييد؛ ألن هذه  تحتمل التخصيص، يعني إن جاءت عامة فال تحتمل التخصيص، وا 

، وتخصيص الخصائص تقليل لهذا التشريف، ولذا -عليه الصالة والسالم-الخصائص إنما جاءت تشريفًا للنبي 
ن ورد المنع منها؛ ألن حديث: ال مانع عند ابن عبد البر أن يصلي ال ))جعلت لي األرض شخص في المقبرة، وا 

واألرض يشمل األرض بجميع أجزائها بما في ذلك المقبرة، ولو قلنا: بالتخصيص فأخرجنا  مسجداً وطهورًا((
المقبرة قللنا هذا التخصيص وهو من الخصائص التي ال تقبل التخصيص عنده، فالتخصيص تقليل لهذه 

عليه الصالة -وشرف أمته بسببه، وبركة اتباعه  -عليه الصالة والسالم- شك أن شرف النبي الخصائص، ال
عليه الصالة -أمر معلوم من الدين بالضرورة، هو أشرف الخلق على اإلطالق، نعم إذا تعارض حقه  -والسالم
مع  -صالة والسالمعليه ال-، لكن إذا تعارض حقه -عليه الصالة والسالم-مع حق غيره قدم حقه  -والسالم



، والمنع من الصالة في المقبرة -سبحانه وتعالى-، ال شك أن المقدم هو حق هللا -سبحانه وتعالى-حق هللا 
، وعلى هذا يكون التخصيص هو الوجيه في مثل هذه -سبحانه وتعالى-حماية لجناب التوحيد فهو من حق هللا 

 المسألة. 
وقد ظن بعضهم أن هذا من باب المطلق والمقيد وهو  ))جعلت تربتها((في هذه اللفظة: -رحمه هللا تعالى-يقول 

نما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهو ال يقتضي التخصيص عند الجمهور،   ماغلط، وا 
هل  ))جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا((مع حديث:  ))وجعلت تربتها لنا طهورًا((معنى هذا الكالم؟ عندنا: 

ت أفراد والتراب فرد من أفرادها؟ فيكون من باب الخاص والعام، أو األرض ذات أوصاف والتراب األرض ذا
وصف من أوصافها فيكون من باب اإلطالق والتقييد؟ وما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا: أنه من باب 

يتفق المطلق مع المقيد في حينما  ،اإلطالق والتقييد، والمطلق يحمل على المقيد ال سيما في مثل هذه الصورة
الحكم والسبب ال شك أنه يحمل المطلق على المقيد، نقل بعضهم اإلتفاق على ذلك، إذا اتفقا في الحكم والسبب 
بخالف ما إذا اختلفا في الحكم والسبب أو في السبب دون الحكم أو العكس، فالصور أربع، لكن هنا الحكم 

إلطالق والتقييد وقلنا: أن األرض ذات أوصاف والتربة وصف من والسبب متفق، فإذا قلنا: أنه من باب ا
أوصافها قلنا: يحمل المطلق على المقيد لالتفاق في الحكم والسبب، فإذا قلنا: بحمل المطلق على المقيد قلنا: أنه 

ذا قلنا: أن األرض ذات  ال يجوز التيمم إال بالتراب، وهو مقتضى قول الحنابلة فال يجوز التيمم إال بالتراب، وا 
فرد من أفرادها قلنا: أنه من باب الخاص والعام، قد يقول قائل: الخاص مقدم على العام، فيكون أفراد والتراب 

مثل التقييد واإلطالق، نقول: ال، الخاص إذا ذكر بحكٍم مخالف لحكم العام يخصص به العام، لكن إذا كان 
 (00:43انقطاع  ) كأن هنا الخاص مذكورًا بحكٍم موافق لحكم العام فإنه حينئٍذ ال يخصص به...

هذا من ذكر العام في النبيين، يعني نوح داخل  [( سورة النساء361)]}ُنوٍح َوالنَّبِّي ِّيَن{أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
النصوص كثيرًا، المقصود أن الحافظ في بعد الخاص لالهتمام بشأن نوح والعناية به، وعكسه أيضًا وهو وارد 

عليه  ينبغي أن يعضكتابًا نفيسًا ي بمثل هذه المسائل األصولية، مما يجعله يعتن -رحمه هللا تعالى-ابن رجب 
عند  التخصيصوهو ال يقتضي "قال: فالعقدية، استطرد في ذلك إذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات بالنواجذ، 
والتراب وم، فيبنى على تخصيص العموم بالمفه ،إال أن يكون له مفهوم ،أبي ثورخالفًا لما حكي عن  ،الجمهور

ألن  ب ال يعتد به عند جماهير العلماء؛ال شك أن مفهوم اللق "واللقب مختلف في ثبوت المفهوم لهوالتربة لقب 
ال يمكن حصرها بالنسبة لهذا الكتاب، معروف، األمثلة على ذلك كثيرة والفوائد ، كما هو باطلةلوازم له القول به 

 يأول من اتخذ الكعب العالي نساء بن"قال: حديث ذكره  في (66)لكن مما يستطرف أنه قال في صفحة 
إنما سلطت "قالت: أنها ذكر عن أسماء بنت أبي بكر  ، لكن هوإسرائيل يتطاولن بها في المساجد، ليس باللفظ

، فعلى هذا "بها في المساجدألنهن كن اتخذن أرجاًل من خشب يتطاولن  ؛الحيضة على نساء بني إسرائيل
 سنة بني إسرائيل.عب العالي استعمال هذا الك

رحمه -وابن قتيبة والخطابي في غريب الحديث لفتة من الحافظ ابن رجب المفاضلة بين الشافعي وأحمد أيضًا 
والخطابي في ، إذا كان الشافعي وأحمد في جهة وابن قتيبة يقول: إذا اختلف مثاًل الشافعي وأحمد في جهة -هللا

الحديث ورواياته من على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ  وقد نص"جهٍة أخرى مثاًل، يقول: 



، نعم اللفظة الواحدة يكون "اللغة البعيدةومن حذا حذوهما ممن يفسر اللفظ بمحتمالت مثل ابن قتيبة والخطابي 
به ويرجحه فيظن أنه هو  فقد ينتقي مثل ابن قتيبة والخطابي معنًى من المعاني ينزعلها معاني في اللغة كثيرة، 

ال شك أن مثاًل أو في اآلية، لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص كالسنة في الحديث المراد 
لما تحتمله اللغة من معاني ال شك أنه يكون الشافعي اختيار اإلمام أحمد لبعض األلفاظ دون بعض، أو اإلمام 

 لغة.ما يختاره الذي علمه خاص بالأرجح م
جاء معروف عند أهل المصطلح قاطبًة أن كل ما  ،الصواب بالتشديد :شيخ اإلمام البخاري يقولمحمد بن سالم 

محمد بن سالم فذكروا منهم هذا أنه بالتخفيف، ذكروا منهم  ،في الصحيحين من سالم فهو بالتشديد إال خمسة
يصوب -رحمه هللا تعالى-هم ثالثة، لكن ابن رجب : أنهما بالتخفيف ومعوعبد هللا والد عبد هللا بن سالم قالوا

 وله فيه مصنف في رسالٍة خاصة. ،يدالتشد
إلى غير ذلك من الفوائد "..اء الذين تلقوا العلم عمن قبلهمير الحديث إال بما قاله أئمة العلمال يجوز تفس" :يقول

حدى طبعتيه، واألخرى في سبعة، التي ال يمكن استيفاؤها واستقصاؤها، والكتاب مطبوع في عشرة أجزاء في إ
ثمانية أشخاص قاموا بتحقيقه طبعة جيدة ال بأس بها، الطبعة األخرى طبعة والطبعة الثانية، طبعة المجموعة 

وأنها  ،وعرفت قيمتها ، هابها لسبق هذه فقرأتها كل أيتها لكن لم أعتن  إنما ر  ،طارق عوض هللا أنا ما اطلعت عليها
ن ك  .في التحقيقوهو من أهل التحري  ،يد في هذا الشأن عوض هللا لهان طارق جيدة في الجملة، وا 

 شرح الكرماني )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(: 
دين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنة سٍت وثمانين شمس المؤلفه بعد هذا شرح الكرماني، 

الكرماني  (ي في شرح صحيح البخاري الكواكب الدرار )ة سماه كما نص على ذلك في نهاية المقدموسبعمائة، 
ن كان الدارج على ألسنة الكثير ،الكافبكسر  أنه بفتح الكاف الَكرماني، لكن الك رماني وقاله النووي وغيره  ،وا 

كرمان بكسر الكاف، " :قال (656)نفسه ضبطها بكسر الكاف، ولما ورد ذكر ك رمان في الجزء التاسع صفحة 
وفي الجزء ، "وهم متفقون على كسرهاهو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم،  :أقولبفتحها،  :وي وقال النو 

بالكسر، وأهل مكة  :يقولون بفتح الكاف، لكن أهلها المشهور عند المحدثين "قال:  (035)الرابع والعشرين صفحة 
  ".أدرى بشعابها
فتح الباري وعمدة القاري وال بمختصر مثل شرح  ليس بالطويل مثلشرح الكرماني شرح متوسط على كٍل 

الفوائد، جامع لفرائد  ووهقوله،  :راد شرحها فيقولباللفظة الميعني يأتي  ،الخطابي، شرح متوسط مشهور بالقول
وأن صحيح البخاري أجل  الكتب الصحيحة نقاًل أشاد فيها بعلم الحديث وأهله، وزوائد الفرائد، افتتحه بمقدمٍة 

هو أصح الجملة وفي وأكثرها تعدياًل وتصحيحًا وضبطًا وتنقيحًا واستنباطًا واحتياطًا، قال: وفهمًا ودراية، وروايًة 
  .الكتب المؤلفة فيه على اإلطالق

يشرح ، وأنه منهجه في كتابهثم ذكر  ،ثم تحدث باختصار عن الشروح السابقة كابن بطال والخطابي ومغلطاي
اإلعرابات النحوية غير الالئحة، يتعرض لبيان خواص التراكيب بحسب ويوجه ة، المفردات، األلفاظ غير الواضح

ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكالمية على حد زعمه، ثم يذكر ما يتعلق  ،علوم البالغة
الفقهية والمباحث  ثم يذكر ما يتعلق بالمسائل ،من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع األقيسةبأصول الفقه 



ثم يذكر ثم يذكر ما يتعلق باآلداب والدقائق، ثم ما يتعلق بعلوم الحديث واصطالحات المحدثين، الفروعية، 
يوضح الملتبس ويكشف المشتبه، فيرجح بعضها على بعض ثم يتعرض ألسماء الرجال، ثم اختالف النسخ، 

ن األحاديث المتعارضة حسب ثم بعد ذلك يؤلف بيويبين المختلف والمؤتلف من األسماء واألنساب وغيرها، 
ة رواة الصحيح كالسرخسي ثم بعد ذلكم ذكر في المقدمفي كل باب، الظاهر، ثم يبين مناسبة األحاديث التي 

ثم ختم المقدمة بموضوع علم ذر الهروي وترجم لهم، ثم ترجم لإلمام البخاري ترجمًة متوسطة، ي وأبي والكشميهن
  .د كتب الجامع وأحاديثهوعد ،الحديث وحده

في الجملة، واشتمل على غالب ما يحتاج قارئ الصحيح بأسلوٍب واضح شيق، جيد ومفيد ال شك أنه الكتاب 
الشرح ال شك أنه ممتع، يذكر من يعني اسم الراوي كاماًل وما يستطرف من أخباره بإيجاز، يهتم بالرواة فيذكر 

انتقاء وانتخاب النووي ال، لكنه فيه طرافة، ينبه على لطائف األسانيد ما يستطرف بإيجاز ليس مثل أخبار الرواة 
هو شرح مفيد " كالعلو والنزول وأوطان الرواة وصيغ األداء وغير ذلك، يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة:

ي الجزء األول يقول العيني بعد أن تعقب الكرماني ف، "ألنه لم يأخذه إال من الصحف ؛على أوهاٍم فيه في النقل
وال شك أن ، "واعتماده من هذا الفن على العقلوهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل، "قال:  (636)صفحة 
فتح الباري أو عمدة القاري أو إرشاد من ال تكاد تخلو صفحة واحدة عمدة لمن جاء بعده من الشراح، الكتاب 

رحمه هللا -الحافظ ابن حجر نسبة لمن جاء بعد الكرماني، كتاب عمدة بالالالساري من نقل عن هذا الكتاب، 
وأوهام الكرماني نبه عليها المواطن، نقل عنه كثيرًا في مئات المواضع، وتعقبه أيضًا في كثير من  -تعالى

ألن  ؛يتعقبه فيما يتعلق بالعقيدةلم لكنه الحافظ ال سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بالصحيح نفسه، 
في  -رحمه هللا تعالى-من انتقادات الحافظ، يقول الحافظ  منتقد في هذا الباب على ما سيأتيظ أيضًا الحاف

جوز أن يكون تعليقًا أو معطوفًا على قتادة بحسب التجويز العقلي الكرماني كعادته " :(57)الجزء األول صفحة 
نعم هذا  "ارس شيئًا من علم اإلسنادمن مإلى غير ذلك مما ينفر عنه  يكون شعبة رواه عن حسين عن قتادةف

 الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني وتعقبه بهذا.كالم 
 (30)وفي صفحة  ثم بي ن وجه رده، "هذا تعقب مردود"قال:  (33و 76)في الفتح أيضًا في الجزء األول صفحة 

هذا مردود ألن ": األول قالمن الجزء  (660)وفي الفتح صفحة ، ثم ذكر علة قوله "هذا ليس بطائل"قال: 
أكثر الهفوات أو كثير منها لكن  "،سليمان بن حرب ال رواية له عن إسماعيل أصاًل ال لهذا الحديث وال لغيره

م الكرماني على البخاري في مواضع، الكرماني وقع من الكرماني في الربط بين الحديث والترجمة،  في وقد تهج 
وما وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث  يراعي حسن الترتيب، البخاري ال"يقول:  (630)الجزء الثاني صفحة 

وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث البخاري ال يراعي حسن الترتيب، "، يتعلق بتصحيحه ال غير ونعم المقصد
 وما يتعلق بتصحيحه ال غير ونعم المقصد. 

تحسين الترتيب ي أن البخاري ال يقصد العجب من دعوى الكرمان": -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ ابن حجر 
 :حتى قال جمع من األئمة ،على األبواب من اعتنى بذلك غيرهبين األبواب مع أنه ال يعرف ألحٍد من المصنفين 

كالم اإلمام يقصد  (630)من الكرماني، قال في الجزء العاشر صفحة هناك هفوة ، "فقه البخاري في تراجمه
يقول الحافظ في الجزء الرابع  "،ما في هذا التركيب من التعجرفال يخفى "يقول:  -رحمه هللا تعالى-البخاري 



ولم يعترف صاحبه بالقصور نشأ عنه مشاكل، إذا قصر الفهم ، "التعجرف من عدم فهم المراد" (:435)صفحة 
هذا  :أو يقول ،ال يحسن ترتيب األبواب :يقولوالترجمة حينما يقصر فهم الكرماني عن إدراك الرابط بين الحديث 

قد أبدى العلماء من المناسبات ما يبهر العقول وألفت في تراجم البخاري و ال شك أن سببه القصور،  ؟تعجرف
 وأحيانًا في ذكر الرابط قد يخفى حتى علىالرابط بين الحديث والترجمة في كل باب، في بيان الكتب المستقلة 

وأخشى أن وهي في الحقيقة ليست بظاهرة، ن: المناسبة ظاهرة، ابن حجر والعيني ومن جاء بعدهم، وأحيانًا يقولو 
الشارح مع كل ما ذكر من هذه المالحظات، وما قيل قبل ذلك من أن هذا الشرح نفيس، يكون هذا من التخلص، 

الشارح في باب االعتقاد جرى على طريقة  ،ً أيضامن جاء بعده من الشراح وال يستغنى عنه، واعتمد عليه 
تعالى من إطالق الغضب على هللا " :(70)صفحة عشر  ونكب عن طريقة السلف، قال في الحادياألشاعرة، 
ما  :فإن قلت" :(600)وقال في الثاني عشر صفحة ، "وهو إرادة إيصال العذاب ،إذ المراد الزمه ،باب المجاز

والزم الضحك  ،مجازاً  ا لوازمهاقلت: أمثال هذه األلفاظ إذا أطلقت على هللا يراد بهمعنى الضحك ها هنا؟ 
ثم  "التي هي الصفات الوجودية "واالعتراف بالصفات السبع :(604)صفحة  (00)وقال في الجزء ، "الرضا

ة واإلرادوهي العلم والقدرة  -سبحانه وتعالى-والصفات السبع المراد بها ما يثبته األشاعرة من صفات هللا ذكرها، 
  والحياة والكالم والسمع والبصر.

وقد كنت متشرفًا ": (646)يقول في الثاني والعشرين صفحة  ،هو في توحيد العبادة عنده شيء من الخلل أيضاً 
نقل عن ، "الطائف بالحرم المحرم بوج -يعني قبر ابن عباس-بابتداء مجاورة قبره المبارك عند شرح هذا الباب 

من الجزء الثاني  (33)وصفحة من الجزء األول  (667)شعرية في مواضع مقرًا ألقوالهم ففي صفحة األ
أعمى الصين بقة األندلس وال يرى ما يجوز أن يرى "من الجزء الرابع والعشرين يقول:  (631)والعشرين، صفحة 

 . "حولها
على كٍل الكالم في الكتاب كثير جدًا، أيضًا من الناحية االصطالحية قرر أن شرط البخاري في صحيحه أن ال 

وغيرهم، من والبيهقي .. إلى آخره، تابعًا في ذلك الحاكم فيما يفهم من كالمه عن اثنينيروي إال ما رواه اثنان 
لكن ال شك أن  ، بل ال بد من التعدد في الرواية؛الواحد روايةالعرب أيضًا زعموا أن شرط البخاري أنه ال يقبل 

ن أربع م هفي.. الخ، دصحيح من رواية فرد عن فرد عن فر أول حديث في الجهل بالكتاب الذي يشرحه، هذا 
عليه الصالة -عن النبي في بروايته  -رضي هللا عنه-د به عمر تفر  (األعمال بالنيات)حديث  طبقات،
يحيى بن ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد به عنه  ،، ثم تفرد به عنه علقمة بن وقاص-والسالم
الخ، تفرد به أبو ..((كلمتان خفيفتان على اللسان)) :يثومثله آخر حديث في الصحيح، حد ،األنصاري سعيد 

محمد بن فضيل، وعن محمد وعنه عمارة بن القعقاع  البجلي، وعنهبن جرير  وابن عمر  زرعةهريرة، وعنه أبو 
المقصود أنهما من الغرائب التي لم  ،كما أن الحديث األول انتشر عن يحيى بن سعيد ،بن فضيل انتشر الحديث

طلقًا، أو شرط للبخاري هما كفيالن بالرد على من يزعم أن العدد شرط للصحة مو الواحد عن الواحد، إال يروها 
نذكر كلما لوحظ على الكتاب ولو ذهبنا نستطرد و وغير ذلك من المسائل التي يمكن مناقشته فيها، في صحيحه، 

  .لطال بنا المقام جداً 



الطويلة المناقشات عمدة القاري مع ذكر ما بينهما من  للحافظ ابن حجر ومعه أيضاً ونقف على فتح الباري 
 .، وهللا أعلم-إن شاء هللا تعالى-غدًا  علق بصحيح البخاري بإرشاد الساري ثم نختم الكالم بالنسبة لما يت ،والردود

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: الرجاء ذكر ما تمّيز به كل شرح من شروح البخاري عن غيره، فمن المعلوم أن هناك من تمّيز بضبط 

 .. الخ؟وآخر في جمع الطرق  وآخر في األحكام أسماء الرواة
هذا هو المقصود من هذه المحاضرات ومن هذه الدروس، وما تقدم ُبّين ووّضح، الكتب التي عرضت سابقًا بّين 
فيها ما يمتاز بها كل كتاب، وكذلك الكتب الالحقة، واليوم عن ثالثة كتب هي في الحقيقة أهم شروح البخاري، 

 بإكمال الحديث عنها.ولعل الوقت يسعف 
  :شرح ابن حجر )فتح الباري شرح صحيح البخاري(

فأولها: )فتح الباري شرح صحيح البخاري( لإلمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني 
المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، هذا الكتاب هو أعظم شروح البخاري، اللهم إال أنه لو كمل شرح ابن 

جب لكان منافسًا له، يقع الكتاب في ثالثة عشر مجلدًا كبارًا إضافًة إلى مقدمًة وافية في مجلد كبير أسماها ر 
 مؤلفها )هدي الساري( المقدمة مرتبة على عشرة فصول.

 يف البخاري لكتابه.نصول: في بيان السبب الباعث على تاأل
م على تحقيق شرطه، وتقرير كونه من أصح الكتب والثاني: في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه، والكال

المصنفة في الحديث، ويلتحق بذلك الكالم على تراجمه البديعة المنال، المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن 
 نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.

 ث وتكراره.تصاره وفائدة إعادته للحديبيان الحكمة في تقطيعه للحديث واخالثالث: في 
في السرد شيء من السرعة؛ ألن الكالم طويل، وهذه الكتب إن لم تكن هي بيت  أن يكون المعذرًة لإلخوان يمكن 

 القصيد فهي من أهم المهمات.
الرابع: في بيان السبب في إيراده الحديث أو األحاديث المعلقة واآلثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع 

وع الكتاب لألحاديث المرفوعة ال لآلثار الموصولة، ال للمعلقة وال المقطوعة، المقصود الكتاب، نعم أصل موض
 أن هذا أصل موضوع الكتاب؛ لكن أردف ما جاء في أصله بما أثبته تبعًا لذلك من الموقوفات والمعلقات.

ص إشارة، لتسهل الخامس: في ضبط الغريب الواقع في متونه، مرتبًا له على حروف المعجم بألخص عبارة وأخل
 مراجعته ويخف تكراره.

 السادس: في ضبط األسماء المشكلة التي فيه، وكذا الكنى واألنساب.
السابع: في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد، ال من يقل االشتراك فيه كمسدد، 

 ب مختصرًا.وفيه الكالم على جميع ما فيه من مهمٍل ومبهٍم على سياق الكتا



الثامن: في سياق األحاديث التي انتقدها عليها حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني، والجواب عنها حديثًا حديثًا 
يضاح أنه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي حققناه.  وا 

التاسع: في سياق جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب عن ذلك الطعن بطريق 
دل واالعتذار عن المصنف في التخريج لبعض من يقوى جانب القدح فيه، إما لكونه تجنب ما اإلنصاف والع

ما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه.  طعن فيه بسببه، وا 
العاشر: في سياق فهرسة الكتاب بابًا بابًا، وعدة ما في كل باب من الحديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر 

للنووي، أورده الحافظ تبعًا للنووي، والعيني أورده تبعًا للنووي، وكلهم يقولون: تبركًا به، ومعلوم ما في أوردته تبعًا 
هذي الكلمة من المخالفة، يقول: ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ اإلسالم أبي حفٍص البلقيني، 

ن غير تكرير، ثم ختمت المقدمة بترجمٍة كاشفة عن ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه م
 خصائص اإلمام البخاري ومناقبه جامعًة لمآثره ليكون ذكره واسطة عقد نظامها، وسر مسك ختامها. 

هذه الفصول العشرة التي اشتملت عليها مقدمة فتح الباري، ويمكن للطالب في األسفار أن يقتصر على هذه 
قرأ في المتن ومّر عليه اسم مهمل يحتاج إلى تمييز يرجع إلى هذه المقدمة، مر المقدمة لطول الكتاب، فإذا 

عليه حديث مقدوح فيه يرجع إلى هذه المقدمة، مّر عليه راٍو متكلم فيه يرجع إلى هذه المقدمة، فهي كالشرح 
منهجه في شرح  ألهمية مباحثها، ثم في آخر المقدمة ذكر الحافظ -رحمه هللا تعالى-المختصر أفردها الحافظ 

أحاديث الكتاب فقال: "أسوق الباب وحديثه أواًل"، يذكر الترجمة ثم يذكر الحديث، وهذا عدل عنه على ما سيأتي 
، يقول: "ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ما يتعلق به غرض -إن شاء هللا تعالى-

ادية من تتماٍت وزيادات وكشف غامٍض وفصيح مدلٍس بسماٍع صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية واإلسن
ومتابعة سامٍع من شيٍخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا ذلك كله من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات واألجزاء 
والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك" يعني الحافظ إذا أورد حديثًا في الشرح وسكت عليه، ولم 

عقبه بضعف شرطه في ذلك الصحة أو الحسن، وسيأتي ما يخل بهذا الشرط، "ثالثًا: أصل ما انقطع من يت
معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد"، يقول: "أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم 

البيانية ونحو ذلك، أورد ما استفدته من  أسماًء وأوصافًا مع إيضاح معاني األلفاظ اللغوية، تنبيه على النكت
 اكالم األئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من األحكام الفقهية والمواعظ الزهدية واآلداب المرعية"، يقول: "مقتصر 

على الراجح من ذلك متحريًا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع االعتناء بالجمع بينما ظاهره التعارض 
التنصيص على المنسوخ بناسخه، والعام بمخصصه والمطلق بمقيده، والمجمل بمبينه، والظاهر مع غيره، و 

بمؤوله، واإلشارة إلى نكٍت من القواعد األصولية، ونبذ من فوائد العربية، ونخٍب من الخالفات المذهبية، بحسب 
إن شاء هللا -ذا األسلوب ما اتصل بي من كالم األئمة، واتسع له فهمي من المقاصد المهمة، وأراعي في ه

في كل باب، فإن تكرر المتن في باٍب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار، من غير إعادة  -تعالى
له؛ إال أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على المواضع المغايرة أو على الموضع المغاير خاصًة، فإن تكرر في 

مناسبة شارحًا لما لم يتقدم له ذكر، منبهًا على الموضع الذي تقدم بسط باٍب آخر اقتصرت فيه بعد األول على ال
القول فيه"، يقول: "فإن كانت الداللة ال تظهر في الباب المقدم إال على ُبعد غيرت هذا االصطالح باالقتصار 



الختصار، في األول على المناسبة، وفي الثاني على سياق األساليب المتعاقبة، مراعيًا في جميعها مصلحة ا
 دون الهذر واإلكثار، وهللا أسأل أن يمّن علّي بالعون على إكماله بكرمه ومّنه".

 هذا الكالم الذي سمعتموه مسرودًا موجود حقيقًة في مقدمة فتح الباري؛ لكن هنا مسائل: 
( 5فحة )األولى: ما ذكره أواًل من سوق الحديث، معروف أنه عدل عنه، قد قال في مقدمة المجلد األول في ص

يقول: "وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدًا" 
يعني لو تصورنا أن البخاري في أربعة مجلدات إضافًة إلى هذه الثالثة عشر مجلدًا يطول الكتاب بال شك، على 

بينما يشرح الحديث مباشرًة، قوله: باب كذا، يشرح أخلى الكتاب من المتن،  -رحمه هللا تعالى-هذا البخاري 
 الترجمة ثم قوله يشرح الحديث لفظًة لفظة. 

( قال المعلق محمد 5اجتهدوا، ففي التعليق على صفحة ) -اجزاهم هللا خير -الكتاب وخدمه وطبعه  وارّقم نالذي
بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون فؤاد عبد الباقي: "ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب 

عن قصد حذف األحاديث، فإدخال األحاديث في  -رحمه هللا-على فهم الشرح واإللمام بمراميه"، أواًل: الحافظ 
في صلب الكتاب ال شك أنه تصرف في الكتاب وزيادة في الكتاب، قصد المؤلف حذفها، فهذا التصرف ال 

ى الصفحة وفصلوا بينه وبين الشرح بخط ال بأس، يقول: ونحن قد ينبغي، نعم لو جعلوه في حاشية، في أعل
، لكن الحافظ عدل عنها قصدًا وليت الحافظ حققها -لو كانت أمنية للحافظ تقول: حققنا هذه األمنية-حققنا ذلك 

يه، بنفسه، لسلمنا من كثير من االعتراضات الواردة على المتن الموجود في الشرح الذي تصرف الطابع وأدخله ف
يقول: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم 
الشرح واإللمام بمراميه وأشرنا باألرقام إلى أطراف كل حديث، وهي أجزاء متفرقة في مواضع أخرى من صحيح 

 البخاري. 
وايات الصحيح ما اعتمده الحافظ في شرحه، وهي أقول: وليته إذ تصرف على خالف مراد المؤلف انتقى من ر 

رواية أبي ذر الهروي، المتن المطبوع مع فتح الباري متن ملفق من روايات متعددة، ال يوافق رواية واحدة من 
الروايات، ليت هؤالء الذين تصرفوا وأدخلوا الكتاب في هذا الشرح العظيم انتقوا من الروايات ما يناسب الشرح، 

في المتن المقحم من األلفاظ ما ال يوجد في الشرح والعكس، وهذا كثير جدًا، كثيرًا ما نجد الحافظ ولذا يوجد 
 يقول: قوله: كذا، ثم يشرح، هذا اللفظ الذي شرحه الحافظ ال تجده في المتن المقحم، هذا كثير جدًا.

ليه الفوائد الحديثية والنكات األدبية، ونقل عن القسطالني بالنسبة لفتح الباري: يقول: شهرته وانفراده بما اشتمل ع
والفوائد الفقهية، تغني عن وصفه، ال سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد 
االحتماالت شرحًا وا عرابًا، وطريقته في األحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضٍع ما يتعلق بمقصد البخاري من 

 اقي شرحه على مكان المشروح فيه، وهذه ميزة امتاز بها فتح الباري، يعني تجد الكتاب متناسبذكره، ويحيل ببا
من أوله إلى آخره، يشرح آخر حديث في الكتاب بنفس الطريقة والمنهج الذي شرح فيه أول حديث في الكتاب، 

ميع ما عنده، ثم تفتر همته بخالف غالب المؤلفين من الشراح والمفسرين وغيرهم، تجده في أول الكتاب يجلب بج
إن -أو ينتهي ما عنده فيختصر ويوجز، غالب الشروح هكذا، تأتي اإلشارة إلى شيٍء من هذا في عمدة القاري 

 .-شاء هللا تعالى



يتمنى ويود أن لو تتبع اإلحاالت التي تقع له فيه؛ ألن الكتاب طويل، والكتاب  -رحمه هللا تعالى-كان الحافظ 
وعشرين  ه أكثر من ربع قرن، أنهاه في خمسةا يقارب ربع قرن لطوله وتحريره وتنقيحه، مكث فيكان تأليفه فيم

 .-رحمه هللا-، لكنه ما زال يحرر وينقح، ويضيف إلى وفاته عاما
بعض اإلحاالت يحصل فيها ما ال يوجد في موضعه، تجد الحافظ يقول: وسنتكلم على هذا الحديث، أو تأتي 

موضع كذا ثم تأتي، يحيل مرًة ثانية، تأتي اإلحالة، الكتاب بحر محيط، كتاب كبير جدًا، ال اإلشارة إلى كذا في 
يبعد أن يقع فيه مثل هذه األشياء، لكن الحافظ تمنى ووّد أن لو تتبعت هذه الحواالت، يقول: فإن لم يكن المحال 

 .-سبحانه وتعالى-ذلك، والكمال هلل به مذكورًا أو ذكر في مكاٍن آخر غير المحال عليه ليقع إصالحه فما فعل 
يقول: وكذا ربما يقع له ترجيح أحد األوجه في اإلعراب أو غيره من االحتماالت أو األقوال في موضع ثم يرجح 
في موضٍع آخر غيره إلى غير ذلك مما ال طعن عليه بسببه، بل هذا أمر ال ينفك عنه كثير من األئمة 

ظ مستمر في البحث، لم يقف اجتهاده عند حّد، وتغير االجتهاد عند أهل العلم المعتمدين، هذا يدل على أن الحاف
معروف، يتحرر له في مسألٍة ما، في وقٍت ما، ثم يتبين له في وقٍت آخر غيره، المقصود أن تغير االجتهاد أمر 

ثم يعدل عنه  ئاب أو في مواضع من الكتاب يرجح شيمعروف عند أهل العلم، ولذا تجدون الحافظ في أوائل الكتا
 في مواضع أخرى.

ابتدأ تأليف الكتاب في أوائل سنة سبعة عشرة وثمانمائة على طريق اإلمالء، يمليه  -رحمه هللا تعالى-الحافظ 
( يقول: "وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة اإلفك 364إمالًء، يعني في الجزء الثامن صفحة )
أمليت، هذا يدل على أن الكتاب ألف بطريق اإلمالء، ثم قال: "وهو سهو وقعت قبل نزول الحجاب" وقد كنت 

تأليف الكتاب في أوائل سنة  -رحمه هللا تعالى-والصواب أنه بعد نزول الحجاب فليصلح هناك"، ابتدأ الحافظ 
ائة، سبع عشرة وثمانمائة على طريق اإلمالء، بعد أن كملت مقدمته في مجلٍد ضخم في سنة ثالث عشرة وثمانم

وسبق منه الوعد للشرح ثم صار يكتب بخطه شيئًا فشيئًا، فيكتب الكراسة، ثم يكتبها جماعة من األئمة، يمليها 
على جماعة من األئمة لتراجع وتنّقح، ثم يكتبها جماعة من األئمة المعتبرين، ويعارض باألصل مع المباحثة في 

ال يكمل منه إال وقد قوبل وحرر  -يعني المجلد-السفر  يوٍم من األسبوع، وذلك بقراءة البرهان بن خضر، فصار
إلى أن انتهى، بهذه الطريقة يملي الكراسة على جمع من األئمة المعتبرين، يمليها عليهم ليراجعوها وينظروا فيها، 
ثم تقابل وتعارض باألصل، ثم في يوٍم من األسبوع تحصل المباحثة والمناقشة حول ما كتب، وهذا هو السر في 

تقانه، يقول: إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين ت حرير هذا الكتاب وتنقيحه وضبطه وا 
إال قبيل وفاته، ولما تّم عمل مصنفه وليمًة عظيمة لم يتخلف  يه بعد ذلك فلم ينتهوثمانمائة، سوى ما ألحقه ف

نة اثنتين وأربعين وثمانمائة، وقرئ في المجلس فيها من وجوه المسلمين إال نادرًا، في يوم السبت ثاني شعبان س
األخير، وهناك حضره األئمة كالقاياتي والونائي والسعد الديري وغيرهم، يقول: وكان المصروف في الوليمة 

( دينار، فطلبه ملوك األطراف باالستكتاب واشتري بنحو ثالثمائة دينار، وانتشر باآلفاق، 555المذكورة نحو )
ن حصل من بعض العلماء أنهم اختصروه، فمختصر  الكتاب طويل لكن مملوء بالفوائد، واختصاره يخل به، وا 

للشيخ أبي الفتح محمد بن حسين المراغي المتوفى سنة تسع وخمسين وثمانمائة، والشيخ فيصل بن عبد العزيز 



البخاري( وله  بن المبارك العالم النجدي المعروف قاضي الجوف له مختصر أسماه )لذة القاري مختصر صحيح
 أيضًا مختصر جديد موجود في األسواق، المقصود أن الكتاب ال يقبل االختصار، كله فوائد.

( أشار إلى عدم اعتناء البخاري بالتنبيه على 55أنا انتقيت كم فائدة، ففي الجزء األول صفحة ) من فوائد الفتح:
نما هّم البخاري مراعاة األصول د ون األلفاظ بخالف مسلم، في الجزء األول صفحة ما بين الرواة من فروق، وا 

( يقول: "جملة ما كرره البخاري بسنده ومتنه نحو عشرين"، عشرين حديثًا، 435( والحادي عشر صفحة )66)
المكررات في البخاري تزيد على خمسة آالف حديث، التكرار فيه، لكن ما يمكن أن يكرر بالسند والمتن ويخلي 

ء كانت في متنه أو في إسناده أو على أقل األحوال في صيغ األداء يقول: إال في نحو المكرر من الفائدة سوا
 (. 435( وفي الحادي عشر صفحة )66عشرين موضعًا، هذا ذكره الحافظ في الجزء األول صفحة )

ورد حديثًا من فوائده وقواعده وضوابطه التي ذكرها يقول: "وقد ظهر باالستقراء من صنيع اإلمام البخاري أنه إذا أ
عن غير واحد فإن اللفظ يكون لألخير" يعني إذا كان الحديث مخرج في الصحيح عن أكثر من واحد فاللفظ 
لألخير، إذا قال البخاري: حدثنا فالن وفالن، فصاحب اللفظ هو األخير، يقول: "وقد ظهر باالستقراء من صنيع 

( ظهر 346كون لألخير" هذا في الجزء األول صفحة )البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحٍد فإن اللفظ ي
( يقول: 45لكنها قاعدة أغلبية وليست كلية؛ ألنه يوجد ما يخالف هذه القاعدة، مثاًل في صفحة ) ،باالستقرار

"أخبرنا يونس ومعمر" من صاحب اللفظ على القاعدة؟ على القاعدة معمر، يقول الحافظ: "أما باللفظ فعن 
نى فعن معمر" هذا خرج عن القاعدة، في أمثلة ليست يسيرة من هذا النوع، لكن مثلما قال يونس، وأما بالمع

باالستقراء والتتبع القاعدة شبه مطردة إال في مواضع يسيرة، فالقاعدة حينئٍذ تكون  -رحمه هللا تعالى-الحافظ 
 أغلبية وليست كلية.
ي المسائل المختلف فيها، المسائل الفقهية يعني ف-( يقول: "في مواضع االختالف 473في التاسع صفحة )

مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره"، يعني إذا أردت أن  -المختلف فيها
تستخرج فقه البخاري واختياراته تنظر في الترجمة في الباب، إذا صدر البخاري الترجمة بقول واحد، إما بحديث 

أو من التابعين فهو اختياره، يقول: "في مواضع االختالف مهما صدر به البخاري  أو بقول واحد من الصحابة
 من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره".

( يقول: "جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتماًل ال يجزم بالحكم، بل يورده 325في التاسع صفحة )
، ال، إنما يورده كذا، أو باب استحباب كذا إذا كان الدليل محتمالمورد االستفهام" ما يقول البخاري باب وجوب 

 في الموضوع.  ابلفظ االستفهام، هل كذا أو هل كذا؟ ما يجزم بهذا إال إذا كان الدليل نص
( يقول: "من قال: إن البخاري ال يستعمل )قال( إال في المذاكرة ال مستند له" 53، 52، 66في العاشر صفحة )

الشراح، وبين العلماء، يتناقلونه، يقولون: البخاري إذا قال: حدثنا فالن قال فالن فإنما يكون  هذه شاعت بين
البخاري قد أخذ الحديث عن هذا الشيخ مذاكرة، وليس على طريق التحديث، ومعلوم ما بين المذاكرة والتحديث 

 مستند له". من فرق، يقول: "من قال إن البخاري ال يستعمل )قال( إال في المذاكرة ال 



( يقول: "حصول التكفير 665و 655الحافظ له اختيار في تكفير المصائب للذنوب في الجزء العاشرة صفحة )
ن لم يرَض ولم يصبر" هذه من الغرائب؛ لكن يرى أن التكفير بمجرد المصيبة، والرضا والصبر أجره  للمصاب وا 

 قدر زائد على ذلك، وهذا رأي استقل به، وهو محتمل.
 ( يقول: "هيئة اللباس تختلف باختالف عادة كل بلد".442لعاشر صفحة )في ا

ه" يعني لو كان الذكر يعني على ( يقول: "ال يشترط في الذاكر استحضار معنا255في الحادي عشر صفحة )
غفلة اعتاد اإلنسان في أذكاره في الصباح والمساء، وفي غيرها، الذكر يجري على اللسان يقول: "ال يشترط 

 استحضار معناه، ولكن يشترط أن ال يقصد به غير معناه".
المه على ( وفي مواضع أخرى يقول: "أبو الفتح األزدي غير مرضي في ك262في الحادي عشر صفحة )

 الرجال".
 ( يقول: "يحيى القطان متعّنت في الرجال".336في الحادي عشر صفحة )
 ( يقول: "طريقة بعض السلف عند االختالف األخذ برأي األكثر". 263في الثاني عشر صفحة )

 يحتمل أكثر من هذا.  الفوائد كثيرة جدًا جدًا، الكتاب مملوء ومشحون بالفوائد؛ لكن الوقت 
كما سمعنا اشترط في مقدمة الكتاب أنه ال يورد من األحاديث إال ما كان صحيحًا أو  -رحمه هللا تعالى-الحافظ 

 أورد أحاديث فيها كالم، وفيها ضعف، ولم ينبه عليها. -سبحانه وتعالى-حسنًا، لكن الكمال هلل 
عني ي-ماء الذي توضأ به ( يقول: "وعند أحمد من طريٍق أخرى عن المغيرة أن ال457في الجزء األول صفحة )

صلى هللا -وأن النبي  أخذه المغيرة من أعرابية صبت له من قربة كانت جلدة ميتة،-عليه الصالة والسالم-النبي 
( وهو ضعيف، 253حديث في المسند في الرابع ) ))سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور((قال له: -عليه وسلم

ن لم يتعقبه الحافظ، ففيه أكثر من راوٍ   ضعيف. وا 
( من الجزء األول قال عن حديث في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "رجاله ثقات" 67في صفحة )

وحال عمرو بن شعيب معروفة عند أهل العلم ال سيما عند الحافظ يرى أنه صدوق، ومع ذلك يقول: "رجاله 
 ثقات". 

ٍد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا ( يقول: "روى اإلمام أحمد بإسنا325في الجزء الثالث صفحة )
نطوف ونمسح الركن في الفاتحة والخاتمة" والحديث في المسند، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد نص الحافظ في 

( على ضعفه، الحافظ نفسه نص على ضعف ابن لهيعة ويقول: "بإسناٍد 24الفتح في الجزء األول صفحة )
 حسن".

طرب، الحافظ منهجه في العقيدة ليس على طريقٍة واحدة، إنما هو نقال في هذا في مسائل االعتقاد منهجه مض
ما أثبته لنفسه، وينقل أقوال -سبحانه وتعالى-م، ممن يثبت هلل الباب، ينقل أقوال السلف واألئمة المقتدين به

 الخلف من المخالفين لعقيدة السلف، وال يتعقب شيئًا من ذلك.
( من الجزء الحادي عشر أّول صفحة 333( من الجزء الثامن، و)642سادس و)( من الجزء ال635وفي صفحة )

من قوم أّول ذلك بالرضا  -سبحانه وتعالى-من قوم، أو عجب هللا  -سبحانه وتعالى-)العجب( في عجب هللا 



يعني على طريقة الخطابي وغيره ممن تقدم ذكرهم، على كٍل هذا خلل في الكتاب، يعني لو مّر على الكتاب 
 كله، وعلق على هذه المسائل التي خالف فيها لكان جيدًا.

 والكتاب يحتاج إلى زمن طويل لنشر محاسنه ومزاياه؛ لكن هذا ما يحتمله الوقت.
لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة خمس  بعد هذا )عمدة القاري في شرح صحيح البخاري(

 وخمسين وثمانمائة.
 معتمدة لفتح الباري؟طالب: الطبعة ال

يسأل عن الطبعة، أفضل الطبعات بالنسبة لفتح الباري، هذه إن تيسرت طبعة بوالق فهي أجود الطبعات على 
راجع مجلدين وشيء من الثالث؛ لكن بقية -رحمه هللا-السلفية، نعم الشيخ  اإلطالق؛ ألن الذين طبعوها، المطبعة

ق هي األصل التي أخذت منها الطبعة السلفية، إن لم تتيسر الكتاب طبع بحروفه بطبعة بوالق، طبعة بوال
فالطبعة السلفية األولى، وليست الثانية وال الثالثة، الطبعة الثانية فيها أسقاط كثيرة وأوهام، والثالثة فرع عنها، 

ن سموها طبعة ثالثة، لكن الطبعة السلفية األولى متقنة إلى حٍد ما.  مصورة عنها، وا 
 ة؟األولى أو الثالث المتقنة طالب:
، الثانية ال شيء، فيها أسقاط وأسطر أحيانًا، الطبعة السلفية األولى، وهي تكاد أن تكون صورة لطبعة األولى

بوالق؛ لكن فيها بعض األخطاء اليسيرة، هنا حتى في بعض التعليقات أشياء في تصويب بعض الكلمات مثل 
، -رحمه هللا-السلفية األولى، "فينبغي االضطراب" علق الشيخ  هنا يقول: "فينبغي االضطراب" في هذه الطبعة،

قال: "فينبغي أن ال اضطراب" ألن الحافظ نفى االضطراب عن الحديث؛ لكن ال هذا وال ذاك: "فينتفي 
فقال: "ينبغي أن ال  -رحمه هللا-االضطراب" الحافظ في الفتح يقول: "فينبغي االضطراب" فعلق الشيخ 

بارة: "فينتفي االضطراب" يعني بعد كالم وتقرير الحافظ ابن حجر نفى فيه االضطراب، اضطراب" صواب الع
 على كٍل البشر هذا ما ودع فيهم، من يعرى من الخطأ والنسيان.

 شرح العيني )عمدة القاري(: 
ن )عمدة القاري( لبدر الدين العيني شرع في تأليفه مؤلفه كما قال القسطالني في أواخر سنة إحدى وعشري

وثمانمائة، وفرغ منه في آخر الثلث األول من ليلة السبت خامس شهر جمادى األولى سنة سبٍع وأربعين 
وثمانمائة، يعني بدأ بعد الحافظ بأربع سنوات، وفرغ بعده بخمس سنوات، ذكر في مقدمته أنه لما رحل إلى البالد 

ذوي األلباب ظفر هناك من بعض مشايخه الشمالية قبل الثمانمائة مستصحبًا صحيح البخاري لنشر فضله عن 
بغرائب النوادر مما يتعلق باستخراج ما في الصحيح من الكنوز، ثم لما عاد إلى الديار المصرية ندبه إلى شرح 

 الكتاب أمور: 
 ومن أفضل العطايا.  -عز وجل-األول: يقول: "أن يعلم أن في الزوايا خبايا، وأن العلم من منايح هللا 

قداره إياه على أخذ شيٍء من علمه الكثير، يقول: "والشكر مما الثاني: إظه ار ما منحه هللا من فضله الغزير، وا 
 يزيد النعمة، ومن الشكر إظهار العلم لألمة". 

الثالث: كثرة دعاء بعض األصحاب للتصدي لشرح الكتاب، يقول: أنه طلب منه بإلحاح أن يتصدى لشرح 
 الكتاب.  الكتاب، ثم أجاب هذه الدعوة فشرح



افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة، مقدمة ال تعدو عشرة صفحات، قريبة جدًا من مقدمة النووي، افتتح المقدمة بذكر 
أسانيده إلى اإلمام البخاري، ثم فوائد في اسم الصحيح وسبب تأليفه، وترجيح الصحيح على غيره، في شرطه، 

بواب البخاري مع عدد أحاديث كل كتاب، طبقات وعدد األحاديث المسندة في صحيح البخاري، في فهرس أ
شيوخ البخاري، من تكلم فيه من رجال الصحيح، الفرق بين االعتبار والمتابعة والشاهد، ضبط األسماء المتكررة، 
معلقات الصحيح، ثم عرف بموضوع علم الحديث ومبادئه ومسائله، موضوع علم الحديث ومبادئه أخذها من 

صلى هللا عليه -ع فيما وقع فيه الكرماني، قال: "موضوع علم الحديث ذات رسول هللا شرح الكرماني، ولذا وق
"، هذا الكرماني قاله قبل، ثم العيني من بعده، ولذا يقول السيوطي في مقدمة التدريب: "ما زال شيخنا -وسلم

 -لصالة والسالمعليه ا-محي الدين الكافيجي يتعجب من قول الكرماني أن موضوع علم الحديث ذات الرسول 
يقول: ألن ذاته موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث"، ذاته، بدنه، شخصه، المقصود أن التقليد يوقع 

المسائل التي ذكرها ال تزيد على عشر صفحات، نعم المباحث التي أودعها الحافظ في  هفي مثل هذا، كل هذ
ن كان ليس بصورة جلية وواضحة كما فعل مقدمته موجودة في ثنايا هذا الكتاب، كل مبحث في موضع ه، وا 

 .-رحمه هللا تعالى-الحافظ 
شرع بعد ذلكم في شرح الكتاب على ترتيٍب جميل منظم، يشّوق القارئ، يبدأ أواًل: بمناسبة الحديث للترجمة، ثم 

يث يتحدث عن رجال رواة الحديث، ثم في ضبط أسماء الرجال ثم األنساب، يعنون عناوين، مناسبة الحد
للترجمة: ثم إذا انتهى قال: رواة الحديث، ثم ضبط أسماء الرجال، ثم ضبط األنساب، ثم يذكر فوائد تتعلق 
بالرجال، ثم لطائف اإلسناد، قد يوجد مثل هذه في فتح الباري لكنها غير معنونة، ثم يبين نوع الحديث إن كان 

ول: نوع الحديث، ثم يذكر مواضع الحديث من صحيح الحديث متميزًا بنوٍع خاص من العزة والغرابة والتواتر، يق
البخاري، ثم يذكر من أخرجه غير البخاري، ثم يبين اختالف لفظه في المواضع، ثم يقول: بيان اللغة، عنوان، 
ثم بعد ذلكم بيان اإلعراب، ثم بيان المعاني، عناوين هذه، بيان البيان، بيان البديع، ثم بعد ذلكم يقول: األسئلة 

استنباط األحكام،  وبة، يورد إشكاالت في الحديث ثم يجيب عنها، ثم سبب الحديث إن كان له سبب، ثمواألج
يطيل ويغرب في النقول والردود والمناقشات، ينقل من الشراح، وينقض أقوالهم، المقصود أن  وهو في كل ذلك

لتنظيم في أوائله ألنه اعتمد على الشرح منظم ومرتب لو كان على وتيرٍة واحدة، لكنه في هذا الترتيب وهذا ا
 أشياء انقطعت فانقطع معها على ما سيأتي ذكره.

ينقل ممن سبقه من الشراح كالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغيرهم، وينقل كثيرًا من فتح الباري، أحيانًا 
ن كان  ينقل المقطع الكبير من فتح الباري ويبهم المؤلف يقول: قال بعضهم، وال يسمي، ال يسمي ابن حجر وا 

 ينقل منه واستفاد منه كثيرًا، ثم بعد ذلكم يتعقبه كثيرًا. 
يقول القسطالني: "واستمد فيه من فتح الباري"، يقول: "كان فيما قيل يستعيره من البرهان بن خضر بإذن 

بأس أن يطلع  المصنفه"، القدر الذي يفرغ منه الحافظ يستعيره العيني من البرهان من خضر بإذن ابن حجر، 
إشكال؛ ألن قصد الجمع الوصول إلى الحقيقة، بإذن مصنفه وتعقبه في  العلى الكالم ويناقش ويرد عليه 

فراد كل من تراجم الرواة  مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه، من سياق الحديث بتمامه وا 
والبيان، واستنباط الفرائد من الحديث واألسئلة واألجوبة إلى  بالكالم، وبيان األنساب واللغات واإلعراب والمعاني



غير ذلك، يقول: "وقد حكي أن بعض الفضالء ذكر للحافظ ابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من 
يعني أحمد بن محمد القريني هذا له شرح على -البديع وغيره، فقال بديهًة: "هذا شيء نقله من شرح لركن الدين 

خاري، قطعة، شرح أوائل البخاري وجد فيها مثل هذا الترتيب وهذا التنظيم، والكالم على الحديث من حيث الب
-اللغة واإلعرابات والبيان والمعاني والبديع إلى غير ذلك، يقول: "هذا شيء نقله من شرٍح لركن الدين، وكنت 

م يتم، إنما كتبت منه قطعة وخشيت من تعبي قد وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل عنه؛ لكونه ل -يقول الحافظ
بعد فراغها في االسترسال"، يقول: إن أردت االستمرار في هذا الترتيب ال شك أنه متعب، متعب جدًا، االسترسال 
في بيان ما في كل حديث من هذه المباحث متعب، يقول: "وخشيت من تعبي بعد فراغها في االسترسال في هذا 

لم البدر العيني بعد تلك القطعة بشيٍء من ذلك"، هذا الترتيب البديع الذي مشى عليه شيء المهيع، ولذا لم يتك
مكن أن نقول: عشر الكتاب أو رابة جزأين من الخمسة والعشرين، ييسير بالنسبة لعمدة القاري، يعني مشى فيه ق

راجم الرواة، والرابط من هذه المباحث، نعم مشى على الترتيب، يمشي على ت اأقل، ثم بعد ذلك ترك كثير 
واالستنباط واألسئلة واألجوبة؛ لكن ما يتعلق بغرائب اللغة من النقول وما يتعلق به البيان والبديع وغير ذلك لما 

 انتهى شرح ركن الدين انتهى العيني من ذلك. 
نه لم يفرق وال شك أن شرح العيني شرح موسع ومطول، وشرح حافل ال سيما في ثلثه األول، والسبب في ذلكم أ

شرح األحاديث على المواضع المتعددة، ويتحدث عن كل حديث في الموضع المناسب له، ال، أجلب بكل ما 
عنده في أول الكتاب، ثم في النهاية اختصر جدًا، ميزة فتح الباري كما ذكرنا سابقًا التوازن في الشرح، حيث 

عليها في أوله، ثم بعد ذلكم العيني كما هو شرح آخر حديث في الكتاب بنفس المنهج والطريقة التي سار 
ن كان شافعيًا إال أنه قد  معروف حنفي المذهب، يتعصب لمذهبه، وهذا مما يحط من قيمة الكتاب، وابن حجر وا 
يخرج عن مذهبه لموافقة الحديث على أن المخالفة بين الكتاب المشروح، أحاديث الكتاب المشروح وبين مذهب 

بينهما تقارب كثير، ولذا ال يظهر التعصب بالنسبة لمن شرح الكتاب حينما يكون شافعيًا الشافعي ليست كبيرة، 
، وكثير من أحاديث الكتاب تخالف مذهبه، الفجوة كبيرة، اأو يكون حنبليًا مثاًل، لكن حينما يكون الشارح حنفي

مذهب الشافعية، الكرماني وابن بخالف الهوة التي بين األحاديث التي في الصحيح وبين مذهب الحنابلة مثاًل أو 
 ااختالف هناكحجر في مواضع ذكروا أن البخاري إذا قال: قال بعض الناس فمراده الحنفية، هذا يدل على أن 

 .-رحمه هللا تعالى-بين اإلمام البخاري وبين مذهب أبي حنيفة  اكبير 
 طالب:........

، يقولون: إذا قال البخاري: قال بعض الناس فمراده ( وغيرهم62،425( وفتح الباري )23،66كالهما، الكرماني )
الحنفية، هذا يبين لنا سبب ظهور التعصب في شرح العيني وخفاؤه في شرح ابن حجر، هذا األمر ينبغي أن 
يتنبه له، يقال: يحمل النصوص على غير مراد مؤلفها؟ نعم فرق كبير بين ما يراه البخاري واختياراته ومذهب 

، ال شك أن مذهب أبي حنيفة مذهب متبوع، وله أصوله من الكتاب والسنة، نعم يختلفون -هللا رحمه-أبي حنيفة 
في بعض األصول؛ لكن القدر المشترك من األصول واألقطاب التي يعتمد عليها في االستنباط واالستدالل 

 .متقارب؛ لكن بعض األصول التي يعتمدها الحنفية قد توجد بعض الفجوة بينهم وبين غيرهم



العيني يقصد في نقوله عن الحافظ هو ال يسميه، يبهمه، قال بعضهم، قال بعض الشراح، زعم بعضهم، ثم 
يتعقبه في مواطن كثيرة جدًا، الكتاب مملوء من النقول عن ابن حجر والتعقبات واالستدراكات عليه، أجاب 

قاض االعتراض( وهو مطبوع في الحافظ ابن حجر عن هذه االعتراضات وهذه االنتقادات بكتاٍب أسماه )انت
مجلدين، قال القسطالني: "لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب االعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها 

)االستنصار على الطاعن المعثار( وهو صورة فتيا عما وقع في  -أي البن حجر-فاخترمته المنية"، وله أيضًا 
 خطبة شرح البخاري للعيني. 

كتاب وهو نفيس ومؤلفه متأخر اسمه عبد الرحمن البوصيري المتوفى سنة أربٍع وخمسين وثالثمائة أيضًا هناك 
وألف، اسمه )مبتكرات الآللئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر( مجلد واحد، يذكر قول ابن حجر ثم 

لموضوع نفسه يحتمل أكثر من ذلك، ، إال أن اما يراه صوابًا، والكتاب جيديذكر رد العيني واعتراضه، ثم يحكم ب
يعني ثالثمائة وثالث وأربعين محاكمة بينهما في هذا الكتاب، والمحاكمات أكثر من ذلك، فيحتاج إلى تكميل 

 وتتميم.
 شرح القسطالني )إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري(: 

مؤلفه أحمد بن محمد بن أبي  بقي عندنا شرح من أهم الشروح وهو )إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري(
بكر شهاب الدين القسطالني الشافعي المتوفى سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، شرح كبير ممزوج، يعني شرح 

 بمقدمة تتضمن فصواًل:  -رحمه هللا-تحليلي في عشرة مجلدات كبار، افتتحه 
 الفصل األول: في فضيلة أهل الحديث وشرفه في القديم والحديث. 

 اني: في ذكر أول من دّون الحديث والسنن، ومن تاله في ذلك سالكًا أحسن السنن. الفصل الث
 الفصل الثالث: في ذكر نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عن أهله وتقسيم أنواعه. 

 الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري وصحيحه من تقرير شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره. 
الخامس: في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده، وبدء أمره ونشأته وطلبه للعلم، ثم بعد ذلكم ذكر رواة  الفصل

 الجامع الصحيح، وهو مرجع حقيقًة في ذكر الرواة وضبطهم وتشعب رواياتهم، ثم ذكر شروح الجامع الصحيح. 
وضبط أسماءهم وكناهم وأنسابهم في كتابه هذا العناية بتراجم الرواة،  -رحمه هللا-من منهج القسطالني 

يفعل مثل ما يفعله غيره من إطالة كالعيني أو غيره أو النووي، ال، كل هذا باختصار،  الباختصار، يعني 
ويكرر ذلك في كل موضع، نعم االختصار يزيد كلما زاد التكرار؛ لكنه يهتم بهذا، يعتني بذلك عناية فائقة، ولذا 

منه حتى يتقن الرواة إتقانًا ال مزيد عليه، فينصح بقراءة هذا الكتاب، ثانيًا: العناية  الذي يقرأ هذا الشرح لن ينتهي
بذكر فروق الروايات بدقة، معتمدًا في ذلك على اليونيني فال يترك فرقًا إال ويشير إليه سواء كان ذلك في 

 .األسانيد وصيغ األداء أو المتون، وسواء كان الفرق مما يترتب عليه فائدة أم ال
ثالثًا: يشرح الغريب من األلفاظ فالكتاب حقيقته شرح تحليلي، يعني يمكن أن يستغنى به عن غيره، وال يستغنى 
بغيره عنه، يعني قد يعوزك شرح كلمة أردتها من شرح العيني أو شرح ابن حجر؛ لكن ال يمكن أن يعوزك شيء 

د تحليل كل كلمة، يذكر في ثنايا الشرح ما في قد تتطلب مزيد إيضاح؛ لكن ال بد أن يتكلم عليها؛ ألنه اعتم
عنى بالتوفيق بين األحاديث المتعارضة باختصار، الكلمة من اختالف من حيث المعنى واإلعراب وغير ذلك، يُ 



ج الحديث من المصادر المعتمدة في نهاية خرّ  عنى باالستنباط من األحاديث وذكر المذاهب من غير إطالة، يُ يُ 
عنى بذكر لطائف اإلسناد، يعتمد في كثيٍر من بحوثه على ضع الحديث من الصحيح، يُ الشرح، ويذكر موا

الشروح السابقة كالكرماني والعيني وابن حجر فهو ملخص لهذه الكتب، هو فيه جمع لهذه الكتب ال سيما 
 الشرحين الكبيرين، العيني وابن حجر، خالصة لهذين الشرحين. 

( قال: "والذي نفسي 56غالبًا على طريقة المتأخرين من األشاعرة، في صفحة )مذهبه في مسائل العقيدة التأويل 
بيده أي بقدرته أو هو من المتشابه المفوض علمه إلى هللا، واألول أعلم والثاني أسلم" هذه مقالة كثير ممن 

ألن  ؛بصحيحينتسب إلى علم الكالم أن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن هذا الكالم ليس 
األحكم هو األسلم، كل هذا على سبيل االختصار والمقام يقتضي بسط أكثر من هذا ال سيما في هذه الكتب، ال 

شهار بين طلبة العلم؛ ألنه كتاب يكاد يكون مجهوال عند  سيما في األخير منها، األخير منها يحتاج إلى كشف وا 
فة عما طبع غيره، يعني الكتاب طبع في بوالق سبع كثير من الطلبة؛ وألهميته طبع الكتاب أضعاف مضاع

مرات، بينما العيني ما طبع وال مرة في بوالق، فتح الباري طبع مرة واحدة، لكن إرشاد الساري طبع سبع مرات، 
وفي الميمنية طبع مرتين، وغير ذلك من الطبعات، طبعات كثيرة لهذا الكتاب ألهميته، ومثل ما ذكرت المقام 

 من ذلك؛ لكن ضيق الوقت يجعلنا نختصر هذا االختصار الشديد. يحتمل أطول 
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
ن كان الوقت ال يفي وال يكفي، إال  أنه ال بد أن ننيي ما يععل  ودرس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه، وا 

 بصحيح مسلم اليوم.
 طالب:......... 

 هو يعزو كثيرًا، وابن الملقن له شرح على البخاري أيضًا. 
 طالب:......... 

ن  -كما ذكر النووي وغيره-المشعيرة المسعفيضة ال ينسب، المسائل اومسعفيض اطريقعيم العلم إذا كان مشعير  وا 
ن العلم ليس بملك  ألحد، نعم ما يسعررب من الكمام وما ينعقى من أبكار األككار نقلت عن شخص ال عنسب؛ أل

 ينسب لقائله، الحاكظ مشحون بالعزو.
صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المعوكى سنة إحدى وسعين ومائعين، ثاني كعب 

بقًا إلى أن من أهل العلم من كضله على البخاري، السنة بعد صحيح البخاري عند جميور العلماء، وأشرنا سا
لكنه قول ضعيف، ووجوه العرجيح بينيما عؤخذ من مظانيا، وهي كثيرة، إن كان وجه العفضيل كما قال بعض 

كيه معلقات إال نادرًا، معلقاعه أربعة  ليسالمراربة أنه ليس كيه بعد الخطبة إال الحديث السرد كيذا صحيح، يعني 
، حذف الواسطة بينه وبين راوييا، وهذه المعلقات كليا موصولة كي الصحيح نفسه إال واحد موصول عشر حديثاً 

ال موجودة؛  كي صحيح البخاري، أيضًا اآلثار واألخبار الموقوكة والمقطوعة عن الصحابة والعابعين نادرة جدًا، وا 
هذا وجه العرجيح كما  ،المقصودهو هذا إذا كان لكنيا نادرة ليست بنفس النسبة العي عوجد كي صحيح البخاري، 

بأس، هذا كمام صحيح، هذا الكمام موجود وحقيقة؛ لكن ال يقعضي األرجحية بما شك؛ ألن الكعابين إنما وضعا 
لألحاديث األصلية المركوعة الموصولة، وما عدا ذلك كيو عبع، كإذا نظرنا إلى القدر الموجود كي صحيح 

الموصولة وقارنا بينيا وبين ما كي صحيح مسلم من ذلك ال شك أن ما كي  البخاري من األحاديث المركوعة
صحيح البخاري أرجح مما كي صحيح مسلم، منيم من يقول: أن البخاري مرجوح من حيث عنايعه بالصناعة 
الحديثية وعحري دقة السياق كي المعون وصيغ األداء وغيرها، نعم هذا الكمام صحيح، اإلمام مسلم يععني بذلك 
عناية كائقة، واإلمام البخاري ال يععني بالصيغ، حدثنا وأخبرنا عنده واحد، وأحيانًا ينقل عن الراوي بحدثنا وكي 

 موضع  آخر أخبرنا؛ ألن معناهما واحد عنده، لكن مسلم يععني بذلك عناية كائقة، لذا يقول بعضيم:
 عشاااااااااااااااااجر قااااااااااااااااوم كااااااااااااااااي البخاااااااااااااااااري ومسااااااااااااااااالم
 كقلااااااااااااااااات: لقاااااااااااااااااد كااااااااااااااااااق البخااااااااااااااااااري صاااااااااااااااااحةً 

 

 وقاااااااااااااااااااااااااالوا: أي ذيااااااااااااااااااااااااان عقااااااااااااااااااااااااادم  لااااااااااااااااااااااااادي  
 كماااااااااااا كااااااااااااق كاااااااااااي حسااااااااااان الصاااااااااااناعة مسااااااااااالم  

 

 عصركه كي سياق المعون واألسانيد أمر يظير.أن شك  المسلم 



 شروح صحيح مسلم:
ني به العلماء قديمًا وحديثًا، وكعبوا عليه الشروح الكثيرة من ذلكم )المعلم( للمازري، بفعح وألهمية صحيح مسلم ع  

معلم( للقاضي عياض، و)إكمال إكمال المعلم( لألبي، و)مكمل إكمال اإلكمال( الزاي وكسرها، و)إكمال ال
للسنوسي، ومن شروحه العي لم عصل إلينا لكنيا من خمال النقل عنيا كييا شيء من النفاسة والجودة )العحرير 

عاب من كي شرح صحيح مسلم( ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل األصبياني ينقل عنه النووي كثيرًا، وهو ك
خمال نقل النووي عنه كعاب نفيس وجيد، من شروحه أيضًا الميمة )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن 

 الحجاج( للنووي، ومن شروحه المخعصرة )الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج( للسيوطي. 
)كعح المليم كي  من المعاصرين من شرح الصحيح شرحًا واكيًا شبير أحمد العثماني؛ لكنه لم يكمل، سمى شرحه

ن كان لم يعم بعد-شرح صحيح مسلم( وقام بعكملعه  ن  -وا  محمد عقي العثماني، هذا الشرح جيد كي الجملة وا 
 كان صاحبه معاصرًا. 

 مخعصرات صحيح مسلم:
مسلم له مخعصرات من أهميا: )علخيص صحيح مسلم( للقرطبي، وشرحه المسمى )المفيم لما أشكل من علخيص 

صره أيضًا زكي الدين المنذري ومخعصره مشيور معداول، وممن شرحه صدي  حسن خان كي مسلم( ممن اخع
كعاب  اسمه: )السراج الوهاج على مخعصر صحيح مسلم ابن الحجاج( نبدأ بكعاب المازري، باععبار أنه أول 

 الكعب، أول ما صل من الشروح القديمة. 
 :)المعلم بفوائد صحيح مسلم( للمازري 

د صحيح مسلم( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن علي العميمي المازري، بفعح الزاي، وقيل: بكسرها )المعلم بفوائ
أيضًا، عوكي سنة ست وثماثين وخمسمائة، المازري كي )المعلم( لم يقصد عأليف كعاب يقصد به شرح صحيح 

ى الطلبة أثناء قراءعيم عليه، مسلم ابعداًء، لكنه كي درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والععليقات، ويملييا عل
كلما كرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كعبوه كنظر كيه وهذبه ككان ذلك سبب عأليفه هذا الكعاب، يعني على 
ضوء ما هو موجود اآلن، الطلبة يسجلون ويكعبون عن الشيخ، ثم بعد ذلكم يفرغون ما ذكره الشيخ كي األشرطة، 

كعابًا، هذه طريقة المازري، المازري ما جلس لعأليف شرح على صحيح ثم يعرض على الشيخ كيقره كيصير 
نما هي كوائد نقلت عنه كي الدرس، ثم عرضت عليه.   مسلم، وا 

نما هو ععلي  ما عضبطه الطلبة من  قال القاضي عياض: "إن كعاب المعلم لم يكن عأليفًا اسعجمع له مؤلفه، وا 
ية انطماقة لشرح صحيح مسلم، وقد بدأت الشروح كي الظيور من مجالسه وععلقفه عنه" وال شك أن المعلم بدا

عصر المازري، ولم يعرف شيء منيا قبل ذلك، كالمعلم هو أقدم الشروح العي وصلعنا اآلن من شروح صحيح 
مسلم، من منيج المازري كي المعلم أنه لم يععرض لشرح المقدمة، مقدمة صحيح مسلم رغم أهميعيا، لم يععرض 

نما عل  كي مواطن سعة أو سبعة، وهي مواطن يسيرة بالنسبة لمباحث المقدمة، مما يمعاز به صحيح لشرحيا، وا  
مسلم هذه المقدمة النفيسة كي علوم الحديث، المازري ما شرحيا، المازري كي شرحه ألحاديث الباب، الباب عند 

الععلي  على حديث أو حديثين كي ب -رحمه هللا ععالى-اإلمام مسلم يحعوي على أحاديث كثيرة، يقوم المازري 
وهو باععباره أنه ععلي  وليس -الباب يكون علييما محور أحاديث الباب، وال يععرض ألكثر األحاديث، لم يذكر 



نما اقعصر عل -بعأليف ى نكت يراها عحعاج إلى لم يذكر جميع الفوائد المععلقة باألحاديث العي ععرض ليا، وا 
ودراية، وأكثر اهعمام المازري منصب على األحكام الفقيية وعفسير الرريب واللرة، ال الحديث روايًة بيان كي مج

المازري لم يلعزم كي ععليقاعه عرعيب األحاديث كي صحيح مسلم، ولذا يقول القاضي عياض كي إكماله: "وكان 
لصحيح، ي عنى بالمسائل كي المعلم عقديم وعأخير عن عرعيب كعاب مسلم" يورد أحيانًا األلفاظ المخعلفة بين رواة ا

يسعنبط من الحديث مباشرة، وال يكثر من ذكر أقوال الفقياء، ييعم بمسائل العقيدة العي اشعملت علييا  ،الفقيية
بعض األحاديث؛ لكن مع األسف الشديد اععماده على العقيدة من وجية نظر األشاعرة، ويرد على مخالفييم 

 أيضًا، ويأعي كي المثال ما يقرر ذلك. 
عناية كبيرة، والكعاب مطبوع كي ثماثة أجزاء صريرة بعحقي  محمد الشاذلي النيفر. نأعي  ةي عنى بالمباحث اللروي

كمال إكماله، ومكمل اإلكمال، ثم نرجع إلى النووي ومن بعده.   بما يععل  بالمعلم من إكماله وا 
 : للقاضي عياض )إكمال المعلم(

ض بن موسى بن عياض اليحَصبي أو اليحِصبي، وقد يقال: بضميا )إكمال المعلم(: مؤلفه أبو الفضل عيا
بعي أو السبِ عي، كما يقال: الَبصري والِبصري؛ لكن الفعح أشير، المالكي القاضي المعوكى سنة أربع  أيضًا، السَّ

 -ىرحمه هللا ععال-وأربعين وخمسمائة، ألفه القاضي عياض إكمااًل لكعاب المعلم، هذا الكعاب ألفه القاضي 
عكميمًا لكعاب المعلم للمازري علبيًة أيضًا لرغبة كثير  من عماميذه الذين لمسوا من درسه كي الصحيح الفوائد 
الجمة والزيادات الميمة، العمس منه الطلبة أثناء عدريسه لصحيح مسلم أن يشرح الكعاب شرحًا مسعقمًا نظرًا لكثرة 

فائس، العمسوا منه ذلك كاععذر أواًل النشراله بالقضاء، ثم لما عرك ما يبديه ليم ويذكره من الفوائد والشوارد والن
القضاء اعجه إلى العأليف، كي البداية قد عزم على عأليف كعاب مسعقل كي شرح مسلم؛ لكنه رأى أن من العدل 

د الميمل واإلنصاف لسابقيه أن يجعل الكعاب مكممًا للنقص الكثير الوارد كي المعلم مع اععماده أيضًا على عقيي
للجياني، ال شك أن االععراف بالساب  أمر ميم ينبري أن يربى عليه الطلبة، كإذا كان هذا من مثل القاضي 
عياض الذي يسعطيع أن يؤلف ابعداًء مثل ما كعبه عبعًا أو أكضل إال أنه من باب االععراف للسابقين، يعني 

لكن الحاكظ ابن حجر أكثر مصنفاعه عبعًا لريره، مع اإلنسان يأنف أن يععل  بأذيال غيره، بل يكعب ابعداًء، 
أو يعل  عليه أو ينكت عليه، هذا من باب االععراف، والسب  له وزنه عند أهل  اإمامعه، إما أن يخعصر كعاب

 عن ألفية ابن معطي وأن ألفيعه كائقة ألفية ابن معطي قال: ابن مالك العلم، كي مطلع األلفية لما عكلم 
 ز عفضاااااااااااااااااااااااااااااايماوهااااااااااااااااااااااااااااااو بسااااااااااااااااااااااااااااااب   حااااااااااااااااااااااااااااااائ

 

 مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااعوجب ثنااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي الجماااااااااااااااااااااااااااااااااااايما 
 

السب  ال شك أن الساب  له كضل على الماح ، له كضل كبير على الماح ، الذي كعح له األبواب، والكمام كي 
لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ اإلسمام وهل هو  -رحمه هللا ععالى-هذا طويل، يعني شيخ اإلسمام 
فضل م قال: "شيخ اإلسمام عخرج على كعب األئمة األربعة وكعب أعباعيم، كليم الأعلم من األئمة األربعة أو دوني
 أحاط بما كعبوه، ولما كعبه أعباعيم كيو أوسع منيم من هذه الجية".  -رحمه هللا- عليه من هذه الحيثية، ولكونه

سبقه، القاضي عياض  ، إنما يسعفيد ممناالمقصود أن الساب  له الفضل على الماح ، واإلنسان ال يولد مععلم
من معون األحاديث ببيان المعاني  كي كعابه شرح المقدمة شرحًا واكيًا، وشرح أيضًا ما لم يععرض إليه المازري 

وضبط األلفاظ، واسعنباط األحكام والفوائد وبيان الرامض، وأكمل ما قصر كيه المازري من كمام على بعض 



وصحح عند الحاجة، الكعاب ككثير  من  المازري والجياني واسعدرك كمام الرجال واألسانيد والعلل، ووضح أيضاً 
الشروح، شْرح مصدر بالقول، يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله، كما هو الشأن كي كثير من 

 الشروح، ومن ذلكم كعح الباري وغيره.
أليف، وأنه اععمد على كعاب السبب الباعث على الع -رحمه هللا-كي مقدمة الكعاب ذكر القاضي عياض 

المازري وكعاب )عقييد الميمل( ألبي علي الجياني، ثم ذكر أسانيده العي يروي بيا صحيح مسلم، ثم بدأ ينقل ما 
كي المعلم مع ععقيبه وععميمه وعكميله لكمامه، ويلقب المازري باإلمام كإذا قال القاضي عياض: قال اإلمام كمراده 

ن كان يوهم أنه األم  المازري، يشير إلى صحيح مسلم بلفظ األم، كيقول: "ذكر كي األم أو جاء كي األم كمام" وا 
للشاكعي؛ لكن األم واحدة األميات نعم، ومسعفيض عند أهل العلم أن الكعب السعة يقال ليا: األميات الست، كما 

اسععمال شائع يقال: نسعررب أن يقال لصحيح مسلم: األم، نعم بلفظ المفرد اسععمال نادر لكن المجموع 
األميات الست، هذا معروف عند أهل العلم، لكن لكعاب  واحد يقال له: األم، هذا غريب، وهو ملبس أيضًا حيث 

 أن لإلمام الشاكعي كعابًا اسمه األم. 
وقول الناس: )األميات( الذي يراه بعض أهل العحقي  أن جمع أم كي غير بني آدم بدون هاء، كي بني آدم 

أميات(، وبذلك جاء القرآن والنصوص، كي غير بني آدم يقول: )أمات( دون هاء، ثم ساق عرجمًة يقال: )
مخعصرًة كي عيون من أخبار اإلمام مسلم، وبيان كضل كعابه وقيمعه، وثناء األئمة عليه، ثم شرح المقدمة، ثم 

 بدأ بشرح كعاب اإليمان، ثم الطيارة وهكذا إلى آخر الصحيح. 
نما يورد منه ال يسوق معن الصحيح كامما -رحمه هللا ععالى-والقاضي عياض  ، كما هي عادة غالب الشراح، وا 

، وهو أيضًا ال يضع عراجم لألبواب، ما العزم أن -ما يريد شرحه كقط، الطبعات الجديدة عورد الصحيح كامما
نما أحيانًا إذا كان الحديث طويمًا قال: باب حديث كذا، أو ذْكر حديث كذا، ذْكر حديث  يعرجم لجميع األبواب، وا 

اإلسراء، ذْكر حديث العيمم، وما أشبه ذلك، إذا كان الحديث طويمًا، إنما العزام جميع العراجم كما كعل النووي أو 
 غيره ال.

طريقعه كي الشرح أن يجمع كي شرح الحديث بين طريقة الشرح بالمأثور، كيبين المراد من الحديث، ويذكر ما له 
آية  أو حديث آخر أو ما أشبه ذلك، ويذكر ما يروى كي ذلك عن السلف الصالح، كقد اععمد  عماقة به من

أساسًا كي بيان المعاني على الكعاب والسنة واآلثار ولرة العرب، كما أنه اسعفاد من الشراح السابقين كابن عبد 
اجي كي المنعقى، والداودي كي شرح البر كي العمييد، والميلب كي شرح البخاري، والخطابي كي معالم السنن، والب

لم  -رحمه هللا-البخاري، وغير ذلك، هذه من أهم مصادر القاضي عياض كي شرحه، على أن القاضي عياض 
يكن مجرد ناقل، بل كان ناقدًا بصيرًا ممحصًا خبيرًا، ككثيرًا ما يععقب غيره بإصماح الرلط، وبيان الوهم، القاضي 

مذهب كما هو معروف، غالبًا ما يرجح مذهب اإلمام مالك، لكنه يخرج عنه ويرجح مالكي ال -رحمه هللا ععالى-
 . -رحمه هللا-غيره إذا كان الدليل بخماف ما رآه اإلمام مالك، وهذا من إنصاكه 

بالنسبة لمسائل االععقاد قاسم يشعرك كيه المازري والقاضي عياض واأل بي والسنوسي وأيضًا النووي كليم 
 ، قبل أن نذكر شيئاقييد مسائل األسماء والصفات، أو األسماء والصفات على مذهب األشاعرة يشعركون على ع

يقول: "وظننت حين سألعني  -رحمه هللا ععالى-من هذه الصفات هنا مسألة كي صدر الصحيح، اإلمام مسلم 



م ذلك أن لو زعم لي عليه، وقضي لي عمامه، كان أول من يصيب نفع  ذلك إياي خاصةً  " يعني أول من عجش 
يسعفيد المؤلف كي العأليف، أول من يسعفيد المعلم كي الععليم، هذا معنى كمامه، لكن ما معنى عزم لي  والفعل 

يعني باإلمام -ال ي ظن بمسلم  -يقصد المازري -مبني للمجيول من كاعله  يقول القاضي عياض: "قال اإلمام 
ة هللا ال عسمى عزمًا، ولعله أراد: لو سي ل لي سبيل العزم، أو خل  أنه أراد لو عزم هللا لي عليه؛ ألن إراد -مسلم

كي -كي  قدرة عليه" هذا كمام المازري، القاضي عياض قال: "قد جاء هذا اللفظ كي الكعاب من كمام أم سلمة 
ني إذا من كمام أم سلمة كي كعاب الجنائز قالت: ثم عزم هللا لي كقلعيا" يع -الكعاب الذي هو األم صحيح مسلم

 . -سبحانه وععالى-كان المبني للمجيول محعمل، كمثل هذا ال يحعمل شيء، العازم هو هللا 
يقول: "أصل العزم القوة، ويكون بمعنى الصبر، وعوطين النفس وحمليا على الشيء، والمعنى معقارب، ومنه 

ُسلِ : -عز وجل-قوله  الخ، المقصود أن صفة العزم .. [( سورة األحقاف53)]{}َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
بما كي ذلكم النووي، وهذه الخماف كييا أمر  -سبحانه وععالى-كليم ينفونيا عن هللا  -سبحانه وععالى-هلل 

يسير، أمره يسير؛ ألنه ما ثبت شيء مركوع، ال من الكعاب وال من السنة كي إثبات صفة العزم؛ لكن أقوى ما 
 سلمة "ثم عزم هللا لي كقلعيا". كيه قول أم 

ذكر أن ألهل السنة كي هذه المسألة كي إثبات صفة العزم ونفييا قوالن، -رحمه هللا ععالى-ا شيخ اإلسمام ولذ
ح إثبات صفة العزم هلل   .-سبحانه وععالى-لكنه رج 

كتاب  نضملم يتإكمال المع هلطالب: طريقة القاضي عياض لما يذكر كالم المازري ثم يكمل عليه، يعني 
 ؟المعلم..
، قد يقول إلى آخره، وحينئذ كما يسعرنى عن كعاب المازري، قال اإلمام كذا.. إلى آخره، كالخماف كي مثل غالباً 

يعني آخر  ))ال يزال يدعو((: -عليه الصماة والسمام-هذه يسير؛ لكن كي مثل عأويل صفة الضحك، كي قوله 
))ال يزال يدعو حعى يضحك هللا منه، كإذا ضحك منه كي صحيح مسلم: الناس دخواًل للجنة يقول كي الحديث 

محمول على إظيار الرضا والقبول، إذ هو  -سبحانه وععالى-قال اإلمام: "الضحك من هللا  قال: ادخل الجنة((
))كيبعث هللا سحابًا كي البشر عمامة على ذلك، ويقال: ضحكت األرض إذا ظير نباعيا، وكي بعض الحديث: 

كجعل انجماءه عن البرق ضحكًا على االسععارة، كأنه ععالى لما أظير له رحمعه  حك أحسن الضحك((كيض
( قال القاضي: "الضحك كي 555اسععير له اسم الضحك مجازًا" هذا كي الجزء األول من إكمال المعلم صفحة )

الدم كييا، كيقبض إلى سائر  البشر أمر اخعصوا به، وحالة عرير أوجبيا سرور القلب كعنبسط له عروقه، كيجري 
عروق الجسد، كيثور لذلك حرارة يبسط ليا الوجه ويضي  عنيا الفم، كينفعح وهو العبسم، كإذا زاد السرور وعمادى 

فية عن هللا ععالى، وجاءت ولم يضبط اإلنسان نفسه واسعخفه سروره قيقه، والمعريرات وأوصاف الحدث منع
ظيار نعمه  اآلثار الصحيحة بإضاكة الضحك إليه، كحمل العلماء ذلك على الرضا بفعل عبده ومحبعه للقائه وا 
يجادها له؛ وقد حملوه أيضًا على العجلي للعبد، وكشف الحجاب عن بصره حعى يراه، والضحك  وكضله عليه وا 

 يعبر به عن الظيور ومنه: 
   ضااااااااااااااااااااااااااااااحك المشاااااااااااااااااااااااااااااايب برأسااااااااااااااااااااااااااااااه كبكااااااااااااااااااااااااااااااى  ..........................................

 



هذا كمام المازري وععقيب القاضي عياض، ومثله وقريب منه ما ذكره األبي كي شرحه، كي الجزء األول صفحة 
( ومثله أيضًا عأويل 41( ومثله السنوسي أيضًا كي نفس الموضع، والنووي أيضًا كي الجزء الثالث صفحة )143)

( وكذلك عند السنوسي، وغير ذلك، آيات الصفات ال سيما الفعلية 161عند األبي كي األول صفحة ) الرضب
أوليا هؤالء الشراح كليم؛ لكن مثلما ذكرنا سابقًا أن هذه الشروح يسعفاد منيا على حذر، يعني عؤخذ الفائدة 

 الكبرى العي عوجد كي هذه الكعب، ويحذر مما يخالف كيه المؤلف من عقائد.
 : لأل بي )إكمال إكمال المعلم(

بعد ذلكم )إكمال إكمال المعلم( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن خلفة الوشعاني األبي المالكي المعوكى سنة سبع 
  إب ماذاعضم اليمزة والمشيور عند الناس كي اليمن  لماذاوعشرين وثمانمائة، قد يقول قائل: األبي هذه 

نما منسوبًا إلى أ به بالكسر، ال هذا ليس منسوبًا إ  .-المررب–لى إب وا 
يقول كي مقدمعه: "أما بعد: كإن هذا ععلي  أمليعه على كعاب مسلم، ضمنعه كعب شراحه األربعة، المازري 
وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات مكملة، وعنبيه على مواضع من كماميم مشكلة، ناقمًا لكماميم بالمعنى ال 

عصار، مع ما كي ذلك من بيان ما قد يعسر كيمه من كمامه بعضيم لععقيده، ال سيما باللفظ حرصًا على االخ
يقول: "ما يش   -رحمه هللا ععالى-من كمام القاضي عياض، يقول: "سمعت شيخنا أبا عبد هللا محمد بن عركة 

العلم علي كيم شيء  ما يش  من كمام عياض كي بعض المواضع من اإلكمال" اآلن اإلكمال يقرؤه طالب 
يسعفيد منه كثيرًا، نعم قد يشكل عليه بعض األشياء؛ لكن هذا كمام ابن عركة، ماذا يقول: "ما يش  علي كيم 
شيء  ما يش  من كمام عياض كي بعض المواضع" هذا كمام ابن عركة، لكن اسمعوا كمام ابن عركة كي ععريف 

ننظر هذا الشخص الذي يقول: أن كمام عياض ل -اإلجارة قد يقول قائل: أنيا ال عحعاج إلى ععريف-اإلجارة 
انعبيوا يا إخوة، هذا اسعطراد ال عماقة له بما عندنا لكن يقول -يش  عليه، ابن عركة يقول كي ععريف اإلجارة 

كي ععريف اإلجارة: "بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة  وال حيوان  ال يعقل، بعوض  غير ناشئ  عنيا، بعضه 
ا" هذا ععريف اإلجارة عند ابن عركة، ابن عركة هذا الذي يش  عليه كمام القاضي عياض، يعبع ض بعبعيضي

يوضح، لكن ما اسعطاع أيضًا العوضيح لمن أن يمكن  اكان موجودلو يعني  عوضيح، كمامه الذي يحعاج إلى
يعقل، بعوض  غير اسعدرك عليه كي نفس المسألة يقول: "بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة  وال حيوان  ال 

ناشئ  عنيا، بعضه يعبع ض بعبعيضيا" كاععرض عليه أحد عماميذه بأن كلمة )بعض( عناكي االخعصار، وأنه ال 
ضرورة لذكرها، كعوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما ال طائل عحعه، هذا الذي يقول مثل هذا الكمام المعقد، يقول: 

النسبة ليذا الكمام كمام القاضي عياض يصلح للمبعدئين من أنه يشكل عليه كيم كمام القاضي عياض، يعني ب
 سيولعه ووضوحه. 

ألنيا كي علم الحديث، وذلك شيء آخر، -األبي لم يشرح الخطبة-ى الخطبة يقول األبي: "ولم أععرض للكمام عل
ن أنسأ هللا كي األجل وسي ل، كسأعكلم علييا  ، ولما - ععالىإن شاء هللا-ورأيت األهم البداية بشرح األحاديث، وا 

كانت أسماء هذه الشراح يكثر دورانيا كي الكعاب اكعفيت عن اسم كل واحد  بحرف من اسمه كجعلعه )م( للمازري 
يعني ابن –و)ع( لعياض و)ط( للقرطبي و )د( لمحي الدين النووي، ولفظ )الشيخ( لشيخنا أبي عبد هللا المذكور 

 أعرجم علييا بلفظ: قلت، وسميعه بإكمال اإلكمال". وما يقع من الزيادات المشار إلييا  -عركة



الكعاب ضمنه مؤلفه الشروح األربعة العي ذكرها، شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي، أيضًا الشارح ينقل 
من المصادر بالمعنى ال باللفظ طلبًا لماخعصار كما عقدم، وهو أيضًا يوضح ما يشكل من هذه النقول، ولم يشرح 

ألنيا كي علوم الحديث، واهعمامه باألحاديث نفسيا، اسععمل الرموز كي الشروح العي اععمد علييا،  المقدمة؛
وعركنا أن طريقة األبي كسابقيه كي عقرير مسائل االععقاد كما نحعاج إلى إعادة، هنا إحاالت كثيرة على عأويل 

 الصفات موجودة.
 : للسنوسي )مكمل إكمال اإلكمال(

ال اإلكمال( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المعوكى سنة رابعًا: )مكمل إكم
خمس وعسعين وثمانمائة، جاء كي مقدمعه يقول: "كان من أحسن شروح صحيح مسلم وأجمعيا شرح الشيخ 

ن كنت كي غاي -رحمه هللا ععالى-العمامة أبي عبد هللا األ بي  ة البعد منيم إال أن أردت أن أععل  بأذيال القوم، وا 
معظم ما  -إن شاء هللا ععالى-يمن  الوهاب ععالى باللحاق بعد اليوم" يقول: "كاخعصرت كي هذا العقييد المبارك 

كي هذا الشرح الجامع من الفوائد، وضممت إليه كثيرًا مما أغفله مما هو كالضروري ال كالزوائد، وأكملعه أيضًا 
بشرح جميع ما كي الكعاب، وجاء بفضل هللا ععالى مخعصرًا يقنع أو  -د هلل ععالىوالحم-بشرح الخطبة، كعم  النفع 

أن يسمى لذلك  -إن شاء هللا ععالى-يرني عن جميع الشروح، وما كييا من عطويل أو مزيد إطناب، كيو جدير 
 بمكمل إكمال اإلكمال". 

و)ص(  -يعني محي الدين–نووي اسععمل الرموز أيضًا كا)ب( لألبي و)ع( لعياض و)ط( للقرطبي و)ح( لل
ود أن هذا الشرح ال شك لألصل، يعني صحيح مسلم و)ش( للشرح، شرٌح هو شرح أيضًا بالقول كسوابقه، المقص

ن كانت الزوائد كي هذين الكعابين  أن كيه شيئا من العكميل لمن عقدمه، كما أن إكمال اإلكمال مكمل لما قبله، وا 
والسنوسي يسيرة جدًا بالنسبة لما ذكره القاضي عياض، ثم ما كي شرح النووي على يسيرة جدًا، الزوائد عند األبي 

 ما سيأعي. 
كعليه بفعح  اواحد انقعصر بالنسبة للبخاري  نقول: الذي ال يريد أن يقعني إال شرح ذايعني لو قيل: على ما

ن كان قد يحعاج كي غالب األحوال أو يحعاج كي كثير من الحاالت إلى القسطماني لضبط األلفاظ.  الباري، وا 
كإذا جمع بين إرشاد الساري وكعح الباري اكعفى بيما عن غيرهما، بالنسبة لصحيح مسلم يعني لو اقعصر على 
شرح القاضي عياض مع شرح النووي كفاه ذلك؛ ألن زيادات األبي والسنوسي قليلة نادرة، ال عسعح  أن يفرد ليا 

 .اشرح القاضي عياض كان جيد شرح، نعم لو علقت على شرح النووي أو
 .......طالب:

المفيم كيه زيادات، وكيه بسط لكثير من المسائل الفقيية واألصولية، وما يععل  باللرة العربية؛ لكنه ليس بشرح 
 للصحيح، إنما هو شرح للمخعصر، لكن يسعفاد منه كي كيم الصحيح بما شك.

 : للنووي  )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن الحجاج(
بعد ذلكم )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن الحجاج( لمؤلفه محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 

 ، عمره كم  مولده معى  واحد وثماثون المعوكى سنة ست  وسبعين وسعمائة، 
 .سنة ة وأربعون طالب: خمس



سنة قد خلف هذا العلم  حدى وثماثين وسعمائة، خمس وأربعون سنة، يكون مولده سنة إ ة وأربعون نعم خمس
العظيم الذي يسعفاد منه منذ عأليف هذه الكعب إلى يومنا هذا كي مشارق األرض ومراربيا، ال سيما األذكار، 
ورياض الصالحين، شرح مسلم، شرح المذهب كعاب عظيم، لو قدر عمامه ألغنى عن كثير من كعب الفقه، هذه 

ير من العمر ينعج كيه هذا اإلنعاج العظيم مع أنه لم يكن يشرل هذا القدر اليس -سبحانه وععالى-بركة من هللا 
، والعبادة عأخذ من وقعه الشيء ااثنا عشر درس الواحد عمره أو جل  وقعه كي العصنيف، ال، عنده كي اليوم

، ما يععذر الشخص بأنه مشرول أو إذا قيل له: ما عحضر الدرس -رحمه هللا-الكثير، كيو معدود من العباد 
ني  قال: أنا مرعبط، أنا مشرول، أشرالي كثيرة، أو طلب منه عأليف ععلل بأعذار واهية، ال، الوقت كيه بركة الفما

عرف أناس يداومون الدوام الكامل كي ، يعني إذا كان ي  -سبحانه وععالى-لمن اسعرله وصدق النية، يعينه هللا 
ن كان نادر هذه األيام يدرسون ليم حلقات، وعندهم أعمال أخرى، ويوجد و  ممن يخعم القرآن ممن هذه صفاعه  اا 

الساعة كل يوم، ويزور المقابر كي كل أسبوع، يزور المسعشفيات، يصل األرحام، ودوامه كامل، يعني من 
ال أكثر الناس يضيع عمره سدى، كالنووي من هذه -سبحانه وععالى-، إعانة من هللا الثانيةإلى  ةنامثال ، وا 

عذكر، كثرة دروس، شفاعات كثيرة جدًا لذوي الحاجات عند الوالة، حعى  ،مر، عبادةالشاكلة، مؤلفات، قصر ع
 . -رحمه هللا-أنه أمر بالكف عن هذه الشفاعات كما امعثل 

اكععح كعابه بمقدمة  أوضح كييا منيجه كي شرحه، وأنه شرح معوسط بين  -رحمه هللا ععالى-اإلمام النووي 
خعصرات المخمات، وال من المطوالت المممات، يقول: "ولوال ضعف اليمم المخعصرات والمبسوطات، ال من الم

وقلة الراغبين، وخوف من عدم انعشار الكعاب لقلة الطالبين للمطوالت  -يعني كما قال كي شرح البخاري -
م لبسطعه كبلرت به ما يزيد على مائة من المجلدات، من غير عكرار وال زيادات عاطمات، بل لكثرة كوائده، وعظ

جممًا من علومه الزاهرات من أحكام  -إن شاء هللا ععالى-عوائده الخفيات والبارزات... إلى أن قال: "كأذكر كيه 
يضاح  األصول والفروع واآلداب واإلشارات الزهديات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات"، يقول: "وا 

يان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء األبناء معاني األلفاظ اللروية وأسماء الرجال، وضبط المشكمات، وب
والمبيمات، والعنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم، واسعخراج لطائف من خفيات علم الحديث من 
المعون والمسانيد المسعفادات، وضبط جمل  من األسماء المؤعلفات والمخعلفات، والجمع بين األحاديث العي 

ال يحق  صناععي الحديث والفقه وأصوله كونيا مععارضات، وأنبه على ما عخعلف ظاهرًا ويظن بعض من 
يحضرني كي الحال كي الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى األدلة كي كل ذلك إشارات إال كي مواطن 

لرجال يقول: وحيث أنقل شيئًا من أسماء ا -نبينا عليه قريباً -الحاجة إلى البسطة للضرورات" يقول: "وحيث أنقل 
واللرة وضبط المشكل واألحكام والمعاني وغيرها من المنقوالت كإن كان مشيورًا ال أضيفه إلى قائله؛ لكثرعيم إال 
نادرًا لبعض المقاصد الصالحات" يعني إذا أردت أن عشير إلى من قال بالكمام المشيور يحعاج أن ععدد جميع 

ن كان أهل العلم أو جل  أهل العلم إال من خالف كي هذه ا لمسائل، أما المسائل غير المشيورة النادرة يقول: "وا 
غريبًا أضفعه إلى قائليه إال أن أذهل عنه كي بعض المواطن لطول الكمام أو كونه مما عقدم بيانه كي األبواب 
ذا  ذا عكرر الحديث أو االسم أو اللفظة من اللرة ونحوها بسطت المقصود منه كي أول مواضعه، وا  الماضيات" وا 

 مررت على الموضع اآلخر ذكرت أنه عقدم شرحه وبيانه كي الباب الفماني من األبواب السابقات". 



ثم قدم بين يدي الشرح أصواًل ميمة جدًا، ينبري لطالب العلم أن يععني بيا، وأن يقرأها ويفيميا، بدأ بإسناده كي 
عصرة، عحدث عن صحيح مسلم وشيرعه الكعاب إلى اإلمام مسلم، عرجم لرواعه من شيوخه إلى مسلم عراجم مخ

وعواعر نسبعه إلى مصنفه، وبي ن منزلعه بين كعب السنة، ثم ذكر الخماف كيما يفيد الخبر الواحد إذا صح، 
المسألة كيما يفيده الخبر الواحد إذا صح مسألة طويلة الذيول، لكن الجميور على أن خبر الواحد إذا صح إنما 

ن كان حاكظًا ضابطًا ثقة، ومعنى إكادة الظن أنه ال يفيد الظن؛ الحعمال الخطأ وا لوهم والنسيان على الراوي، وا 
يقطع به، ال يعني أن الحديث صح وعواكرت كيه شروط القبول أنه يحلف عليه، وأن نسبعه ثابعة إلى قائله مائة 

ن قال بعضيم أنه يفيد القطع، يعني  إذا جاءنا حديث من كي المائة، هذا ما قرره النووي كي صدر كعابه، وا 
قال هذا الحديث  يفيد القطع   -صلى هللا عليه وسلم-طري  مالك عن ناكع عن ابن عمر نحلف أن النبي 

ن ةمائة بالمائ -عليه الصماة والسمام-نسبعه إلى النبي  ، أال يحعمل أن ناكعًا وهم ! مالك ضبطت عليه أوهام وا 
ن كان  كان نجم السنن؛ لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع بثبوعه ويحلف عليه، وا 

أنه يفيد القطع إذا احعفت به قرينة، أما إذا خلى عن القرائن  -إن شاء هللا ععالى-هناك قول ثالث وهو الراجح 
كيو على أصله ال يفيد إال الظن، إذا احعفت به قرينة أكاد القطع؛ ألن احعمال الخطأ والوهم ضعيف، المسألة 
ال لو كانت نسبة راجحة ما احعمل  مفعرضة كي الراوي الثقة، احعمال الخطأ والوهم عليه، يعني نسبعه مرجوحة، وا 

القرينة، وحينئذ  العشرة كي المائة عقابل هذه عشرة من المائة وال الظن، هذه النسبة الضعيفة يقدر أن نسبة الخطأ 
لقطع، والمسألة ميمة ومبحوثة كي كثير  من الكعب، وال يرعفع احعمال الخطأ، احعمال النقيض، كيرعقي إلى ا

ن كان يفيد الظن كيجب العمل بهمحظور كي كون الخبر الواحد إذا صح يفيد الظن؛ ألنه  ، وكونه يفيد القطع وا 
إذا احعفت به قرينة هو قول شيخ اإلسمام ابن عيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم خماكًا لمن يقول: أنه يفيد 

 مطلقًا؛ لكن هذا القول مرجوح بما شك، أو كونه يفيد الظن مطلقًا كذلك.  القطع
ثم ذكر مراد اإلمام مسلم كي عقسيمه لألحاديث إلى ثماثة أقسام أحاديث صحيحة، وبيان مراعب الرواة عنده، ثم 

عدليس ذكر بعض المسائل االصطماحية كالصحيح والحسن والضعيف والمركوع والموقوف وزيادات الثقاة وال
واالععبار والمعابعات والشواهد واالخعماط والناسخ والمنسوخ ومعركة الصحابة والعابعين ورواية الحديث بالمعنى 

 وغير ذلك. 
وهذا الشرح على اخعصاره ال شك أنه عظيم النفع، جم  الفوائد، ال يسعرني عنه طالب علم؛ إلمامة مؤلفه وحسن 

ائفه النفيسة، الحاكظ ابن حجر له نكت على هذا الشرح، والشرح ال شك أنه انعقائه وجمعه وعنبيياعه العجيبة ولط
شاكعي المذهب، يرجح  -رحمه هللا ععالى-قابل للعنكيت، قابل للحاشية، يعني عبسط مسائله وعوضح، والمؤلف 

أما كي  مذهب الشاكعي غالبًا، وينعصر له، وقد يرجح غيره ال سيما إذا قوي دليل المخالف، وهذا من إنصاكه،
مسائل االععقاد كيو على ما عقدم كي سوابقه أنه يقرر مذهب األشاعرة كي الصفات، وال يسلك مسلك السلف كي 
إمرارها كما جاءت، وهذا ال شك أنه قدح كي الكعاب لكنه يسعفاد من الكعاب بقدر ما كيه من كوائد، ويعرض عما 

يخالف كيه المنيج الصالح، وأما اإلعراض بالكلية عن كيه أو يعل  لو عيسر من يعل  على جميع الكعاب كيما 
اععذر عمن هذا مسلكه كي مجموع الفعاوى  -رحمه هللا ععالى-الكعاب هذا ليس بمنيج  سليم، شيخ اإلسمام 

بأعذار كثيرة، حعى أنه اععذر عمن يظن كثير من طلبة العلم أنه يحرف النصوص، يعني مثمًا كرق بين النووي 



ل الصفات مع ما نعركه عنه من حسن القصد، وبين ما يسلكه الرازي كي عفسيره من عأصيله كي عأويله مسائ
وعقريره وعقعيده، كيو مجعيد مذهب، مجعيد عند األشاعرة، يقرر هذا المذهب بقوة، ويداكع عنه ويناضل، ويرمي 

 [( سورة الشورى 11)]ِلِه َشْيٌء{}َلْيَس َكِمثْ من يخالفه بالعظائم، يعني كي عفسير الرازي، كي عفسير قوله ععالى: 
كعابًا سماه كعاب العوحيد،  -بعد أن رماه بأبشع األلفاظ يعني ابن خزيمة-يقول: "وصنف محمد بن إسحاق 
 واألولى أن يسمى كعاب الشرك". 

: "أن الناس يشكون كي صدق نيعه، والذي يرلب على الظن أنه يعمل بما -رحمه هللا ععالى-يقول شيخ اإلسمام 
لره، وكيمه من النصوص" كمام شيخ اإلسمام يعني إذا كان يقال مثل هذا الكمام كي الرازي وصنيعه مثلما ب

سمععم  ككيف بمثل ابن حجر والنووي وغيرهم ممن عرف حسن مقصده، وسمامة منيجه كي اعباعه للسنة، 
 وعنايعه بيا . 

لبسط، وشيء من الزيادة؛ لكن الوقت ال وال شك أن الكمام على صحيح مسلم وشروحه يحعاج إلى شيء  من ا
نعرض باخعصار لشروح سنن أبي داود والنسائي، وبعده  -إن شاء هللا ععالى-يحعمل أكثر من ذلك، وغدًا 

 لشروح العرمذي وابن ماجه، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وشروحه:مختصراته سنن أبي داود 
ي داود سليمان بن األشعث السجستاني المتوفى سنة خمٍس وسبعين فنبدأ بسنن أبي داود وشروحه، فسنن أب

في مقدمة  -رحمه هللا-ومائتين أحد الكتب األصول الستة اتفاقًا، اعتنى به العلماء وأشادوا به، يقول ابن القيم 
صار من اإلسالم بالموضع الذي خصه هللا به، بحيث  -رحمه هللا-تهذيبه: "ولما كان كتاب السنن ألبي داود 

حكمًا بين أهل اإلسالم، وفصاًل في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون، 
فإنه جمع شمل أحاديث األحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه 

 منها أحاديث المجروحين والضعفاء".
تقانه وتقدمه  -سنن أبي داود-يعني  ويقول المنذري: "فإنه أحد الكتب المشهورة في األقطار، وحفظ مصنفه وا 

محفوظ عند حفاظ األمصار، وثناء األئمة عليه وعلى مصنفه مأثور عن رواة اآلثار" والكتاب بالمحل المعروف 
ن قدم بعضهم سنن النسائي علي ه؛ لكن المعتمد عند عند أهل الحديث، وهو ثالث الكتب عند جماهير العلماء، وا 

 أهل العلم أن سنن أبي داود يقدم على سنن النسائي، فإنه أنظف أسانيد. 
وذكرنا أن ابن سيد الناس زعم أن سنن أبي داود بمنزلة أو ينبغي أن يكون بمنزلة أو قريب من صحيح مسلم، 

لم يكلف نفسه انتقاء الرواة  وهذا ذكرناه سابقًا، ال شك أن ابن سيد الناس لم يوافق على ذلك؛ ألن أبا داود
 والروايات مثل اإلمام مسلم.

يقول أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: "كتاب السنن ألبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين 
كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافًة، فقد صار حكمًا بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء على اختالف 

وعليه معول أهل العراق، وأهل مصر وبالد المغرب، وكثير من أقطار األرض" يقول: "وأما أهل  مذاهبهم،
خراسان فقد أولع أكثرهم بصحيحي البخاري ومسلم، ومن نحى نحوهم في جمع الصحيح على شرطهما إال أن 

 كتاب أبي داود أحسن رصفًا، وأكثر فقهًا".
ولها بدون عناء من صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه شيء من فائدة لمن أراد أن يتنا -حقيقةً –وهو أقرب 

المشقة للطالب المبتدئ، أما سنن أبي داود فالفائدة منه متيسرة؛ لكن دون هذه الفائدة النظر في ثبوت الحديث 
 بخالف ما في الصحيحين من أحاديث فإنه ال يحتاج إلى أن ينظر فيهما.

بغي للمشتغل بالفقه وبغيره االعتناء بسنن أبي داود، فإن معظم أحاديث ويقول ابن رسالن في مقدمة شرحه: "ين
األحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه" وال شك أن سنن 



ن ما أبي داود مظنة لألحاديث الصحيحة والحسنة وفيها الضعيف، خفيف الضعف، وفيه شديد الضعف، إال أ
 كان ضعفه شديدًا فقد التزم اإلمام أبو داود بيانه، كما في رسالته إلى أهل مكة، قال:

 ومنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة للحسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 فإنننننننننننننننننننننننننننننننننه قنننننننننننننننننننننننننننننننننال جمعنننننننننننننننننننننننننننننننننت فينننننننننننننننننننننننننننننننننه  

 ومنننننننننننننننننننننا بنننننننننننننننننننننه ضنننننننننننننننننننننعف شنننننننننننننننننننننديد قلتنننننننننننننننننننننه   
 

 جمننننننننننننننننننننع أبنننننننننننننننننننني داود أي فنننننننننننننننننننني السنننننننننننننننننننننن   
 مننننننننننننننننننننننا صننننننننننننننننننننننح أو قننننننننننننننننننننننارب أو يحكيننننننننننننننننننننننه  
 وحينننننننننننننننننننننننننننننننننث ال فصنننننننننننننننننننننننننننننننننالح خرجتنننننننننننننننننننننننننننننننننه  

 

ول، كذلكم بقية السنن، وألهمية هذا الكتب حظي من العلماء قديمًا المقصود أن الكالم على سنن أبي داود يط
وحديثًا بالشروح والتعليقات والمختصرات، فشرحه جماعة من األئمة واختصره آخرون، فممن شرحه أبو سليمان 
الخطابي في كتابه الشهير: )معالم السنن(، شرحه أيضًا النووي لكن شرحه لم يتم، وشرحه مسعود بن أحمد 

حارثي، وهو أيضًا لم يكمل، وممن شرحه مغلطاي وهو أيضًا لم يكمل، وممن شرحه أحمد بن محمد بن هالل ال
، ولكنه أيضًا لم يكمل، وممن -رحمهم هللا-المقدسي، وشرحه أيضًا اإلمام أبو زرعة أحمد بن الحافظ العراقي 

شرحه أيضًا بدر الدين العيني، كتابه شرحه أحمد بن رسالن الرملي الشافعي، وهذا شرحه كامل وموجود، وممن 
أيضًا طبع أخيرًا وهو ناقص، وشرحه أيضًا باختصاٍر شديد السيوطي في )مرقاة الصعود( وهناك حاشية ألبي 
الحسن السندي اسمها: )فتح الودود(، وهناك أيضًا شرح لم يكمل أيضًا ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 

أيضًا هناك )عون المعبود( على خالٍف في مؤلفه؛ لكن األكثر على أنه أبادي اسمه: )غاية المقصود(، و 
 لصاحب )غاية المقصود(، وهناك كتاب اسمه: )بذل المجهود( لخليل بن أحمد السهارنفوري.

ومن المتأخرين ممن شرحه الشيخ محمود خطابي السبكي في كتابه )المنهل العذب المورود( ونقتصر على 
 ة أو ستة منها فقط.الكالم على بعضها، خمس

 : للخطابي )معالم السنن(
د بن محمد الخطابي  فمن ذلكم )معالم السنن( مؤلفه تقدم ذكره في أعالم الحديث أو أعالم السنن أبو سليمان َحم 

 البستي المتوفى سنة ثماٍن وثمانين وثالثمائة، ألفه الخطابي إجابًة لمن سأله ذلك، جاء في مقدمته: 
وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن ألبي داود سليمان بن  -إخواني أكرمكم هللا-مت مسائلتكم "أما بعد: فقد فه

يضاح ما يشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من مبانيه، وبيان وجوه أحكامه، والداللة على  األشعث، وا 
نها؛ لتستفيدوا إلى ظاهر مواضع االنتزاع واالستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضم

الرواية لها، باطن العلم والدراية بها"، يقول: "وقد رأيت الذي ندبتموني له، وسألتموني من ذلك أمرًا ال يسعني 
تركه، كما أنه ال يسعكم جهله، وال يجوز لي كتمانه، كما أنه ال يجوز لكم إغفاله وا هماله، فقد عاد الدين غريبًا 

 أن َدار َسًة أعالمه، خاوية أطالله، وأصبحت رباه مهجورًة، ومسالك طرقه مجهولة".كما بدأ، وعاد هذا الش
ثم قسم من ينتسب إلى العلم في زمانه إلى قسمين: أهل الحديث وأثر، وأصحاب فقٍه ونظر، نظر في من ينتسب 

ه ونظر، مع أن كاًل إلى العلم في زمنه في القرن الرابع فوجدهم ينقسموا إلى قسمين: أهل حديث وأثر، وأهل فق
من الفقه واألثر والحديث والنظر ال يتميز كل منهما عن اآلخر؛ ألن الحديث بمنزلة األساس الذي هو األصل، 
والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع، وكل بناٍء لم يوضع له أساس فهو منهار، وكل أساس خال عن بناء فهو 

خوانًا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير قفر وخراب، يقول: "ووجدت هذين الفريقين إ



متظاهرين" ثم بّين وجه التقصير من كل فريق، وجه تقصير من ينتسب إلى الحديث، ووجه التقصير عند من 
ينتسب إلى الفقه، يقول: "أهل الحديث مبلغ حاجتهم، وجل قصدهم جمع الروايات والطرق، وطلب الغريب 

اعون المتون، وال يتفهمون المعاني، وربما عابوا الفقهاء بمخالفة السنن، وأما أهل الفقه والنظر فإن والشاذ، ال ير 
أكثرهم ال يعرجون من الحديث إال على أقله، وال يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، وقد اصطلحوا فيما بينهم 

هم، وتعاورته األلسن فيما بينهم، من على قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع، إذا كان ذلك قد اشتهر عند
يعني من ينتسب إلى الفقه من أتباع -غير ثبٍت فيه فكان ذلك ظلًة من الرأي، وغبنًا فيه"، يقول: "وهؤالء 

ياهم-يقول: وهؤالء  -األئمة لو حكي لهم عن واحٍد من رؤسائهم أو من رؤساء مذاهبهم وزعماء  -وفقنا هللا وا 
من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة، واستبرؤوا له العهدة"، ثم ذكر الثقاة من أصحاب األئمة  نحلهم قول يقوله باجتهادٍ 

 ، وهو كالم نفيس جدًا. -رحمه هللا-الذين يعول عليهم في نقل المذاهب.. إلى آخر كالمه 
د ال شك أن من ينتسب إلى الحديث بحاجة إلى الدرب على االستنباط، ومعرفة معاني األحاديث، وما يستفا

منها، وما يخدمها من علوم اللغة، وأصول الحديث وأصول الفقه وقواعد التفسير، المقصود أن النصوص بحاجة 
إلى من يخدمها، فعلى طالب الحديث أن يعتني بما يسمى علوم اآللة، فيعرف من علوم الحديث ما يستطيع 

تطيع أن يتعامل به مع اآليات على بواسطته أن يصحح ويضعف، ويعرف من علوم القرآن وقواعد التفسير ما يس
طريٍق سديد، على سنة من سلف؛ ألنه إن اقتصر على مجرد النصوص ال يعرف حينئٍذ العام من الخاص، 

 المنطوق، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، والنصوص كلها مشتملة على هذا كله.
م الحديث عند أهله، وأنه ثالثة أقسام، صحيح وحسن ثم أشاد بسنن أبي داود بكالٍم نقلنا جله، ثم ذكر أقسا

وسقيم، وعرف األقسام الثالثة، تقسيمه للحديث وحصره األقسام في الثالثة حقيقًة لم يسبق إليه، يعني أول من 
قسم الحديث إلى ثالثة أقسام هو الخطابي في مقدمة المعالم، نعم األقسام الثالثة موجودة في كالم األئمة، وجد 

ذكر الصحيح، ووجد ذكر الحسن ووجد ذكر الضعيف؛ لكن من غير حصٍر في األقسام الثالثة، ولذا  عندهم
حصر األقسام في الثالثة، وقال: "إن كان هذا التقسيم يرجع إلى ما  -رحمه هللا تعالى-انتقد الحافظ ابن كثير 

ن كان راجع إلى اس تعمالهم فاألقسام عندهم أكثر من في نفس األمر فليس إال صحيح أو كذب وال ثالث لهما، وا 
ذلك؛ لكن الجواب أن هذا التقسيم بالنسبة إلى استعمال أهل العلم، وما عدا األقسام الثالثة داخل فيها، كما هو 
معلوم، وكتاب أبي سليمان الخطابي على اختصاره من أنفس الشروح إلمامة مؤلفه، ورسوخ قدمه، ومن اإلمامة 

ن كان منهجه  في االعتقاد على ما سمعنا سابقًا في كتابه )أعالم السنن( وما نقلناه عن شيخ في الدين، وا 
 اإلسالم عن كتاب الغنية له. 

ولعله رجع عما في كتبه هذه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتابه المعالم هذا أجود من األعالم، أعالم السنن 
هذا الكتاب ألفه أصالًة للسنن، لشرح السنن وخدمتها، أو أعالم الحديث الذي سبق ذكره في شروح البخاري؛ ألن 

أما أعالم السنن أو أعالم الحديث ألفه يريده كالتكملة لهذا الكتاب، ومذهب الخطابي الفقهي والعقدي في هذا 
الكتاب موافق لما في ذلك الكتاب فال حاجة إلعادته، والكتاب مطبوع، طبعه الشيخ محمد راغب الطباخ في 

ء على انفراد، وهي طبعة جيدة، معتنًى بها، مقابلة على نسخ خطية، في أربعة أجزاء صغيرة، طبع أربعة أجزا



، أحمد شاكر ومحمد حامد الفقيأيضًا مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم في ثمانية أجزاء بعناية الشيخ 
 وهي أيضًا طبعة نفيسة وجيدة.

 على سنن أبي داود: شرح ابن رسالن
ابن رسالن، مؤلفه أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن علي بن أرسالن، قال السخاوي:  بعد هذا شرح

"بالهمزة كما بخطه، وقد تحذف في األكثر، بل هو الذي على األلسن"، أبو العباس الرملي الشافعي المشهور 
ن التوسع، في عنى بابن رسالن المتوفى سنة أربٍع وأربعين وثمانمائة، ابن رسالن حقيقًة في شرحه فيه شيء م

ببيان اختالف النسخ والروايات، سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات، رواية اللؤلؤي، رواية ابن 
داسة، رواية ابن العبد، وغيرها من الروايات، خمس أو ست روايات، فيعنى ببيان اختالف النسخ المتداولة، 

تقدمه ومن عاصره، سواء كانت أقوالهم مدونة، أو ينقلها مشافهًة والروايات المعروفة المشهورة، وينقل عمن 
عنهم، وهو أيضًا ينقد ويمحص ما ينقله ويتتبع، يخرج األحاديث المشروحة من الكتب المشهورة، يبين درجات 
ه األحاديث من صحة أو حسن أو ضعف باجتهاده أيضًا وبتقليد غيره كثيرًا، يعنى بالصناعة الحديثية إال أن قدم

في الحديث ليست في الرسوخ مثل قدمه في الفقه، فهو من فقهاء الشافعية، لكن هو في الحديث أقل من ذلك، 
يعرف الرجال ويبين أحوالهم، ي عنى بفقه الحديث واالستنباط، ولعل هذا هو جّل قصد المؤلف، لتمّكن المؤلف من 

يكون إلى األدلة، أدلة الفقهاء، يهتم أيضًا  علم الفقه، وطبيعة الكتاب المشروح، الكتاب المشروح أقرب ما
يضاح معتمدًا في ذلك على كتب اللغة  بالمباحث اللغوية، فيشرح األلفاظ والعبارات التي تحتاج إلى بياٍن وا 

 وغريب الحديث. 
أيضًا ابن رسالن يضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط، وقد يشير إلى الخالف في الضبط، وهو أيضًا يهتم 

انب الصرفية للكلمات، ويعرب ما يحتاج إلى إعراب، وقد يذكر الخالف في إعراب الكلمة واشتقاقها، ي عنى بالجو 
 بالجوانب البالغية، عرفنا أن ابن رسالن هذا شافعي المذهب، يرجح في الغالب مذهب الشافعية. 

يره من غالب الشراح؛ جرى على وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغ
طريقة األشاعرة في تأويل الصفات، من ذلكم أنه أول صفة الحياء بعدم االمتناع من بيان الحق، يقول: "فيطلق 
الحياء على االمتناع إطالق االسم الملزوم على الالزم مجازًا" وقال عن حديث النزول: "بأنه يوهم التشبيه، إذ 

ن االنتقال والحركة فيجب تأويله على الوجه الذي يليق بصفاته، وهو أن يراد به ذكر الرب بما ال يليق به م
، حتى الكالم عند إقباله على أهل األرض بالرحمة واالستعطاف" الكالم في حديث النزول طويل جدًا ألهل العلم

من يثبت حديث النزول ويقول بموجبه بالنزول اإللهي، سواء كان في آخر الليل أو يوم عرفة، أو غيرهما من 
-المواضع التي ثبت فيها النزول، من جهة هل النزول يستلزم الحركة واالنتقال؟ وهل يخلو العرش من الرب 

 .-رحمه هللا تعالى-حرره وحققه شيخ اإلسالم ابن تيمية  عند نزوله أو ال يخلو؟ كالم طويل -سبحانه وتعالى
أيضًا ابن رسالن في مقابل يعني ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ ألنه معروف أن بدعة األشاعرة في 
-كثيٍر من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة بالرد فنقل عن الزمخشري نفيه رؤية هللا 

-في اآلخرة، ثم رد عليه، وبّين أن هذا مذهب المعتزلة، وأن مذهب أهل السنة في هذا أن هللا  -حانه وتعالىسب
 يرى يوم القيامة.  -سبحانه وتعالى



ن كان صاحبه غير متمّيز في الصناعة الحديثية،  والكتاب نفيس ومفيد لقلة الشروح الكاملة بالنسبة للسنن، وا 
واستدالله للمذاهب جمع طيب جدًا، يخدم الكتاب ويفيد الطالب، والكتاب محقق؛ لكنه  لكن جمعه لألقوال الفقهية

 لم ينشر بعد في بضع رسائل دكتوراة.
 شرح العيني على سنن أبي داود:

بعد هذا شرح العيني على سنن أبي داود، العيني تقدم التعريف به، وهو أيضًا شرح ناقص، وصل فيه مؤلفه إلى 
ر أبواب الزكاة، منهج العيني في شرحه يشرح الترجمة شرحًا موجزًا في الغالب، يترجم لرواة باب الشح، وهو آخ

الحديث، ويذكر ما قيل في الراوي؛ لكنه ال يرجح ويوازن بين أقوال األئمة في الراوي، وهذا أمر مهم جدًا؛ ألن 
يقة الصائبة من أقوال أهل العلم في مجرد النقل ألقوال األئمة ال يعجز عنه أحد، المهم الخروج بالنتيجة الدق

الراوي، تأخذ دراسة األسانيد القسط األكبر من الشرح، يبين معاني ألفاظ الحديث، ويستدل لما يميل إليه من 
معنى بالمرويات األخرى، أو بالروايات األخرى، يذكر ما يستفاد من الحديث، ويتعرض لكالم العلماء، وانحيازه 

عني مثل صنيعه في عمدة القاري، يذكر من أخرج الحديث مقتصرًا في الغالب على لمذهبه الحنفي ظاهر، ي
الكتب الستة والموطأ والمسند ومصنف بن أبي شيبة، ال يهتم بالجوانب البالغية من المعاني والبيان والبديع، كما 

ق مقالة ابن حجر أنه اعتمد في أوائل شرحه على  البخاري شرح الركن فعل في أوائل شرح البخاري، وهذا يصد 
القريمي الذي اعتنى بهذه الجوانب، أنه لما انتهى شرح القريمي انتهت عناية العيني بهذه األشياء، وعلى كٍل 

 شرح العيني طبع أخيرًا يعني القطعة الموجودة منه طبعت، وفيه أيضًا خرم يسير في أوله.
 )عون المعبود(:

ين الناس بأن مؤلفه محمد شمس الحق العظيم أبادي؛ لكن جاء في بعد هذا عون المعبود، عون المعبود اشتهر ب
مقدمته بعد البسملة والحمدلة، "أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى هللا تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير 

رقة بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم أبادي، يقول غفر هللا له: أن هذه الفوائد المتف
والحواشي النافعة على أحاديث سنن أبي داود جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن" هذا كالم من؟ أبو عبد الرحمن 

 -رحمهم هللا تعالى-شرف الحق الشهير بمحمد أشرف الصديقي، يقول: "جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن 
لعالمة أبي الطيب محمد شمس الحق العجيب أنه في طرة الكتاب مكتوب: عون المعبود شرح سنن أبي داود ل

جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن  -العظيم أبادي، وهو غير هذا الذي في المقدمة، يأتي ذكر محمد شمس الحق
مقتصرًا على حّل بعض المطالب العالية، وكشف بعض اللغات المغلقة، وتراكيب بعض  -رحمهم هللا تعالى-

إال ما شاء هللا تعالى، وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود، تقبل  العبارات مجتنبًا عن اإلطالة والتطويل
هللا مني" يقول بعد ذلك : "وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب 

نا العالمة األعظم والتحقيقات الشريفة، وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون واألسانيد وعللها"، هو .... أخو 
أواًل محمد شمس -األكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، يقول: "والباعث على تأليف هذه الحاشية 

الحق له شرح مطول على سنن أبي داود اسمه: )غاية المقصود(، وذكر هنا يقول: "الباعث على تأليف هذه 
يب شارح السنن ذكر غير مرٍة في مجلس العلم والذكر أن الحاشية المباركة أن أخانا األعظم األمجد أبا الط

شرحي غاية المقصود يطول شرحه إلى غير نهاية، ال أدري كم تطول المدة في إتمامه وهللا يعينني، واآلن ال 



يطول، إنما قد يمّيز ما في الكتاب مما ألفه  لمكرم .." الخ، المقصود أنه كالمنرضى باالختصار، لكن الحبيب ا
لحق بأن شرف الحق له يقول: له حّل األلفاظ الغامضة والمباحث اللغوية وبيان التراكيب، هذا لشرف شمس ا

الحق، أما أبو الطيب له من الكتاب الفوائد الحديثية والكالم على المتون واألسانيد والعلل وبيان أدلة المذاهب 
 والتحقيقات الشريفة. 

اثنان، جاء في آخر الجزء الثامن من مقتصر شرح تهذيب سنن أبي فعلى هذا يكون قد اشترك في تأليف الكتاب 
داود لمحققه محمد حامد الفقهي خاتمة ال بد منها يقول: "وقد كان من أهم ما اعتمدت عليه في عملي في طبع 
مختصر السنن والتهذيب والمعالم عون المعبود؛ ألنه أجمع شرٍح لسنن أبي داود، بل لعله أنفع شرٍح لألحاديث 

حاشية، مطبوع، وأوسعها إذا استثنينا فتح الباري"، لكن واقع الكتاب بخالف هذا، الكتاب مختصر، سماه مؤلفه 
، هذا شرح مختصر، يشرح الحديث الواحد في صفحة أو صفحتين، فكيف يقال: وليس بشرٍح مستوعب ومستقص

تجاهل الشروح الكبيرة لصحيح  أن هذا أوسع شرح لألحاديث مطبوع؟ ال، يعني باستثناء فتح الباري، يعني
البخاري، يعني ال نسبة بينها وبين شرح العيني، شرح العيني أطول؛ لكن هذا الكتاب على كل حال الذي هو 
عون المعبود شرح لسنن أبي داود نافع، له مزايا يشرح األحاديث بطريق المزج، يمزج كلمات المتن في الشرح، 

نسوب والمكنى، ويضبط ما يحتاج إلى ضبط، ثم يشرح الكلمات الغريبة فيميز المهمل من الرواة، ويسمي الم
التي تحتاج إلى شرح، ثم يتكلم على فقه الحديث كل هذا باختصار، ثم يخرج الحديث معتمدًا في تخريجه على 

 كالم المنذري في المختصر. 
كلهم، إنما يكتفي بضبط ومع هذا فهو شرح مختصر ال يستوعب جميع الكلمات، وال يعلق على رجال الحديث 

بعض األسماء أو تسمية بعض المكنين أو المنسوبين، يعنى ببيان صحة الحديث وضعفه؛ لكن ال عن اجتهاد 
إنما يعتمد في ذلك على غيره، وقد وصفه مؤلفه بأنه حاشية اجتنب فيها اإلطالة، وقصد بيان معنى أحاديث 

ض إال على سبيل االختصار، من غير ذكر أدلة السنن دون بحٍث في ترجيح األحاديث بعضها على بع
المذاهب على وجه االستيعاب إال في المواضع التي دعت إليها الحاجة، يتميز الكتاب بأنه شرح كامل للسنن 
كلها من أولها إلى آخرها، يظهر فيه أيضًا إتباع المؤلف للنصوص، وليس فيه تعصب ألي مذهب من 

بالشوكاني، أيضًا هو في المعتمد  اكبير  اه الحديث، وهو في هذا متأثر تأثر المذاهب، إنما يرجح على ما يقتضي
على طريقة أهل السنة والجماعة، يمر نصوص الصفات ويثبتها على ما يليق بجالل هللا وعظمته، وهو أيضًا 

جزء التاسع يرد على معظمي القبور ممن فتن بها، ويقرر السنة في كيفية وضع القبر، وكيفية الزيارة، كما في ال
( قال: "المصافحة والمعانقة بعد 141في الرابع عشر صفحة )ينكر بعض البدع المنتشرة ( 63و 63صفحة )

صالة العيدين من البدع المذمومة المخالفة للشرع"، ورد على النووي والعز بن عبد السالم بعض ذلك، وفي 
من المصائب العظمى والباليا ( في حوالي خمس صفحات، قال: "و 434إلى  434الحادي عشر صفحة )

نجاب من إقليم الهند" في كالٍم طويل دين الدجالين الكذابين خرج من البالكبرى على اإلسالم أن رجاًل من الملح
جدًا يرد به على القادياني، ويحذر من بعض أتباعه، فعلى كل حال الكتاب مشهور ومتداول، وهو جيد ونفيس 

 لمن يقنع بالشرح المختصر.
 :المجهود في حّل سنن أبي داود()بذل 



بعد هذا )بذل المجهود في حّل سنن أبي داود( ألفه الشيخ خليل بن أحمد السهارنفوري المتوفى سنة ست وأربعين 
وثالثمائننة وألننف، منننهج المؤلننف اهننتم المؤلننف اعتنننى عنايننًة كبيننرة بننأقوال أبنني داود صنناحب الكتنناب وكالمننه علننى 

نن المختلفننة المنتشننرة، خننّرج التعليقننات، ووصننلها مننن المصننادر األخننرى، يننذكر الننرواة، وعننني بتصننحيح نسننخ السنن
مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، يستطرد فني االسنتنباط وذكنر المنذاهب؛ لكننه 

ن أصول، ي عنى كثيرًا ما يتعصب للمذهب الحنفي، ويحاول ترجيحه، معتمدًا في ذلك على ما تقرر عند الحنفية م
ببيان ألفاظ األحاديث على طريق المزج، ويبين أصنولها واشنتقاقها، يعتمند فني شنرح األحادينث غالبنًا كمنا قنال فني 
المقدمننة علننى مرقنناة المفنناتيح للمننال علنني القنناري، وفننتح البنناري البننن حجننر، عمنندة القنناري للعيننني، بنندائع الصنننائع 

التهنذيب لنه، اإلصنابة لنه أيضنًا، األنسناب للسنمعاني، مجمنع بحنار للكاساني، تقريب التهذيب البن حجر، تهنذيب 
 األنوار، كتاب للفتني في غريب الحديث، وأيضًا القاموس المحيط، ولسان العرب. 

يقنننول: "ولنننم آخنننذ منننن كنننالم الشنننارحين صننناحب )غاينننة المقصنننود( و)عنننون المعبنننود( إال منننا نقننناله عنننن أحنننٍد منننن 
ولهما دون أن أجده في كالم المتقندمين" أمنا منا يتعلنق بتعصنبه وتقرينره للمنذهب المتقدمين، لم آخذه مقلدًا لمجرد ق

( من الجزء األول، يقول: "ومنها أني أذكر 44الحنفي فهو ظاهر في الكتاب، وقد أشار إليه في المقدمة صفحة )
ال ذكنرت مسنتدلهم، مذهب السادة الحنفية تحت حديٍث يتعلق بمسألة فقهينة، فنإن كنان الحنديث موافقنًا لهنم فبهنا، و  ا 

والجواب عن الحديث وتوجيهه" يعني يجعل كالم الحنفية هو األصل ثم يجيب عن الحنديث، وعلنى كنل حنال هنو 
شرح مبسوط يستفاد منه في الكالم على الرواة، وبيان أحكنام األحادينث ال بنأس بنه، وذكنر المنذاهب الفقهينة؛ لكنن 

 الترجيح يمكن أن يستفاد من غيره.
 :(ب المورودالمنهل العذ)

بعنند هننذا كتنناب المنهننل العننذب المننورود، ألفننه الشننيخ محمننود محمنند خطنناب السننبكي، معاصننر تننوفي سنننة اثنتننين 
وخمسين وثالثمائة وألف، وشرح من أطول الشروح المتداولنة، وأمتعهنا وأجمعهنا لمسنائل الحنديث وفوائنده، لكننه لنم 

ابنه أمين محمود خطاب بمواصنلة شنرحه إلنى آخنر  يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي في عشرة أجزاء، ثم قام
كتناب النكناح، المننهج فني شننرح هنذا الكتناب مشنابه إلننى حنٍد منا لطريقنة العينني فنني عمندة القناري، يشنرح الترجمننة، 
يتنننرجم لرجنننال الحنننديث، يشنننرح الكلمنننات، يشنننرح الترجمنننة بكنننالٍم طينننب وجيننند، ويتنننرجم لرجنننال الحنننديث ويطينننل فننني 

، ويتوسننع فننني شننرحها، يننذكر فقنننه الحننديث ومنننذاهب األئمننة والفقهنناء وأدلنننتهم، يهننتم كثينننرًا التننراجم، يشننرح الكلمنننات
بوصل ما علقه أبو داود، ي عنى بذكر لطائف اإلسناد، يخرج األحاديث تخريجًا ال بنأس بنه فني الجملنة منن الكتنب 

اب مطبننننوع ومشننننهور المشننننهورة، منننننهج االبننننن مقننننارب لمنننننهج األب، إال أن األب أطننننول نفسننننًا فنننني الشننننرح، والكتنننن
 ومتداول.

المختصر للمنذري، والتهذيب البن القيم، وهذان الكتابان ال يكاد  -سنن أبي داود–من أنفس ما كتب على السنن 
يستغني عنهما طالب علم، تهنذيب السننن البنن القنيم أشنبه منا يكنون بكتنب العلنل، مؤلفنه كمنا هنو معنروف شنمس 

بننن القننيم الجوزيننة اإلمننام المحقننق المحنندث الفقيننه المشننهور المتننوفى سنننة النندين أبننو عبنند هللا محمنند ابننن أبنني بكننر 
: "وكان اإلمام العالمة زكي الدين أبو -رحمه هللا-إحدى وخمسين وسبعمائة، جاء في مقدمته من كالم ابن القيم 

يضننا -رحمننه هللا تعننالى-محمنند عبنند العظننيم المنننذري  ح عللننه قنند أحسننن فنني اختصنناره وتهذيبننه، وعننزو أحاديثننه، وا 



وتقريبه، فأحسن حتى لما يدع لإلحسان موضعًا، وسبق حتى جاء منن خلفنه لنه تبعنًا"، يقنول: "لنذلك جعلنت كتابنه 
من أفضل النزاد، واتخذتنه ذخينرًة لينوم المعناد، فهذبتنه نحنو منا هنذب هنو بنه األصنل، وزدت علينه منن الكنالم علنى 

لم يصححها، والكالم على متون مشكلة لم يفتح  علٍل سكت عنها، أو لم يكملها، والتعرض على تصحيح أحاديث
مقفلهننا، وزيننادة فنني أحاديننث صننالحة فنني البنناب لننم يشننر إليهننا"، يقننول: "وبسننطت الكننالم علننى مواضننع جليلننة لعننل 
الننناظر المجتهنند ال يجنندها فنني كتنناٍب سننواه"، إلننى أن قننال: "فأنننا أبننرأ إلننى هللا مننن التعصننب والحميننة، وجعننل سنننة 

تابعنًة آلراء الرجنال، منزلنًة عليهنا مسنوقًة إليهنا"، الكتناب أشنبه مثلمنا ذكنرت أن  - عليه وسنلمصلى هللا-رسول هللا 
يكون كتاب علل، يعلل األحاديث ويستطرد ويطينل فني ذلنك، فهنو إمنام فني هنذا البناب، وأيضنًا لنه تعليقنات نفيسنة 

ائض، وطالق الثالث، وغير في بعض المسائل الفقهية، وله أيضًا نفس طويل في بعض المسائل مثل طالق الح
ذلك من المسائل بحثهنا فني عشنرات الصنفحات، فهنو مرجنع فني مثنل هنذه المسنائل، ال يسنتغني عننه طالنب علنم، 
إضننافًة إلننى إمامننة مؤلفننه ورسننوخ قدمننه، وشنندة اتباعننه للنصننوص، وهللا أعلننم. وصننلى هللا وسننلم وبننارك علننى نبينننا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نكمل الكالم على سنن ابنن -ء هللا تعالىإن شا-أمكن، وغدًا اآلن عندنا في هذا اليوم سنن النسائي والترمذي إن 

ماجننه والمو؛ننن  لن الخننال  يننائم فنني السننادم هننل هننو ابننن ماجننه أو المو؛ننن أو النندارمي  فلننذلك نرجننيء الكننالم 
غننندًا منننن بعننند صنننال   -إن شننناء هللا تعنننالى-، وسنننو  يكنننون الحضنننور -إن شننناء هللا تعنننالى-علنننى السنننادم غننندًا 

علنننى أنننني يبينننل  -إن شننناء هللا تعنننالى-ا ويمتننند الننندرم إلنننى أن ينت ننني العصنننر مباشنننر ، تكنننون صنننال  العصنننر هنننن
إن شاء هللا -الغروب بنصف ساعة أو أكثر ال يمكن أن أرتبط به مع أحد، فين ى الدرم يبل الخامسة والنصف 

 .-تعالى
 :وشروحه سنن النسائي

عيب النسنائي الحنافا المتنوفى سننة نبدأ بسنن النسائي وتحديد المراد به، سنن اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شن
ثالث وثالثمائة أحد السنن المش ور ، وأحد الكتب الستة بنال ننعاب بنين أهنل العلنم  لكنن الخنال  فني المنراد بالسننن 
عننند اإل؛ننالذ، إذا أ؛لننن السنننن ف ننل المننراد بننه الكبننر  أو الصننغر   إذا ييننل: روان النسننائي وأ؛لننن هننل ينصننر  

ذا الذهن إلى الكبر  أو الصغ ر   من م من يال: أن المراد الكبر ، إذا ييل: روان النسائي فالحديث في الكبنر ، واذ
ييل: هذا الكتاب في رجال النسائي فالمراد بنه الكبنر  أيضنًا، وا نذا ينال ابنن الملانن، وينال صناحب عنون المعبنود 

في ال؛را  الحنديث أخرجنه في آخر الجعء الرابع عشر يال: "ثم أعلم أن يول المنذري في مختصرن ويول المعي 
النسننائي فننالمراد بننه السنننن الكبننر ، ولننيم المننراد بننه الصننغر  التنني هنني مننرو" اآلن فنني الي؛ننار"، ياننول: "وهننذن 
الصغر  المروجة مختصر  من السنن الكبر ، وهي ال توجد إال يلياًل"، يعني الكبنر ، ال شنك أن النذي را" ودر" 

بالمجتبى، ياول: "فالحديث الذي يال فيه المنذري والمعي أخرجه النسائي،  مسما الواشت ر بين النام هي الكبر  
ومننا وجدتننه فنني السنننن الصننغر ، فنناعلم أنننه فنني الكبننر ، وال تتحيننر لعنندم وجدانننه فنن ن كننل حننديث  هننو موجننود فنني 

 فني السننن الصنغر   -وهنذا ننادر-الصغر  يوجد في السنن الكبر  ال محالة من غير عكنم" علنى أننه يند يوجند 
ما ال يوجد في الكبر ، ويانول المنعي فني كثينر  منن المواضنع: "وأخرجنه النسنائي فني الت سنير ولنيم فني الصنغر  
ت سنير"، وهللا أعلننم، وفنني تنندريب الننراوي للسنيو؛ي تنبي ننان: "الثالننث سنننن النسننائي النذي هننو أحنند الكتننب السننتة أو 

وهني التني يخرجنون علي نا ال؛نرا  والرجنال" الخمسة هي الصغر  دون الكبر " صرح بذلك التا" السبكي يال: "
ن كان شيخه المعي ضّم إلي ا الكبر ، وصرح ابن الملان بنن نا الكبنر  وفينه ن نر، يانول: "ورأينن بخنط الحنافا  واذ
أبي ال ضل العرايي أن النسائي لما صّنف الكبر  أهنداها لمينر الرملنة فانال لنه: أكنل منا في نا صنحيال  فانال: ال، 

لصننحيال مننن غيننرن فصننّنف لننه الصننغر " هننذن الاصننة مشننت ر  عننند أهننل العلننم ممننا ينندل علننى أن فاننال: مّيننع لنني ا
النسائي هو الذي تولى اختصار السنن بن سه، ومن م من يانول: أن النذي اختصنر السننن هنو تلمينذن ابنن السنني، 

م بحجنة، فن ن كتنب ويدعمون ذلك بننه يوجد في الصغر  أحيانًا يال ابن السني: يال أبنو عبند النرحمن، وهنذا لني



المتادمين تذكر في ا أسماء الروا  عن أصنحاب ا، المسنند كلنه منن أولنه إلنى آخنرن عندا العوائند حندثنا عبند هللا ينال: 
 حدثني أبي، الم يال الرايع: يال الشافعي، المو؛ن: حدثنا يحيى بن يحيى يال: أخبرنا مالك.. الخ. 

ب منننن اختصنننار ابنننن السنننني، ولنننو ذكنننر اسنننمه فننن ن ؛ريانننة الماصنننود أن هنننذن ليسنننن بحجنننة يا؛عنننة فننني أن الكتنننا
المتانندمين فنني التنننليف تختلننف عننن ؛رياننة المتنننخرين، يننذكر الننراوي فنني أصننل الكتنناب، كمننا ذكرنننا عننن المو؛ننن 
والمسننند والم وغيننرهم، ومننن ج ننل ؛رائننن ومننناهج م فنني التصنننيف أينندم علننى مننا لننم تحمنند عابننان، حتننى صنننف 

تنناريخ التشننريع اإلسننالمي الم ليسننن لامننام الشننافعين ومننا ينندري أن نسننبة الم بعضنن م صإصننالح أشنننع خ؛ننن فنني 
 لامام الشافعي است اضن واشت رن است اضًة أكثر من است اضة نسبته إلى أبيه. 

على كل  لج ل هذا الاائل ب؛رائن المتادمين في تصني  م يال هذا الكالم، وألف فني ذلنك رسنالة، وعلنى كنل حنال 
تصر  في المسند تصرفًا غير مرضي، فحذ  أوائل اإلسنناد، حنذ  عبند  -رحمه هللا تعالى-كر الشيخ أحمد شا

هللا وحننذ  اإلمننام أحمنند فمباشننر  حنندثنا فننالن يعننني شننيخ اإلمننام أحمنند، وهننذا تصننر ، ال شننك أنننه تصننر  غيننر 
مامتننه  ن كننان مننن الشننيخ أحمنند شنناكر علننى جاللتننه واذ رين غيننر ، التصننر  فنني كتننب اآلخنن-رحمننه هللا-مرضنني واذ

مرضنني عننند أهننل العلننم حتننى يننالوا: أنننه إذا وجنند الخ؛ننن فنني الكتنناب، الخ؛ننن الننذي ال يحتمننل الصننواب ال يجننوع 
تغييننرن، وال تصننويبه، بننل يننرو  علننى الخ؛ننن  لكننن ينبننه علننى الصننواب فنني الحاشننية أو أثننناء يننراء  الكتنناب، ياننول: 

و  أن نا تكلنم في نا كثينر منن أهنل العلنم وعلننى "وفني كشنف ال ننون.. ذكنر الاصنة السناباة يصنة أمينر الرملننة معنر 
في ترجمة النسائي من السنير، فني كشنف ال ننون ذكنر الاصنة السناباة فلخن   -رحمه هللا تعالى-رأس م الذهبي 

النسائي السنن الصغر  من نا، وتنرك كنل حنديث أوردن فني الكبنر  ممنا تكلنم فني إسننادن بالتعلينل وسنمان المجتبنى، 
  وهو أحد الكتب الستة".

ذا أ؛لن أهل الحديث على الحديث أن النسائي روان ف نما يريدون المجتبى"، يعني موافن لكالم السيو؛ي، سنن  "واذ
من الهمية بمكان  ع يم، لكن الباحث عن شرح ل ذا الكتاب حاياًة ما يجد ما يك ي  -رحمه هللا تعالى-النسائي 

فى سننننة أرانننع وثمانمائنننة شنننرح عوائننندن علنننى الراعنننة، ويشننن ي عنننند المتاننندمين، ابنننن الملانننن وهنننو متننننخر فننني المتنننو 
والسيو؛ي أيضًا له حاشية وهو شرح مختصر جدًا ينتي ذكنرن، وأيضنًا السنندي لنه حاشنية، هنهالء كل نم ل نم خدمنة 
لسنن النسائي، وهي خدمة ال تواعي ييمة الكتاب، كتاب ع يم، هنناك شنروح  لكن نا م انود ، شنرح ابنن رشند ينالوا 

حافننل، لكننن ال يعلننم عننن وجننودن شننيء، وشننرح لبنني الحسننن علنني بننن عبنند هللا بننن نعمننة اسننمه  عنننه: أنننه كتنناب
صاإلمعنان فنني شنرح مصنننف النسنائي لبنني عبنند النرحمنن وهننو أيضنًا م اننود، علننى كنل  الكتنناب بحاجنة إلننى عنايننة، 

بماننام الكتنناب، ، وهننذن الخنندمان مننن السنناباين ال تليننن -إن شنناء هللا تعننالى-وفيننه شننرح معاصننر ننننتي علننى ذكننرن 
حواشي وتعلياان يسير  على الكتاب، ولعل النذي صنرف م عنن خدمنة هنذا الكتناب صنعواته  لن الكتناب أشنبه منا 

 يكون بكتب العلل، فتراجمه علل، يعلل الحاديث بالتراجم. 
 صعهر الراا على المجتبىن: 

ن بن أبي بكر بن محمد السيو؛ي المتوفى جالل الدين عبد الرحم إلى صعهر الراا على المجتبىن مهل هأواًل: ننتي 
وتسعمائة، وهو تعلين مختصر جاء في مادمته ياول: "هذا الكتاب الخامم مما وعدن بوضعه   سنة إحد  عشر 

على الكتب الستة، وهو تعلين على سنن النسائي أبي عبد الرحمن على نمنط منا علاتنه علنى الصنحيحين، وسننن 



ن علنى البخناري فني مجلند، وعلنن علنى مسنلم فني مجلند، كنل واحند منن السنتة أبي داود وجامع الترمذي" يعني علن
علننن عليننه فنني مجلنند، ولننيم بننالكبير أيضننًا، ياننول: "وهننو حايننن بننذلك"، حايننن بالخدمننة ال شننك، لكننن حايننن ب ننذن 

 الخدمة المختصر  جدًا  ال. 
عهنر الرانى علنى المجتبنى" "ميته "إذ له منذ صّنف أكثر من ستمائة سنة ولم يشت ر عليه من شرح  وال تعلينن، وسن

ستمائة سنة بين النسائي والسنيو؛ي ال يوجند شنرح مناسنب ل نذا الكتناب، منع أن شنرح السنيو؛ي حايانًة ال يناسنب 
هذا الكتاب، افتتال السيو؛ي شرحه بمادمة ذكر في نا شنروا الئمنة ناناًل عنن ابنن ؛ناهر، وأن منا يروينه أبنو داود 

 والنسائي على ثالثة أيسام: 
 ول: الصحيال المخر" في الصحيحين. ال

 والثاني: صحيال على شر؛ ما. 
 الثالث: أحاديث خرجاها من غير ي؛ع  من ما بصحت ا. 

ياول: "ويد أبنا علت ا بما ي  مه أهل المعرفة" أشبه ما يكون باللغاع كتاب السيو؛ي، من ج السيو؛ي فني الشنرح 
ين مع أن ا من أولى ما يتكلم عليه في سنن الترمذي، ثانيًا: يترجم أواًل: السيو؛ي ال يتعرض للتراجم بشرح  وال تعل

 للروا  على ؛رياة المع" باختصار  شديد. 
 ثالثًا: يشرح ما يحتا" إلى شرحه من الم ردان، وهو أيضًا ب يجاع. 

 من تادمه كالنووي وابن حجر. وائد والحكام باختصار نااًل عرابعًا: يذكر بعض ال
تال  الروايان في بعض الل اظ، والكتاب م؛بوب منرارًا منع النسنائي، كمنا ؛بنع مختصنرن، يعنني خامسًا: يذكر اخ

علنننى اختصنننارن لنننه مختصنننر، السنننيو؛ي كتبنننه وشنننروحه علنننى الكتنننب السنننتة المختصنننر  جننندًا ل نننا مختصنننران، ينننام 
ار صالتوشنيال باختصار الكتب الستة كل ا شخ  مغراي ياال له: علي بنن سنليمان الندمنثي البجمعنوي، لنه اختصن

علننى الجننامع الصننحيالن سننمان صروح التوشننيالن، صالننديبا" علننى صننحيال مسننلم بننن الحجننا"ن سننمان صوشنني الننديبا"ن، 
صعهننر الراننا علننى المجتبننىن سننمان صعننر  عهننر الراننىن..الخ، صمريننا  الصننعود علننى سنننن أبنني داودن يننال: صدرجننان 

 مريا  الصعودن..الخ.
 حاشية السندي على النسائي:

حاشننية السننندي علننى النسننائي، ومهل  ننا أبننو الحسننن نننور النندين ابننن عبنند ال ننادي السننندي ثننم المنندني هنننا أيضننًا 
ألف، جاء في مادمت ا: "وبعد ف ذا تعلين ل؛يف على سنن اإلمام الحنافا أبني و المتوفى سنة ثمان وثالثين ومائة 

ل: "ياتصنر علنى حنل منا يحتنا" "، ياو -رحمه هللا تعالى-عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 
يضاح الغريب واإلعراب، رعذ هللا تعالى ختمه بخير، ثم ختم الجل بعند  إليه الاارئ والمدرم من ضبط الل ا، واذ
ذلنك علنى أحسنن حنال" آمنين ينا رب العنالمين، ثنم ذكننر شنرا النسنائي، وأننه يخنر" أحادينث أينوام  لنم يجمعنوا علننى 

سناد من غير ي؛ع  وال إرسال"، ثم نال عن النسائي يوله: "لما ععمن على ترك م، "إذا صال الحديث باالتصال إل
جمننع السنننن اسننتخرن هللا تعننالى فنني الروايننة عننن شننيوم  كننان فنني الالننب مننن م بعننض الشننيء، فويعننن الخيننر  علننى 
ال فانند كننان عننندن حديثننه ترجمننًة ترجمننة، يعننني جميننع أحاديننث ا بننن تننرك م"، ولننذلك مننا أخننر" حننديث ابننن ل يعننة، واذ

ن خر" له أبو داود والترمذي وغيرهما.   ل يعة عند النسائي ومع ذلك تحاشى التخريج عنه، واذ



السننندي مننن من جننه فنني التعليننن يشننرح الترجمننة ويبننّين مننراد النسننائي وهننذن ميننع ، لكنننه باختصننار ال يتننرجم للننروا ، 
سنط، البسنط المناسنب لواينع الكتناب، ولعله اكت اءًا بما فني شنرح السنيو؛ي، ينتكلم علنى فانه الحنديث بشنيء  منن الب

ال فالكتاب في جملته مختصر أكثنر منن كنالم السنيو؛ي  لكننه ال يسنتوعب الينوال وال يسنتدل ل نا، وينرجال رأي  واذ
وديته في االستنباا، ودية تراجمه كثيرًا، وعلنى كنل  -النسائي–الحن ية غالبًا  لنه حن ي المذهب، يشيد بالمهلف 

 ملًة لشرح السيو؛ي، وهي أبسط منه، ويد ؛بعتا معًا مرارًا. حال فالحاشية تعتبر مك
 صذخير  العابى في شرح المجتبىن:

شرح حاياًة لشخ   معاصر متننخر منن بناب الوفناء لمنن خندم السننة يينذكر حايانًة هنذا الشنرح اسنمه صذخينر   يوجد
الولوي، وهو معاصنر وموجنود العابى في شرح المجتبىن مهل ه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الثيواي 

اآلن مدرم في دار الحديث الخيرية في مكة، شنرح مبسنوا جندًا، يتوينع أن يصنل إلنى أراعنين مجلندًا، لننه علنى 
حنند كالمننه هننو انت ننى مننن المجلنند الثننامن والعشننرين فنني شننرح سننتة أجننعاء مننن ثمانيننة، ولننم ي؛بننع منننه إلننى اآلن إال 

 تاريبًا أو أيل. تسعة مجلدان هذن التسعة في خمم السنن 
جاء في مادمة الكتاب: "أمنا بعند: فيانول أفانر النور  إلنى ع نو هللا تعنالى محمند بنن الشنيخ علني آدم الثينواي لمنا 

المسننما  بنننصالمجتبىن  -رحمننه هللا-رأيننن سنننن اإلمننام الحننافا الحجننة أبنني عبنند الننرحمن أحمنند بننن شننعيب النسننائي 
، ويبين معاني ا أتّم تبينين، وينتكلم علنى رجنال بالباء، أو صالمجتنىن بالنون، لم ياع ل ا  شرح يحل أل ا  ا حن حل 

أسننانيدها وغننوامض متون نننا، ويسننتنبط من نننا الحكننام إذ تحننن كنننل حننديث خباينننا أسننرار، وضننمن كنننل خبننر  خ اينننا 
-لمصلى هللا عليه وسن-أنوار"، ثم يال: "وكيف ال وهو كالم من أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكالم اختصارًا 

" ياننول: "شننمرن عننن سنناعد الجننّد تشننميرًا، ونبننذن الكسننل والملننل وراء   ننري نبننذًا مريننرًا، وناديننن المعنناني بنننعلى 
صوتي ج ارًا، فلبتني من كل جانب  محبرً  بعبار  محاانا بدارًا" ياول: "فاستعنن باهلل تعالى ويلن: وما توفياي إال 

ليننه أنيننب" إلننى أن يننال: "و  ن شننئن فاننل: صغايننة بنناهلل عليننه توكلننن واذ سننميته صذخيننر  العابننى فنني شننرح المجتبننىن واذ
المنننى فنني شننرح المجتنننىن" بعننند ذلكننم يننال: "تنبيننه"، جننناء بتنبي ننان أول ننا يننال: "إنننني لسننن فنني الحاياننة مهل نننًا ذا 
نمننا لنني مجننرد الجمننع ليننوال المحااننين، والتعويننل علننى مننا أران من ننا موافاننًا ل نناهر  تحريننر، ومصننن ًا ذا تحبيننر، واذ
الننن  المبننين، فننننا جننامع لتلننك اليننوال ومرتننب ل ننا فنني كننل مننا يناسننب ا مننن الحننديث ثننم الن ننر في ننا وفنني تناسننب ا 
حسب يرا ا وبعدها منه، واالعتمناد علنى منا يتنرجال لند  ف مني الااصنر وذهنني ال ناتر، فلنذا ال أتنرك منن الينوال 

ن كننن أران ضنعي ًا فني ن نري المروية بحكم كل حديث إال ما غاب عني بدليله، إذا كنان بجانبن ه دلينل منذكور، واذ
فعسنى أن ي؛لنع علينه غينري وينران صنحيحًا لندليل  ياوينه، إمنا منن ن نم  -يعني يذكر كل شيء الضعيف والانوي -

ذلننك الحننديث لننم ي  ننر لنني وج ننه، أو ننن   آخننر أيننو  منننه، فننرب مبلننف  أوعننى مننن سننامع" ثننم ذكننر فوائنند التكننرار 
ااًل عن النووي في شرح مادمة مسلم، ثم ذكنر مصنادرن فني كتابنه، أننه اعتمند علنى ن -يعني في الشرح-والت؛ويل 

كتب الرجال ثم سردها، وكتب المص؛لال أيضًا ثم ذكرها، والشروح لألحاديث سواء كانن للصحيحين أو لغيرهما، 
كنر مهل اتنه ومذهبنه والمتون وال؛را  واللغة والغريب وال اه والنحو والصر  وغيرها، ثم تنرجم لامنام النسنائي وذ

فنني الجننرح والتعننديل ومن جننه فنني التصنننيف، وايننان العننالي والننناعل فنني سننننه، ثننم تحنندث عننن سننننه الكبننر ، وروا  
السنننن عننن النسننائي، وعنايننة الحننافا ب ننا، ثننم تحنندث عننن السنننن الصننغر  والمواعنننة بين ننا واننين الكبننر ، وسننبب 



علنننى الصنننغر  وعكسنننه، ثنننم تحننندث عنننن تسنننمية الكتننناب  انتخننناب النسنننائي للصنننغر  منننن الكبنننر ، وعيننناد  الكبنننر  
المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم بعند ذلكنم ذكنر رسنالة بكامل نا للسنخاوي فني خنتم سننن النسنائي سنماها 
صبغينننة الراغنننب المتمنننني فننني خنننتم النسنننائي برواينننة ابنننن السننننين اسنننتغرين هنننذن الرسنننالة يرابنننة سنننبعين صننن حة منننن 

ص حة تاريبًا، ن 051ما يارب من نصف المادمة، نصف المادمة هذن الرسالة، إذ المادمة صالمادمة، وهي تشكل 
، ثم تحدث عن تاريب الت ذيب العتمادن الكبير عليه، يعني في تنراجم النروا  فني الغالنب يعتمند علنى وهذن سبعون 

ن كان الجود والولى أن يجت د في أحكامه ع لى الرجال  لكن ال يمكن أن التاريب، ويالد الحافا في أحكامه، واذ
، مع جمعه هذا الكم ال ائل من أيوال أهل العلم في الحاديث، و؛باان الروا .   يجت د في كل راو 

 مادمة في بيان من ج هذا الشرح ومص؛لحاته، فاال: "اعلم أن من ج هذا الشرح كما يلي: بثم ختم 
، كتابننة الحننديث سننندًا ومتنننًا، الكننالم علننى تننراجم رجننال كتابننة الترجمننة التنني ذكرهننا النسننائي، ثننم شننرح هننذن الترجمننة

الحاديث، ذكر ل؛ائف اإلسناد، شرح المنتن، ثنم بعند ذلكنم مسنائل تتعلنن بالحنديث، درجنة الحنديث، بينان مواضنع 
ذكرن عند المصنف في الصغر  والكبر ، بيان من أخرجه من أصحاب الصول، بينان فوائند ذلنك الحنديث، ذكنر 

إن كان هناك اختال  في حكم ذلك الحديث ثم ترجيال الراجال، ثم إذا باني هنناك أمنور ل نا تعلنن مذاهب العلماء، 
 بذاك الحديث ياول: فنذكرها بمسنلة سادسة فسابعة فثامنة وهلم جرًا". 

ورامننا يغيننر هننذا السننلوب بعينناد   أو نانن  لسننبب مننا، ثننم ذكننر مصنن؛لحان الشننرح ورمننوعن، ثننم أعاننب ذلكننم بننذكر 
، والكتننناب ؛بنننع مننننه تسنننعة مجلننندان كمنننا يلنننن، تعنننادل خمنننم -رحمنننه هللا تعنننالى-ي ف إلنننى النسنننائأسنننانيد المهلننن

الكتنناب، يتويننع أن يننتم الكتنناب فنني أراعننين مجلنندًا، يعننني إذا كننان السننتة مننن ثمانيننة ثالثننة أرانناب الكتنناب فنني تسننع 
ن وثالثننين وعشننرين أو ثمانيننة وعشننرين مجلنندًا يتويننع أن يصننل إلننى مننا ياننرب مننن أراعننين أو سننبع وثالثننين أو ثمننا

 ب ذن الحدود. 
والكتاب ال شك أنه كتاب ييم ال سيما وأن سنن النسنائي لنم يخندم منن يبنل المتاندمين خدمنة تلينن بالكتناب، ي؛ينل 
فنني شننرح الحننديث إ؛الننة يعننني ال؛الننب الننذي ياننرأ الكتنناب يننراء  وهننو لننم يتعننود علننى الاننراء  يكنناد يمننّل من ننا، نعننم 

ير  لن المراجع يحتا" إلى ت؛ويل  لكن الشخ  الذي يريد أن يارأ الكتناب المراجعة عند الحاجة أمرها س ل يس
ن كان جّل هذن ال وائد مناول  من أوله إلى آخرن ب ذا ال؛ول يكاد أن ينثني عن يراءته  لكن الكتاب جّم ال وائد، واذ

 من الشروح، سواء كانن شروح الصحيحين أو غيرهما. 
اب الصننل مننن الخدمننة، فعلينننا جميعننًا أن نعتننني ب ننذا الكتنناب، وكمننا يلننن وتنننتي أهميننة هننذا الكتنناب مننن خلننو الكتنن

؛بننع منننه تسننعة مجلنندان و؛بننع البننايي جنناري، فنني هننذن اإلجنناع  ؛بننع منننه أراعننة، كننان الم؛بننوب خمسننة ثننم ؛بننع 
 السادم والسابع والثامن والتاسع أخيرًا.

 رابعًا: شروح سنن الترمذي:
سننى بننن سننور  الترمننذي المتننوفى سنننة تسننع وسننبعين ومننائتين، هننو أحنند هننو جننامع اإلمننام أبنني عيسننى محمنند بننن عي

الكتنب السننتة بنال نننعاب، علنى خننال   فني ترتيبننه بنين هننذن السننن، مننن م منن يادمننه بعند الصننحيحين فيكنون الثالننث، 
ومن م من يهخرن ليكون الخامم على خال   بين أهل العلم فني ذلنك، منن ن نر إلنى كثنر  فوائندن، سنواء كنان من نا 

يتعلننن بالحننديث وصننناعته والكننالم علننى الننروا ، وتخننريج الحاديننث واإلشننار  إلننى الشننواهد، مننن ن ننر إلننى هننذن  مننا



ال وائد مجتمعة جعله الثالث، ومن ن ر إلى نعوله في شنر؛ه، وأن شنر؛ه أضنعف منن شنرا أبني داود والنسنائي  
لثينر فني مادمنة جنامع الصنول: "كتناب حتى أنه خر" لبعض المتروكين، أنعله إلى المنعلة الخامسة، ياول ابنن ا

أبنني عيسننى أحسننن الكتننب وأكثرهننا فائنند ، وأحسننن ا ترتيبننًا وأيل ننا تكننرارًا، وفيننه مننا لننيم فنني غيننرن مننن ذكننر المننذاهب 
ووجننون االسننتدالل، وتبيننين أنننواب الحننديث مننن الصننحيال والحسننن والغريننب وغيننر ذلننك" وياننول النندهلوي فنني صبسننتان 

ذي كثينر  وأحسنن ا هنذا الجنامع الصنحيال، بنل هنو منن بعنض الوجنون والحيثينان أحسنن المحدثينن: "تصانيف الترم
مننن جميننع كتننب الحننديث"، أواًل: مننن ج ننة حسننن الترتيننب وعنندم التكننرار، والثنناني: مننن ج ننة ذكننر مننذاهب ال ا نناء، 

سنننن ووجنننون االسنننتدالل لكنننل أحننند  منننن أهنننل المنننذاهب، والثالنننث: منننن ج نننة بينننان أننننواب الحنننديث منننن الصنننحيال والح
والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلنك، والرابنع: منن ج نة بينان أسنماء النروا  وألاناب م وكنناهم، ونحوهنا منن 

 ال وائد المتعلاة بعلم الرجال.
في آخنر الجنامع ذكنر الترمنذي كتناب العلنل، المعنرو  بالعلنل الجامعنة وهنو مختصنر جندًا، فينه فوائند جمنة، وفينه 

علل الكبير، كتاب مستال ؛بع ترتيبه في مجلدين، وعلى كل  كتاب العلل الصغير علل ن ائم، وله أيضًا كتاب ال
ن كنان سنابن علنى أواننه شنرح الحنافا  الجامع محل عناية، جميع من شرح جامع الترمذي، ومنن أن نم شنروحه واذ

ال فالصنل هنو تنابع لشنرح الترمنذي لل-رحمه هللا تعالى-ابن رجب  حنافا ابنن رجنب ، وأفرد لنه لم يوجد غينرن، واذ
وهو أعجوبة من أعاجيب الدهر، يعني نال عنه بعض الناول التي تدل على إمامة هذا الرجل، وياال: أننه أع نم 

، ينال بعضن م -رحمنه هللا تعنالى-من شرحه للبخاري وأن م، وشرحه للعلل، علل الجنامع تندل علنى رسنوم خدمنه 
لند"، وينال أبنو إسنماعيل ال نروي: "هنو عنندي أن نع منن : "هو كا   للمجت د، ومغن  للما-يعني في سنن الترمذي-

 الصحيحين  لن كل أحد  يصل إلى ال ائد  منه، وهما ال يصل إلي ا من ما إال العالم المتبحر". 
ولهمية هذا الجامع اعتني بنه منن يبنل العلمناء فشنرحون، فممنن شنرحه ابنن العراني فني صعارضنة الحنوذين، وابنن 

إن شاء هللا -ذين وتكملته للحافا العرايي والبنه وللسخاوي على ما سينتي الحديث عنه سيد النام في صالن ال الش
، ابننن الملاننن شننرح عوائنندن علننى الصننحيحين وأبنني داود، ابننن رجننب شننرحه أيضننًا شننرحًا لكنننه مننع السننف -تعننالى

حاشنية لبني الشديد م اود كله، سو  شرح العلل، منن شنروحه المختصنر  شنرح للسنيو؛ي سنمان صينون المغتنذين و 
الحسننن السننندي، ومننن شننروحه أيضننًا وهننو شننرح ن ننيم لمعاصننر المسننمى بنننصتح ة الحننوذين للمبننارك وري، ينننتي 

 كل ا. -إن شاء هللا تعالى-الحديث عن ا 
 صعارضة الحوذين: 

ة فنننصعارضة الحننوذين مهل ننه أبننو بكننر محمنند بننن عبنند هللا الشننبيلي المعننرو  بننابن العرانني المننالكي، المتننوفى سننن
 سن  وأراعين وخمسمائة.

عارضة الحوذي ما معنى العارضة  وما معنى الحوذي  يانول ابنن خلكنان فني ترجمنة ابنن العراني: "العارضنة: 
الادر  علنى الكنالم، يانال: فنالن شنديد العارضنة إذا كنان ذا يندر   علنى الكنالم، والحنوذي: الخ ينف الشنيء لحذينه، 

مور، الاناهر ل نا، النذي ال يشنذ علينه من نا شنيء" ابنن العراني ألنف هنذا ويال الصمعي: الحوذي المشمر في ال
الكتنناب إجابننًة ل؛لننب ؛ائ ننة  مننن ال؛لبننة، عرضننوا عليننه الرغبننة الصننادية فنني صننر  ال مننة إلننى شننرح هننذا الكتنناب، 
ياننول: "فصننادفوا مننني تباعنندًا عننن أمثننال هننذا، وفنني علننم عننالم الغيننوب أننني أحننر  النننام علننى أن تكننون أوينناتي 



تغريًة في باب العلم"، ياول: أنا حري  على العلم و؛لبنه ونشنرن إينراًء وتنلي نًا  لكنن صنادفوا منني تباعندًا لكثنر  مس
: "فخنننذوها عارضنننًة منننن -بعننند أن ألّحنننوا علينننه فنجننناب ؛لنننب م-المشننناغل، يشنننتغل بالاضننناء وغينننرن.. إلنننى أن ينننال 

كالمننه بالبيننان، واإلحصنناء لجميننع علومننه أحننوذي، علننم كتنناب الترمننذي، وينند كانننن همتنني، ؛محننن إلننى اسننتي اء 
بالشرح والبرهان  إال أننني رأينن الاوا؛نع أع نم، وال منم أيصنر عن نا، والخ؛وبنة أينرب من نا، فتوي نني مندً  إلنى أن 
تيسننرن مننند  ال؛لبننة واغتنمت ننا" علننى كننل  ال؛بعننة هننذن محرفننة، مشننحونة، مملننوء  بالخ؛نناء، ال تكنناد تسننتايم لننك 

يف وخ؛ن وتصحيف، ولذلكم تسمعون من مادمتنه أشنياء أننا أصنلحن كثينرًا من نا، ويك ني ص حة كاملة بدون تحر 
 ليسنن، عامناأواًل ال؛بعنة منن سنتين أو خمسنة وسنتين -في بيان ما في نا منن أخ؛ناء أن ال؛نابع ؛لنب منن الشنيخ 

ذن هننذا برهننان علننى كثننر  أخ؛نناء هنن-؛لننب مننن الشننيخ أحمنند شنناكر نسننخته مننن الترمننذي،  -جدينند ، هننذن مصننور 
؛لب نسنخة الشنيخ أحمند منن جنامع الترمنذي والشنيخ معلنن علنى  -ال؛بعة وعدم االعتماد على ؛ابع ا أو ناشرها

نسنخته ومخننر" بعننض الحادينث، نالننوا بعننض تعنالين الشننيخ أحمنند شناكر فنني صننلب المنتن، مننتن الترمننذي، فمننثاًل 
ينال: "اختلنف علنى نحنو ثالثنين ينواًل" ياول: "وأبو هرينر  اختلنف فني اسنمه فانالوا: عبند شنمم" الشنيخ أحمند شناكر 

أدخلوها في كالم الترمذي، "اختلف على نحو ثالثين يواًل فني اسنمه.. النخ" ف نهالء اسنتعاروا نسنخة الشنيخ، وأيضنًا 
فيه بعض التخاريج، في بعض الحاديث: "روان أبو داود" أدخلوها، ف ذا دليل علنى ج ل نم، وضنعف عننايت م فني 

سااا شيء ي وذ الخيال، ولذا لو تيسر ؛بع الكتناب منن جديند، نعنم أحياننًا يسناط حنديث ال؛باعة، والتحريف وال
كامل، وأحيانًا يسناط تعلينن علنى حنديث فني سن؛رين أو ثالثنة، والنسنخة هنذن موجنود  في نا إصنالحان كثينر ، أمنا 

 ة واحد .ساط الكلمة والكلمتين، وتحريف الل  ة والل  تين الشيء الذي ي وذ الوصف، ما في إال ؛بع
هننو الصننل  -يعننني صننحيال البخنناري -أن كتنناب الجع نني  -أنننار هللا أفئنندتكم-ياننول أيضننًا فنني المادمننة: "اعلمننوا 

  ماذاالصل الول  "الثاني
 القرآن. طالب:

أن كتناب الجع نني هننو الصنل الثنناني فني هننذا البناب، والمو؛ننن هننو  -أننار هللا أفئنندتكم-ينواًل واحنندًا  يانول: "اعلمننوا 
هننو الصننل  -يعننني صننحيال البخنناري -، ياننول: "كتنناب الجع نني -ابننن عرانني مننالكي المننذهب لن-بنناب للالول وا

والترمننذي فمننا  -يعننني مسننلم-الثنناني فنني هننذا البنناب، والمو؛ننن هننو الول واللبنناب وعلي مننا بننناء الجميننع كالاشننيري 
وعذوبنة مشنرب، وفينه أراعنة  دون ما" إلى أن يال: "وليم في م مثل كتاب أبي عيسى حنالو  ما؛نع، ون اسنة مننعب،
بحسنننب  -إن شننناء هللا تعنننالى-عشنننر علمنننًا" ثنننم ذكرهنننا بكنننالم  مسنننخه ال؛نننابع مسنننخًا، ثنننم ينننال: "ونحنننن سننننورد فينننه 

شناران  العارضة يواًل في اإلسناد والرجال والغريب، وفنًا من النحو والتوحيند والحكنام واآلداب، ونكتنًا منن الحكنم واذ
 أنياة، وماا؛ع ذان حاياة، فمن أي فن  كان من العلوم وجد ماصدن". ضة  رياإلى المصالال، فالمنصف ير 

أيضنًا ال؛نابع منن أوهامنه وأخ؛ائنه جعنل -؛رياة ابن العراي في الشرح يذكر ؛ر  اإلسناد، منثاًل الحنديث الول 
ن رسول هللا سند ابن العراي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضع ا اإلمام الترمذي ن سه صأبواب ال؛ ار  ع

باب ما جاء ال تابل صال  بغير ؛ ورن هذا كنالم الترمنذي ثنم بعند ذلنك: صاخبرننا الشنيخ  -صلى هللا عليه وسلم-
 أبو ال تالن كالم ابن العراي، مع أن كالم ابن العراي م صول تحن  لكنه ؛بع ا ضمن المتن،



ن عمنر تنرك أول اإلسنناد وايتصنر  في الحديث الول: صباب ال تابل صنال  بغينر ؛ نور مصنعب بنن سنعد عنن ابن
صصال تابل صال  بغير ؛ ور، وال صدية : -صلى هللا عليه وسلم-على ؛رفه من اآلخر عن ابن عمر عن النبي 

يستوعب جميع الروا ، إنما  الأصال شيء في هذا الباب، ثم ياول: "إسنادن" يتكلم على اإلسناد بكالم   من غلولنن
يخر" الحديث تخريجًا مختصرًا، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الحكام،  يتحدث عن بعض م، وضمن اإلسناد

وتحن هذا العنوان أحكامه، ياول: "فينه مسنائل" علنى عنددها، خمنم مسنائل سنن مسنائل علنى حسنب منا اسنتنبط 
مسنائل" منع من الحديث، في مسائل: الولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة..الخ، ثم ياول: "التوحيد فينه ثمنان 

أن هذن المسائل التي وضعن تحن هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني، وليسن تابعة للحديث الول، فما 
أدري كيننف تصننر  فنني ؛بننع هننذا الكتنناب  ومننع ذلكننم هننو ال يلتننعم بجميننع هننذن العناصننر التنني ذكرهننا مننن اإلسننناد 

أحيانًا يذكر اإلعراب عنوان  لكننه ال يلتنعم بنذلك، فاند ياتصنر والحكام وال اه والتوحيد واللغة، أحيانًا يذكر اللغة، 
على عنصر واحد، الحكام منثاًل، أو اثننين، ومعنرو  أن ابنن العراني منالكي المنذهب، فني الغالنب ينرجال منذهب 

ن رجنال االفتنراف فني التشن د الول خالفنًا 010مالك، ويد يخر" عنه لاو  الدليل، فمنثاًل فني الجنعء الثناني صن حة ص
 مذهب مالك الذي ير  التورك في التش دين. ل

مع السف في باب الص ان من جه كغينرن منن كثينر  منن الشنراح يسنلك مسنلك التنوينل، فينهول نصنو  الصن ان 
عننن  اهرهننا علننى ضننوء مننا هننو معمننول بننه عننند الشنناعر ، فمننثاًل شننرح حننديث النننعول فنني الجننعء الثنناني صنن حة 

 صصإال أخننذها الننرحمن بيمينننهننن 062ن، وأيضننًا فنني الثالننث صنن حة صن أول النننعول علننى غيننر  نناهر 322- 322ص
فني هنذن الحادينث المشنكلة،  -كمنا يندمنا-يعني في الصدية، "الصول من ا أراع مسائل: الولى: اختلف الننام 

 فمن م من أمرها كما جاءن سواء، ويال ب ا ولم ي سر، ولم يمثل ولنم يشنبه، ومنن م منن تنول نا، وأنكنر أبنو عيسنى
التنوينل ومنال إلنى تننرك النتكلم، وهنو مننذهب أكثنر السنلف، وتحنر" علماهنننا فني التنوينل، والماصننود يتبنين فني أراننع 
مسننائل: الولننى: ال يخ ننى علنني م مننا خو؛بننوا بننه فنني لسننان م وخ نني علننى الصننحابة المننر" الماصننود كننالم علننى 

أو إمرارها كما جاءن، ثم جناء إلنى  نن تنويال؛رياة التنويل إلى أن يال: "فالمر يريب ب ضل هللا" يعني سواًء كا
شننر  الصنندية، بننننه يخبننر عن ننا  صصبيمينننهننثننم يننال فنني الحننديث اآلخننر:  صصإال أخننذها الننرحمن بيمينننهننحننديث: 

عبر باليدين عنن تصنري ه لألمنور وتانديرن ل نا وتندبيرن في نا، لنيم بنذلك لمنن ال  ننيمين صصوكلتا يديهبالخذ بيمينه 
يه.. الخ" كالم مشكل، الكتاب مملوء بال وائد ال ا ية والنوادر والنكان والل؛ائف  لكننه بحاجنة إلنى يتصر  إال بيد

إعاد  ؛بع من جديد وتحاين، وفيه أيضًا أحاديث كثير  ساي؛ة تدرك من ماابلة الكتاب نسخه بعض ا من بعض، 
 تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم.أن والتصحيحان والتصويبان يمكن 

 األجزاء؟ : عددطالب
ثالثننة عشننر جننعاًء، يعننني صننغار، كننل جننعئين فنني مجلنند، ولننيم ل ننا مننن ال؛بعننان إال هننذن ال؛بعننة، يعننني ؛بعننة 

 مصوران كثير .الأصلية أما 
 صالن ال الشذين: 

بعد هذا كتاب البن سيد الننام اسنمه صالنن ال الشنذين مهل نه أبنو ال نتال محمند بنن محمند بنن محمند بنن سنيد الننام 
سننننة أرانننع وثالثنننين وسنننبعمائة، وهنننو شنننرح ن نننيم مملنننوء بال وائننند والشنننوارد منننن الحكنننام ال ا ينننة  اليعمنننري المتنننوفى



والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مهل ه إال أنه لم يكمل، حيث وينف ابنن سنيد الننام فني شنرحه عنند: بناب منا 
 جاء أن الرض كل ا مسجد إال المابر  والحمام. 

لننه علننى ؛رياننة مهل ننه بننل أوسننع  لكنننه كسنناباه مننان الحننافا العراينني يبننل إتمامننه ثنم شننرب الحننافا العراينني فنني إكما
فشرب ابنه الحافا أبو عرعة في تكميله وكسابايه لم يكمله، ثم ذكر السخاوي في ترجمته لن سه من الضوء الالمع 

ذ مننن المننتن، أن مننن مهل اتننه تكملننة شننرح الترمننذي للعراينني، وذكننر أنننه كتننب منننه أكثننر مننن مجلنندين فنني عنند  أورا
فنصل هذا الكتاب وتتماته سمت ا ال؛ول واالستاصاء والتتبع، على كل يتلخ  من ج ابنن سنيد الننام فني شنرحه 

 بما يلي: 
يننذكر ننن  الترجمننة ويشننرح ا، يننذكر المننتن ويخننر" الحاديننث، ويبننين درجننة الحاديننث، وينندرم السننانيد، ويبننين 

، ويبين الحكام المست اد  من الحديث، وحكمنة التشنريع من نا، ويبنين معاني الل اظ ويضب؛ ا ويعرا ا إعرابًا وافياً 
ضافان منن تلاائنه، يعنني اسنتنبا؛ان  ويست؛رد في ذكر المباحث الصولية المتعلاة بالحديث، والمهلف له آراء واذ

فني  من عندن، ف و مجدد في باب الشرح، وليم بناال كما هي سمة كثير منن الشنراح، يمتناع هنذا الشنرح بتوسنعه
عنننى بتخننريج الحاديننث ويسننت؛رد فنني ذلننك، والكتنناب حننافا آلراء مهل ننه وهننو إمننام فنني الصننناعة الشننرح عمومننًا، ويي 

 الحديثية، وتنال أيواله كثيرًا في كتب المص؛لال. 
أمننا تكملننة الحننافا العراينني ف نني علننى نم؛ننه إن لننم تكننن أجننود، وأمننا تكملننة االبننن أبنني عرعننة والسننخاوي فلننم أ؛لننع 

الكتاب مع السف أنه على أهميته ون استه لم ي؛بع مننه سنو  مجلندين والثالنث مننذ سننين تحنن ال؛بنع علي ما، و 
فننال ينندر  مننا مصننيرن، والننذي يعننوذ عننن إتمننام مثننل هننذن المشنناريع ؛ننول الننن م فنني التعننالين، فالننذي ؛بننع الكتنناب 

فني تعاليانه علنى هنذا الكتناب،  أ؛ال الن م -ح  ه هللا تعالى-وحااه وعلن عليه مجلدين فاط الشيخ أحمد معبد 
واست؛رد في التعلين على بعض المسائل االص؛الحية وبعض الروا ، بعض الروا  استغرين تراجم م عند الشنيخ 

ما ينتم علنى هنذن ال؛ريانة، وال يمكنن أن ينتم، فنال إفنراا  -وهللا أعلم-في التعلين سبعين ص حة، فمثل هذا العمل 
نننني ييعتننننى بكتنننب أهنننل العلنننم وتيخنننر" كمنننا يريننندن مهل وهنننا منننن الصنننحة والضنننبط وال ت نننريط، ال غلنننو وال ج ننناء، يع

واإلتاننان، ويعلننن علي ننا بتعليننن  خ يننف فنني مننوا؛ن الحاجننة، ويحننال علننى مننا يحتننا" إليننه مننن مواضننع الكتننب، أمننا 
كالمنه  إثاال الكتب، نعم تعلين الشيخ ما تاام بتعالين غيرن ممن همه تسويد الورذ وتكثير الص حان، ال الشنيخ

تمامه.  م يد  لكنه يعوذ عن إخرا" الكتاب واذ
بعند الصنال  مباشنر ، نصنلي هننا العصنر ونبندأ بنه  -إن شناء هللا-النسبة للغد بعد عصر الجمعة عرفنا أن البدء ب

نتحننندث عنننن باينننة شنننروح الترمنننذي، شنننروح ابنننن ماجنننه والمو؛نننن علنننى  ،مباشنننر ، وننت ننني يبنننل الخامسنننة والنصنننف
تامًا ولو علنى وجنه، لكنن منا ال يندرك كلنه ال يتنرك جلنه، إال إذا كنان اإلخنوان يشنّن علني م اختصار ليكون العمل 

 محاضر  بعد المغرب  توجد المجيء بعد صال  العصر مباشر ،
محاضنننر  بعننند المغنننرب  وجننندنمناسنننب بعننند الصنننال  مباشنننر ، أمنننا إذا فمحاضنننر  بعننند المغنننرب هنننناك  لنننم تكننننإذا 

ون نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة في المسجد حتى تنتي المحاضر  بعند فيصعب، إال إذا كان الاصد يجلس
بعنند الصننال  مباشننر ، البنندء  -إن شنناء هللا-محاضننر  فيكننون الحضننور  لننم تكننن هننناكالمغننرب هننذا جينند، لكننن إذا 



ى هللا ، وهللا أعلنم. وصننل-إن شنناء هللا تعنالى-بالندرم بعند الصنال  مباشننر ، وال نخنر" إال ويند أكملنننا منا وعندنا بنه 
 وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 )تحفة األحوذي(: 

ن الكالم اآلن في بقية شروح الترمذي، شروح الموطأ وابن ماجه، من شروح ا لترمذذي ووذو مذن أهفسذها وأجودوذا وا 
كان صاحبه متأخرًا )تحفذة األحذوذي( مفلفذه محمذد عبذد الذرحمن بذن عبذد الذرحيم المبذاركفوري المتذوفى سذهة  ذال  
وخمسين و ال مائة وألف، ووذا الكتاب حقيقًة من أهفع الشذروح المتداولذة اآلن علذى جذامع الترمذذي، وأهفذع لطالذب 

، مع إمامة ابن العربذي ورسذوق مدمذه فذي الفقذه الملكذي  ولكذن مذع ذلكذم وذو أهفذ  مهذه  العلم من شرح ابن العربي
ألن جهذذد ابذذذن العربذذي فذذذي العالذذب مهصذذذب علذذى األحكذذذام وا سذذتهباط  لكذذذن وذذذا شذذذرح لذذي  بالطويذذذل الممذذذل، و  

ن كان في أوله أجود مهه في آخره، لي  بم ابة شرح ابن سيد الها  وتتما تذه فذي الطذو ، بالقصير المخل، هعم وا 
 ولي  م ل شرح السيوطي في شدة ا ختصار. 

مقدمذذة الكتذذاب تقذذع فذذي جذذةئين، مقدمذذة التحفذذة فذذي جذذةئين، ووذذذان الجذذةفان مشذذتمالن علذذى بذذابين، فذذي كذذل بذذاب 
 فصو  ك يرة، الباب األو : أشتمل على واحد وأربعين فصاًل. 
 ذكر في الفصل األو : حد علم الحدي  وموضوعه وغايته. 

 اهي: في فضل علم الحدي  وأوله. وال 
 وال ال : في تدوين الحدي . 
 والرابع: في كتابة الحدي . 

 والخام : في حجية الحدي ، ووجوب العمل به.
 والساد : في أن حملة العلم في اإلسالم أك روم من العجم.

 السابع: في شيوع علم الحدي  في أرض الههد وذا الكالم كله حق.
 أغراض الها  في تصاهيفهم. ال امن: في اختالف

 التاسع: في بيان طبقات كتب الحدي . 
 العاشر: في ذكر أهواع الكتب المصهفة في علم الحدي . 

والحذذادي عشذذذر فذذذي ذكذذذر الجوامذذذع، وذكذذذر إلذذذى الحذذذادي واألربعذذين فذذذي ذكذذذر أهذذذواع المصذذذهفات، ذكذذذر كتذذذب السذذذهن 
م والصذذحاح، وكتذذب السذذهن، وكتذذب األئمذذة األربعذذة، والمسذذاهيد والمسذذتخرجات، والمسذذتدركات والمسلسذذالت والمعذذاج

وكتب الحدي  للحهفية أفذردوم بالذذكر، وكتذب أسذماف الرجذا ، وذكذر أئمذة الجذرح والتعذديل، وعلذم أصذو  الحذدي ، 
وكتب غريب الحدي ، وكتب شروح الحدي ، وكتب أحاديذ  األحكذام، ومختصذراته فذي الحذدي ب وكتذب التخذري ، 

لهاسخ والمهسذوق، وكتذب مختلذف الحذدي  واألهسذاب، وكتذب وفيذات المحذد ين، وكتذب وكتب الموضوعات، وكتب ا
الصحابة، وكتب المفتلف والمختلف، وخصص الفصل األربعين لذكر األصو  التي ذكروا الحهفية أو غيذروم لذرد 



مذن  األحادي  الصذحيحة، وذذا فصذل جيذد فذي مقدمذة التحفذة، ذكذر فيذه األصذو  التذي يعتمذد عليهذا بعذض المقلذدة
 الحهفية وغيروم يعتمدون على وذه األصو  لرد السهن، ووو تكلم عن وذه األصو  وهقضها واحدًا واحدًا. 

أما الفصل الحادي واألربعون ووو آخر فصو  البذاب األو  ذكذر فيذه كتذب الحذدي  القلميذة الهذادرة، المخطوطذات 
هذه السذفا  بالهسذبة لصذحين ابذن خةيمذة، ذكذر الهادرة من كتب السهة، وذكر أماكن وجودوا، ووذا وو الذي ومذع ع

ابذذن خةيمذذة وغيذذر ابذذن خةيمذذة، ذكذذر مذذن صذذحين البخذذاري هسذذخة مذذن أواخذذر القذذرن ال الذذ  وعليهذذا خطذذوط األئمذذة، 
عليهذا خذا ابذن سذيد الهذا ، وابذن دميذق العيذد، والذذذوبي، والعرامذي، وابذن حجذر، ووذي موجذودة كاملذة، وذكذر هسذذخ 

ذكر كتب ك يرة من المتذون والشذروح، ويحيذل فذي العالذب علذى الخةاهذة الجرمهيذة، لصحين مسلم مو قة ومقروفة، و 
باسذذم )مسذذيل  وذذذه فذذي ألماهيذذا  لكذذن لمذذا فتحذذت الحذذدود مذذع ألماهيذذا مذذا وجذذد شذذيف مذذن ذلذذك، وكتذذب بعضذذهم مقذذا 

 اللعاب( ذكر بعض وذه الكتب التي ذكروا المباركفوري وشكك في وجودوا. 
 مة ذكر فيه سبعة عشر فصاًل. أما الباب ال اهي من المقد

 األو : في ترجمة اإلمام الترمذي. 
 ال اهي: في فضائل جامعه. 
 ال ال  في ذكر رواة الجامع. 

 والرابع في بيان شرطه. 
 والخام  في بيان رتبة جامع الترمذي. 

وذذو أحذذد والسذذاد  فذذي بيذذان أهذذه لذذي  فذذي الترمذذذي حذذدي  موضذذوع، الترمذذذي خذذرب لمحمذذد بذذن سذذعيد المصذذلوب، و 
الوضاعين،   شك أهه خرب له  لكن الحدي  الذي خرجه مذن طريقذه هعذم لذو لذم ي بذت إ  مذن طريقذه لحكذم عليذه 
ن كذذان ابذن الجذوةي أدخذل بعذض األحاديذذ   بالوضذع، ولذذا مذرر الشذارح أهذه لذذي  فذي الترمذذي حذدي  موضذوع، وا 

بذذل ةاد علذذى ذلكذذم، فأدخذذل حذذدي ًا فذذي مذذن جذذامع الترمذذذي وسذذهن أبذذي داود فضذذاًل عذذن ابذذن ماجذذه فذذي موضذذوعاته، 
 صحين مسلم، وأدخل حدي ًا من صحين البخاري رواية حماد بن شاكر. 

المقصود أن ابذن الجذوةي بذالي فذي وذذا البذاب، وأدخذل أحاديذ  ضذعيفة   تصذل إلذى حذد الوضذع فذي موضذوعاته 
أو أحذذدوما، ولذذذا يقذذو  وأيضذذًا فيذذه بعذذض األحاديذذ  الحسذذهة، بذذل فيذذه مذذا وذذو صذذحين، ممذذا وذذو فذذي الصذذحيحين 

 الحافظ العرامي:
 وأك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامع فيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه إذ خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب  

 

 لمطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق الضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعف عهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب   
 

يقذو  فذي الفصذذل السذابع: فذذي أن جميذع أحاديذذ  الترمذذي معمذو  بهذذا أم بعضذها غيذذر معمذو  بذذه  يعهذي يتسذذاف  
كذر أن جميذع مذا فذي كتابذه ول جميع أحاديذ  الترمذذي معمذو  بهذا  الترمذذي فذي آخذر الجذامع فذي علذل جامعذه ذ

 معمو  به سوى حدي ين، لم يست ِن من جامعه إ  حدي ين: 
جمع بين الصالتين في المديهة مذن غيذر خذوفال و   -صلى هللا عليه وسلم-أحدوما: حدي  ابن عبا  أن الهبي 

 مطر. 
يذ  تصذل بمجموعهذا إلذى وال اهي: حدي  معاويذة فذي متذل الشذارب المذرة الرابعذة، يعهذي متذل المذدمن جذاف فيذه أحاد

ن كذان بعضذهم  الشذيخ أحمذد شذاكر يصذححها، ذكذر الترمذذي أن العلمذاف اتفقذوا علذى عذدم العمذل كرتبة الحسذن، وا 



بهذا الحدي ، بعضهم يرى أهه مهسوق  لكن رأي ابن القيم في م ل وذا الحدي  التوسا، ووو أن متل الشذارب إذا 
يعهذي لممذام أن يقتذذل الشذارب إذا أدمذن علذذى الشذرب، ولذم يرتذذدع  لذم يرتذدع الهذا  بالحذذد يكذون مذن بذذاب التعةيذر،

الهذا  بالحذذد الذذذي حذده الشذذارع، وللشذذيخ أحمذد شذذاكر رسذذالة صذذعيرة اسذمها )كلمذذة الفصذذل فذي متذذل مذذدمن الخمذذر( 
 تعليقه أيضًا على المسهد مطو  حو  وذه المسألة، وبح ها بح ًا جيدًا.

علذذى الحذذدي ين، أحاديذذ  ممذذا صذذن مذذن األحاديذذ  ولذذم يعمذذل بذذه أوذذل ةاد  -رحمذذه هللا تعذذالى-الحذذافظ ابذذن رجذذب 
 العلم. 

 والفصل ال امن: في اسم الكتاب. 
 والتاسع: في شروح جامع الترمذي. 

 والعاشر: في بيان عادات الترمذي في جامعه. 
 والحادي عشر: في شرح بعض األلفاظ المستعملة في جامع الترمذي. 

 الحدي  الذين ذكروم الترمذي.  وال اهي عشر: في تراجم فقهاف
 ال ال  عشر: في تراجم أئمة التفسير الذين ذكروم الترمذي. 

 والرابع عشر في تراجم أئمة اللعة المشهورين. 
والخام  عشر: فيما ومع في الجامع من المكررات، معلوم أن جامع الترمذي أمل الكتب الستة تكرارًا  ألهذه يذذكر 

واود يشذير إليهذا إشذارة، بقولذه: وفذي البذاب عذن فذالن وفذالن وفالن..الذخ، فذال يكذرر إ  الحدي  الذي يريده  ذم الشذ
 هادرًا. 

والسذذاد  عشذذر: فذذي ذكذذر رواة جذذامع الترمذذذي علذذى الحذذروف، الذذرواة الذذذين خذذرب لهذذم اإلمذذام الترمذذذي فذذي جامعذذه 
 ذكروم في وذه المقدمة مرتبًا لهم على الحروف. 

فذذذاظ التذذذي اسذذذتعملها الشذذذارح، بعذذذض ا صذذذطالحات المسذذذتعملة فذذذي الشذذذرح والسذذذابع عشذذذر: فذذذي شذذذرح بعذذذض األل
 خصص لها الفصل السابع عشر. 

صدره مفلفه بذكر أساهيده إلى اإلمام الترمذذي، يعهذي كعذادة الشذراح،  ذم شذرع  -يعهي الشرح-وأما الكتاب فصدره 
اة ويذذذذكر مذذذا فذذذيهم أيضذذذًا فذذذي الشذذذرح، والشذذذرح شذذذرح متوسذذذا، يشذذذتمل علذذذى شذذذرح الترجمذذذة باختصذذذار، تذذذرجم للذذذرو 

باختصار، ويذكر من روى عهه ومذن رووا عهذه، يذذكر بعذض كذالم الهقذاد فذي الذراوي  لكهذه فذي العالذب   يذرجن، 
همذذا يعتمذذد غالبذذًا علذذى ترجيحذذات ابذذن حجذذر، يشذذرح األلفذذاظ مذذن مذذتن الحذذدي  ويذذذكر مذذا فيهذذا مذذن احتمذذا ت،  وا 

  والتذرجين مذن غيذر تعصذب لمذذوب معذين  لكهذه فذي العالذب يستهبا من األحادي ، يذذكر الخذالف مذع ا سذتد 
يقتدي بالشوكاهي، يخرب الحدي  من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحدي ، يعهي إذا ما  الترمذذي: 
وذذذا حذذدي  حسذذن صذذحين، مذذا  الشذذارح: وأخرجذذه فذذالن وفذذالن وفذذالن، وذذذا موضذذع التخذذري  غالبذذًا يخذذرب الشذذواود 

ًة فائقذة، ووذذه مذن مميذةات وذذا الكتذاب، الشذواود يقذو  فيهذا الترمذذي: وفذي البذاب يحذرص الشذارح ويعهى بهذا عهايذ
علذذى تخريجهذذا، فيردوذذا إلذذى مصذذادروا، وذذذا جهذذد طيذذب، الحذذافظ العرامذذي لذذه كتذذاب اسذذمه )اللبذذاب فيمذذا مذذا  عهذذه 

أيضذًا كتذاب لمعاصذر اسذمه الترمذي وفي الباب( تخري  لهذه الشواود، وأيضًا الحافظ ابذن حجذر لذه كتذاب آخذر، و 



)كشف الهقاب( طبع مهه خمسة مجلدات، ووو كتاب جيد في الجملذة، مذد يعجذة عذن تخذري  بعذض الشذواود، وذذا 
 لي  بهقصال و  عيب، وحيهئذال يقو : "وأما حدي  فالن فليهظر من أخرجه". 

ة، وعلذذذى كذذذل حذذذا  فذذذي أحاديذذذ  الصذذذفات مسذذذلك الشذذذارح جيذذذد، ي بذذذت الصذذذفات علذذذى طريقذذذة أوذذذل السذذذهة والجماعذذذ
فالكتذذاب مذذا ةا  وذذو المتصذذدر بالهسذذبة لشذذروح الترمذذذي الموجذذودة المتداولذذة  ألهذذه جذذامع بذذين الروايذذة والدرايذذة، مذذن 

 غير تعصب   لمذوب و  لعيره، إهما يدور مع الهصوص.
 )الكوكب الدري على جامع الترمذي(: 

( وذذذا الكتذذاب ألفذذه محمذذد يحيذذى بذذن محمذذد فذذي كتذذاب لمعاصذذر آخذذر اسذذمه )الكوكذذب الذذدري علذذى جذذامع الترمذذذي
إسذذماعيل الكهذذدولوي المتذذوفى سذذهة أربذذع و ال ذذين و ال مائذذة وألذذف، شذذرح مختصذذر افتذذتن بمقدمذذة مختصذذرة ورمذذة أو 
ورمتين، ذكر فيها موضوع علم الحدي ،  م ذكر إسهاده فذي الكتذاب، ذكذر موضذوع علذم الحذدي  والعريذب أهذه ملذد 

" وما : "ووو أجود من مو  من يقو : -صلى هللا عليه وسلم-وعه ذات رسو  هللا الكرماهي في ذلك وما : "موض
وأفعالذه مذن حيذ  القبذو  والذرد"، سذمعها مقالذة الكذافيجي  -عليذه الصذالة والسذالم-أن موضوع علم الحذدي  أموالذه 

ضذوع علذم الحذدي  فيما هقله السيوطي سابقًا، وأن محيي الدين الكافيجي ما ةا  يتعجب مذن مذو  الكرمذاهي أن مو 
 .-عليه الصالة والسالم-وو ذات الرسو  

بعذذد وذذذه المقدمذذة المختصذذرة ذكذذر إسذذهاده فذذي الكتذذاب،  ذذم شذذرع فذذي شذذرح الكتذذاب، فيذذذكر الترجمذذة، ترجمذذة البذذاب، 
همذذا يسذذو  مذذا يحتاجذذه مهذذه، يذذذكر مذذا يحتذذاب مذذن المفذذردات  العهذذوان، ويشذذرحها بشذذرحال مختصذذر،   يفذذرد المذذتن، وا 

هذذا بشذذيفال مذذن التفصذذيل، التفصذذيل بالهسذذبة لحجذذم الكتذذاب،   يخذذرب الحذذدي  و  الشذذواود، يذذذكر أحياهذذًا ويذذتكلم علي
بعذذض الفذذرو  بذذين الهسذذخ والروايذذات  لكهذذه بالهسذذبة للدرايذذة فيذذه ضذذعف، والكتذذاب مطبذذوع فذذي أربعذذة أجذذةاف، عليذذه 

 حاشية للشيخ محمد ةكريا الكهدولوي. 
 شرح الشيخ أحمد شاكر:

، شذذرح الشذذيخ أحمذذد شذذاكر، الشذذروح كمذذا وذذو معلذذوم إمذذا أن تكذذون موضذذوعية أو اسذذماه مفلفذذه شذذرحشذذرح  خامسااا  
ال  مذذذا ذكذذذر فيذذذه مذذذن عهذذذي مذذذن خذذذموضذذذعية أو مةجيذذذة، الموضذذذوعية يذذذأتي إلذذذى الموضذذذوع عامذذذًة ويتحذذذد  عهذذذه ي

سذذعة مذذن الهصذذوص، وذذذا شذذرح موضذذوعي، يعهذذي م لمذذا يشذذرح مذذ اًل كذذالم شذذيخ اإلسذذالم فذذي الواسذذطية بذذالهقو  الوا
-مذن كذالم الشذيخ  اكالمه في كتبه المطولة، يعهي يأتي إلى المسألة من الواسطية ووي باختصار يهقل لها كالم

بتطويذذل، وذذذا موضذذوعي، يتحذد  عذذن الموضذذوع جملذذة و  يحلذذل األلفذاظ، وذذذا أمذذرب م ذذا  لذذه:  -رحمذه هللا تعذذالى
علذى الهوهيذة مذن وذذا الهذوع، يذأتي إلذى كذالم ابذن )الروضة الهدية شذرح الواسذطية( وأيضذًا شذرح الشذيخ ابذن عيسذى 

. -رحمذذه هللا تعذذالى-القذذيم فذذي الهوهيذذة ويهقذذل لذذه مذذا يوافقذذه مذذن كذذالم ابذذن القذذيم أو مذذن كذذالم شذذيخه شذذيخ اإلسذذالم 
الشرح الموضعي وذا غالب الشروح تعتمده، ووي ما يصدر بقوله: )موله( يقو  الشارح: موله كذا: يأتي بجملة  م 

ن كذذان اصذذطالح بعذذض المتذذأخرين اح موضذذعييشذذرحها، شذذر  أن فذذي ، وذذذا غالذذب الشذذراح يصذذهعوهه ويتداولوهذذه، وا 
غالب الشروح تعتمذد وذذا المذهه  ووذذا المسذلك، مذن أطذو  الشذروح  لكن  تسميتهم الحواشي وي المبدوفة بالقو ت

 فتن الباري، يقو  الحافظ: موله كذا  م يشرح. 



اًل ويدرجه في الشرح لفظة لفظة، ويسبكها معه، مع الكتاب المشروح، يسبك أما الشرح المةجي يدم  الكتاب كام
كالم األصل مع شرحه، ومن أم لة ذلك إرشاد الساري، يعهي لم يعادر من صحين البخاري و  كلمة بخالف 

 الشروح األخرى الموضعية.
 ........ طالب

هما شرح حدي  الهةو   موضوعي،   شك أهه موضوعي  ألهه لي  بتحلي ال  وذا من خل لفظي للكتاب، وا 
، ومرر فيه مذوب السلف من إ بات الهةو  على ما يليق -رحمه هللا تعالى-الحدي  تكلم عن الهةو  بإفاضة 

 بجال  هللا وعظمته، ورجن أهه مع ذلك العرش   يخلو مهه تعالى. 
وا بالمستشرمين حيهما يضعون األرمام اعتمد طريقة المتأخرين الذين امتد -رحمه هللا تعالى-الشيخ أحمد شاكر 

كتابه ووو  -رحمه هللا تعالى-على المتن، ويعلقون على ما يشافون التعليق عليه بأرمامال مما لة، افتتن الشيخ 
، وسماه -رحمه هللا تعالى-هامص، الكتاب هامص، المشروح   يعاد  خم  الكتاب، افتتن المحقق والشارح 

مواةهة بين الهسخ، وتعليقات على الكتاب  لكن فيه تعليقات و بتحقيق ومقارهة  وا   وو أشبه ما يكون  اشرح
تحد  فيها عن هسخ الترمذي المطبوعة  ،ها ضافيةلمقدمة التي افتتن الشيخ كتابه بمستفيضة وجيدة، وذه ا

لى من خ، وهعى وعتب عوالمخطوطة،  م أشاد في وذه المقدمة بعمل المستشرمين، ودمته في إ بات فرو  الهس
لهشر الكتب من المسلمين، وأههم غفلوا عن جواهب مهمة في التحقيق، ووي مقابلة الهسخ، واعتماد تولى وتصدر 

الهسخ المضبوطة المتقهة، وا  بات الفرو  بين الهسخ في الحواشي، هعم إ بات الفرو  بين الهسخ في الحواشي 
مرجوحًا، ك يرًا ما يختار المحقق لفظًا يجعله في صلب  مهم، وله ميمته، وتبين أوميته فيما إذا رجن المحقق لفظاً 

الكتاب ويعلق عليه، يقو : في كذا كذا، يعهي في هسخة كذا لفظ كذا، ومد يكون وو الراجن عهد التأمل، ووذا 
ك ير في صهيع المحققين المتأخرين، وذه مهمة، ووذه إهما احتي  إليها متى  حيهما ةالت ال قة، وا   فالمتقدمون 
من أول العلم يهقلون من الكتب من غير إ باتال لهذه الفرو  ويهسخون، هعم إذا كان وهاك في المقابالت سقا أو 
ما أشبه ذلك يلحقوهه، يسموهه اللحق، أما إ بات فرو  الهسخ فهذا إهما جاف به المستشرمون ووو أيضًا   شك 

ول، فقد يرجن ما لي  براجن، فإذا ذكر وذه أهه حسن   سيما وأهه تصدى لهشر الكتب وتحقيقها من لي  بأ
ن كان في الحاشية، أشاد بعمل المستشرمين ودمتهم،  الفرو  حيهئذال يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحين، وا 
يقو : "وأما دور الطباعة القديمة عهدها وفي مقدمتها مطبعة بو   فلم ُيعَن مصححووا بهذا الهوع من الفهار  

روا في شيفال مهه، مع أن مطبوعات المستشرمين كاهت موجودًة معروفة، ومن أم لة ذلك أصاًل، وما أظههم فك
( بدون 5921سيرة ابن وشام هشروا المستشر ... الخ، ومعها فهار  مفصلة،  م طبعت في بو   سهة )

لكتاب" فهار "، يقو : "وأها أستبعد جدًا أن   تكون طبعة المستشر  في يد مصححي مطبعة بو   عهد طبع ا
 وذا ما يتعلق بالفهار ، وأما ما يتعلق بإ بات الفرو  ذكره الشيخ. 

تعتمد على الفهار  التفصيلية لآليات     شك أن الطباعة في مبدأ أمروا   سيما في بالد المسلمين 
ن بذلك بل واألحادي  واألماكن والفر  والرجا  والمصادر وغيروا، في البداية كان المفلفون األوائل   يعتهو 

أهه لما  -رحمه هللا-يقصد بعضهم أن   يضع لكتابه فهرسًا من أجل أن يقرأ الكتاب كله، ويذكر عن ابن حبان 
ألف كتابه )األهواع والتقاسيم( جعله على ترتيبال غريب   يدركه أك ر الها ، فقيل له في ترتيبه وذا فقا : من 



لميسرة   شك أن الطالب سوف يكتفي بها، ولن يراجع الكتاب أجل أن يقرأ الكتاب كله، فإذا وجدت الفهار  ا
كاماًل، ولن يتعب هفسه في تصفن الكتاب، و  شك أن م ل وذا يختصر الومت إلى حدال ما  لكهه مع ذلكم يعود 
الطالب على الكسل والتواكل، ا تكا  على غيره، ولذا كاهت ال ورة على الكتابة، كتابة الحدي  في أو  األمر، 

الخالف الموجود  م استقر األمر على الكتابة وهسي الحفظ،  م بعد ذلكم خرجت أو ظهرت الطباعة وكان و 
الها  يعتمدون على الخا، من احتاب إلى كتابال هسخه، أخذ في هسخه الومت الطويل  لكهه استفاد ك يرًا حيهما 

وظهرت الطباعة  ار العلماف حولها، هسخ الكتاب، كتابة الكتاب مرة واحدة عن مرافته عشر مرات، لما خرجت 
حصلت ضجة  ألن   شك أن م ل وذا يعو  عن التحصيل إلى حدال ما،  م بعد وذا ظهر بعد ذلكم بعد 
الطباعة الفهار   م الحواسب وكلها عوائق عن التحصيل، كلها مما يعو  عن التحصيل، اآلن إذا أردت أن 

 حدي  بهفسك، أوً : أهت في أ هافلصحين وتصل إلى التبح  عن حدي  في صحين البخاري، كوهك تتصفن ا
بح ك ومفت على عشرات األحادي ، األمر ال اهي: أن الحدي  في م ل وذه الحالة يرسخ في الذون  ألهك تعبت 

يرسخ في العالب، هعم وو يسعف   ، م ل وذا تخرب  م تطلع عليهويطلع لك الحدي   اتضعا ةر أن عليه، أما 
يب ما بقي عهده ومت، وبحاجة إلى وذا الحدي  ما عهده ومت يبح  عن الحدي  ويخرجه في المضائق، خط

من مصادره يعتمد،   بأ ، مدر  يعهي بقي على درسه شيف يسير وما أشبه، المقصود أن م ل وذه   يعتمد 
ن كان يستفاد مهها عهد ضيق الومت، لكن اإلشكا  أن الها  مخلدون إلى ا لراحة، يعتمدون عليها في التعلم، وا 

رحمه هللا -على التعلم، بعد وذه المقدمة الضافية شرع الشيخ  اعليها في كل شيف، ووذا   شك أن فيه ضرر 
بالتعليق والتحقيق وذكر فرو  الهسخ والتصويبات وتخري  األحادي  والتراجم لبعض األعالم، يشرح  -تعالى

ائل، يذكر عن المسألة الواحدة أحياهًا صفحتين بعض األلفاظ، يصوب ويرجن، ويستطرد في بح  بعض المس
، ووذا جيد بالهسبة للشيخ بتجرد أيضًا، الشيخ يرجن تبعًا للدليل فال يميل إلى مذوب من المذاوب، ووذا من ا ال 

  لكن القارئ ألعما  الشيخ كلها يلم  مهه التساول في -رحمه هللا تعالى-مةايا وذا الكتاب، ومن مةايا الشيخ 
ين وتو يق الرواة، فقد و ق من الرواة في جامع الترمذي ما يةيد على  ال ين راويًا الجمهور على التصح

 تضعيفهم. 
مسألة تصحين الترمذي وول وو معتبر أو لي  بمعتبر  الترمذي متساول في -رحمه هللا-وهامش الشيخ 

يرى أن تصحين  -رحمه هللا-ر التصحين، هص على ذلك جمع من األئمة كالذوبي وغيره، لكن الشيخ أحمد شاك
الترمذي معتبر، هعم وو بالهسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر  ألن الشيخ أحمد شاكر أك ر تساواًل مهه، يعهي إذا 
ما  الترمذي: وذا حدي  حسن صحين، يحتمل أن يكون المراد حسن صحين بطريقه وذا أو بمجموع الطر ، 

ن الشيخ يذوب إلى أبعد من ذلك، فيرى أن تصحين الترمذي معتبر بطرمه ومجموعاته وشواوده، ووذا محتمل، لك
حيهما و ق ابن لهيعة في  -رحمه هللا تعالى-ومعتمد، وتصحيحه تو يق لرجاله، فم اًل: الشيخ أحمد شاكر 

( وو ق أيضًا األفريقي عبد الرحمن بن ةياد بن أهعم، وو ق ابن إسحا ، وو ق بقية بن الوليد 15و  51صفحة )
 ، وو ق الحجاب بن أرطأة، وو ق علي بن جدعان، وو ق عبد هللا بن عمر العمري المكبر، وو ق أيضًا بإطال

سماعيل بن عياش، وحماد بن الجعد، ورجن رواية الحسن عن سمرة.. الخ  يةيد بن أبي ةياد، وجواب التيمي، وا 
لى المسهد مريب من وذا، اآلن في كالمال يصعب حصره بالهسبة لتعليقات الشيخ، وتوسعه أيضًا في تعليقه ع



ضعفه يحيى بن سعيد من  -يعهي العمري -ويقو : "عبد هللا بن عمر  -رحمه هللا تعالى-الشيخ اإلمام الترمذي 
الجمهور على أن رجن أهه  قة، ومعروف  -رحمه هللا-مبل حفظه في الحدي " والمحقق الشيخ أحمد شاكر 

 تضعيفه المكبر دون المصعر، دون عبيد هللا. 
خرب كاماًل لكان من أهفع الكتب، ومن أهفع الخدمات لجامع الترمذي   سيما فيما و والكتاب لو مدر تمامه، 

يتعلق بتصحين اللفظ، تصويب الكتاب وتصحيحه  ألن هسخ الترمذي سواف كاهت المطبوعة أو المخطوطة مهذ 
ها تفاوت كبير   سيما في أحكام الترمذي على األحادي ، والشيخ أحمد شاكر جمع هسخ جيدة ةمن بعيد في

للكتاب، ومارن بيهها وواةن وذكر فرو  الهسخ، واعتهى بالكتاب عهاية فائقة، لكن لم يقدر تمامه، شرع في إتمامه 
براويم عطوة عوض طبع الجةف ا لرابع والخام  لكن من غير أي محمد ففاد عبد البامي، فحقق الجةف ال ال  وا 

 عهاية و  خدمة.
 :-رحمه هللا-موطأ اإلمام مالك 

ابن  -أو كما ةعم-الساد  من الكتب الستة سبق أن أشرها إلى أهه مختلف فيه، وول وو الموطأ  كما ما  
بن ماجه األ ير في جامع األصو ، ورةين العبدري في تجريد األصو  أو الدارمي كما ماله بعضهم، أو سهن ا

كما اعتمده المتأخرون تبعًا ألبي الفضل ابن طاور والحافظ عبد العهي في الكما ، والمةي في تهذيبه وأطرافه 
 وغيروم، اعتمدوا ابن ماجه لك رة ةوائده على الخمسة. 

توفى الموطأ مفلفه اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أه  بن أبي عامر األصبحي إمام دار الهجرة، هجم السهن، الم
 سهة تسع وسبعين ومائة. 

 ،الموطأ التسمية مأخوذة من التوطئة ووي التهيئة والتسهيل، يقولون: رجل موطأ األكهاف أي سهل كريم الخلق
ألفه بطلبال من أبي  -رحمه هللا تعالى-وسبب تأليف الكتاب كما ُذكر مما ذكره ابن خلدون، أن اإلمام مالك 

مشهور، طلب من اإلمام مالك أن يفلف كتابًا ليجمع عليه الها ، وأوصاه جعفر المهصور الخليفة المعروف ال
ووجهه كيف يفلف  فقا : "تجهب في ذلك رخص ابن عبا ، وشواذ ابن مسعود، وتشديدات ابن عمر"، يقو  

 : "فعلمهي كيفية التصهيف".-رحمه هللا تعالى-اإلمام مالك 
ت في ك رة دة، الموطآت بضعة عشر، تختلف وذه الموطآيعهي لي  على صورة واح الموطأ له روايات ك يرة،

األحادي ، في الترتيب، في التقديم والتأخير، في كالم اإلمام مالك وهقوله عن التابعين والصحابة، فأوسع وذه 
الموطآت وأك روا ةيادات رواية أبي مصعب، ووي مطبوعة في مجلدين، وأشهر الروايات وأك روا تداوً  وعليها 

شروح، رواية يحيى بن يحيى اللي ي، على كلال من الروايات رواية يحيى بن يحيى اللي ي ورواية عبد هللا أك ر ال
بن ووب، ورواية القعهبي عبد هللا بن مسلمة، ورواية ابن القاسم، ورواية معن بن عيسى القةاة، ورواية عبد هللا 

المصري، ورواية أبي مصعب، ورواية  بن يوسف التهيسي، ورواية يحيى بن بكير، ورواية سعيد بن عفير
مصعب بن عبد هللا الةبيري، ورواية محمد بن المبارك الصوري، ورواية سليمان بن برد الهجبي، ورواية يحيى بن 
يحيى التميمي، ورواية أبي حذافة أحمد السهمي، ورواية سويد بن سعيد الحد اهي، ورواية محمد بن الحسن 

ى اللي ي ورواية يحيى بن يحيى التميمي، المشهورة من الروايات وي رواية اللي ي، الشيباهي، رواية يحيى بن يحي
واللي ي وذا ليست له رواية في الكتب الستة، بخالف التميمي، من شيوق مسلم الذين اعتمد عليهم ك يرًا في 



أهه يحيى بن يحيى  صحيحه، فال هخلا بيههما، يعهي إذا وجدها اإلمام مسلم يقو : حد ها يحيى بن يحيى   يظن
ن كان اآلخر له رواية، لكن ذكر في التقريب من أجل التميية، لئال  اللي ي راوي الموطأ، الرواية المشهورة وا 
يشتبه لآلخر  ألههما من طبقةال واحدة، على كلال الروايات المشهورة أشهروا رواية ابن يحيى وعليها غالب 

رواية سويد بن سعيد ووي مشهورة أيضًا، ورواية محمد بن  الشروح، رواية أبي مصعب ووي أوفى الروايات،
الحسن الشيباهي، ويعتمدوا من يهتسب إلى مذوب أبي حهيفة وذه الرواية  ألن فيها كالم لمحمد بن الحسن 

 وتعليقات على األحادي  توافق مذوب الحهفية.
مامة مفلفه، وعلو أساهيده اعتهى به العلماف عهايًة ف ائقة، فممن اعتهى به اإلمام ابن عبد البر، ألومية الموطأ وا 

فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحدي  عههما وما )التمهيد وا ستذكار( وممن شرحه أيضًا الباجي في كتابين 
أيضًا )ا ستيفاف والمهتقى( شرحه أيضًا السيوطي )تهوير الحوالك( كتاب مختصر، الةرماهي كتاب متوسا، 

المسوى( شرح جميل ومختصر وموجة باللعة العربية، له )المصفى( باللعة األعجمية، الدولوي له شرح اسمه )
المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار  ألهه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه 

وذا المذوب غير المالكي، وضّم إليه آراف الحهفية والشافعية، وأضرب عن ذكر مذوب الحهابلة  ألهه يرى أن 
 مهتشر، فهو يخدم المذاوب المهتشرة. 

 )التمهيد لما في الموطأ من المعاهي واألساهيد(: 
أوً : )التمهيد لما في الموطأ من المعاهي واألساهيد( لممام أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر 

ذا ا سم، فالهسبة إليه َهَمري، م ل بهي سِلمة بالكسر الهسبة الهََّمري، المتوفى سهة  ال  وستين وأربعمائة، الهَِّمر و
إليها َسَلمي، وذا وو الصحين، كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحدي  والرجا ، 

ه هللا رحم-وأهموذب فذ في أسلوبه ومههجه، رتبه مفلفه على األساهيد مرتبًا إياوا على أسماف شيوق اإلمام مالك 
إياوم على حروف ا الذي روى عههم ما في الموطأ من األحادي ، وذكر ما رواه عن كل شيخال مرتب -تعالى

المعجم، فبدأ أوً  بمن اسمه إبراويم  م إسماعيل فإسحا  فأيوب وختم الحروف بيحيى ويوه  ويعقوب  م ختم 
 الكتاب بالكهى والبالغات.

امتصر في شرحه على األحادي  المرفوعة، لم يتعرض للموموفات و   -لىرحمه هللا تعا-اإلمام ابن عبد البر 
سواف  -عليه الصالة والسالم-المقطوعات و  أموا  اإلمام مالك، إهما امتصر على شرح ما يضاف إلى الهبي 

على كان بأساهيد متصلة أو مهقطعة، تكلم على المراسيل، تكلم على البالغات، وتكلم على األحادي  الموصولة 
، لم يتكلم على ما جاف موموفًا على الصحابة أو مقطوعًا عن -رحمه هللا تعالى-حسب ترتيب شيوق اإلمام مالك 

أمضى في تصهيف الكتاب أك ر من  ال ين سهة، أك ر من  ال ين  -رحمه هللا تعالى-التابعين، ابن عبد البر 
متقهًا فيه من البحو  الحدي ية ما يستفيد مهه طالب سهة أمضاوا في تصهيف وذا الكتاب، ولذا جاف كتابًا بديعًا 

ن كان اإلمام ابن عبد البر مالكي المذوب   العلم فائدة   تقدر، فيه أيضًا من بح  المسائل الفقهية بتجرد، وا 
لكهه يرجن غير ما يراه اإلمام مالك تبعًا للدليل، من أظهر المسائل التي رجحها ووي مشهورة عهد المالكية 

تفضيل المديهة على مكة، اإلمام ابن عبد البر بح  المسألة بح ًا مستفيضًا وخرب بترجين مكة على  عهدوم
 ما يقوله إمامه.لالمديهة خالفًا 



يقو  ابن حةم: "  أعلم في الكالم على فقه الحدي  م له أصاًل، فكيف أحسن مهه " والكتاب مطبوع في أربعة 
يها شيف ما، يعهي يمكن البياضات فيها ك يرة، لو طبع في أمل من وذا وعشرين جةًف، إ  أهها طبعة متوسع ف

العدد  يمكن أن يطبع في عشرة مجلدات، بحروفال ليست صعيرة إهما متوسطة، وور  متوسا الحجم، ابن عبد 
لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه )تجريد التمهيد(  -رحمه هللا تعالى-البر 
وع في مجلدال واحد، التمهيد هظرًا لطو  الومت الذي مك ه اإلمام ابن عبد البر في تأليفه   هقو  إهه مبل مطب

ا ستذكار  ألهه في ا ستذكار يحيل على التمهيد في غالب األحادي ،   هقو : إن التمهيد مبل ا ستذكار، ولذا 
ك يرة  لكهها موجودة، إحا ت من التمهيد على فيه إحا ت من التمهيد على ا ستذكار في مواضع وي ليست 

 ا ستذكار، وأما األك ر والعالب اإلحالة من ا ستذكار على التمهيد. 
 )ا ستذكار لمعرفة مذاوب فقهاف األمصار(: 

أما ا ستذكار وو كتاب مبسوط شرح فيه اإلمام ابن عبد البر الموطأ، وتفهن فيه وبرع، وجد واجتهد في استهباط 
ائل الفقهية، وبسا فيه الد ئل من الكتاب والسهة وأماويل السلف من الصحابة والتابعين وفقهاف األمصار، المس

ن كان يأتي الكالم على األحكام تبعًا،  يعهي األو  ميةته المعاهي واألساهيد فهو كتاب حدي ي، صبعته حدي ية، وا 
هاف األمصار( ولو جمع بيههما على ترتيب الموطأ أما ا ستذكار فصبعته فقهية، )ا ستذكار لمعرفة مذاوب فق

 فمةب الكتابان بكتابال واحد لكان عماًل جيدًا. 
من أول العلم من مةب بين ا ستذكار والمهتقى للباجي، يوجد له هسخ جمع بين ا ستذكار والمهتقى هسيت مفلفه 

مبسوطًا واسعًا واحدًا بحي    يتشتت  اآلن، له هسخ خطية، لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامال شرحاً 
ن أراد األساهيد ذوب إلى التمهيد.   الطالب إن أراد الفقه ذوب إلى ا ستذكار، وا 

 يتخلص مذوب ابن عبد البر في ا ستذكار بما يلي: 
كلم يذكر الحدي  من الموطأ برواية يحيى بن يحيى،  م يذكر شواوده وما جاف في معهاه من مرفوعال وموموف. يت

 على إسهاد األحادي  أحياهًا، ويحيل على التمهيد لمن أراد البسا. 
  ال ًا: يذكر اختالف ألفاظ الهاملين من رواة الحدي . 

 رابعًا: يشرح ألفاظ األحادي  بالروايات األخرى وشواود العربية.
 يتكلم على فقه الحدي  باستيفاف وما يستهبا مهه من أحكامال وآداب.  

 الروايات عن اإلمام مالك في المسائل الفقهية. يذكر اختالف 
يستعرض أموا  فقهاف األمصار في المسائل الفقهية، ويقارن بين أدلتهم، ويهامشها ويرجن القو  الراجن بدليله و  

 يتعصب لمذوب. 
تعاليق والكتاب مطبوع في  ال ين جةًف، ووو أيضًا مابل ألن يكون في عشرة أو  ماهية مجلدات  ألهه هفخ بال

من التمهيد، وذه   داعي لها، التمهيد موجود  اوالهقو  من التمهيد وغيره، الصفحات خم  صفحات تهقل جميع
 فال داعي لم ل وذا التطويل.

 )المهتقى( للباجي:



من شروح الموطأ الهفيسة )المهتقى( مفلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى 
أربع وسبعين وأربعمائة، والكتاب شرح متوسا يعهي لي  م ل التمهيد أو ا ستذكار، لي  بالطويل الممل، سهة 

و  بالقصير المخل، ذكر في مقدمته أهه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى )ا ستيفاف( لتعذر درسه 
عاهاة م ل وذه المطو ت جدًا م ل على أك ر الها ، يقو : أك ر الها    يستطيعون أو   يصبرون على م

 ا ستيفاف. 
امتصر في المهتقى على الكالم على معاهي ما يتضمهه الحدي  من الكالم على الفقه مربوطًة بما يتعلق بها في 
أصل كتاب الموطأ ليكون شرحًا وتهبيهًا على ما يستخرب مهه من المسائل، وذا كالمه، يشير إلى ا ستد   

والمعاهي التي يجمعها ويهصها مما يخف ويقرب  ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالهظر في وذه  على تلك المسائل
الطريقة من كتاب ا ستيفاف إن أراد ا متصار عليه، وعوهًا له إن طمحت ومته إليه، يعهي إن أراد ا متصار 

درجة يمكن أن يصعد على المهتقى يكفيه، لكن إن طمن إلى كتاب ا ستيفاف يكون المهتقى توطئة وتمهيد و 
 بواسطتها إلى ا ستيفاف.

يقو : "أعرضت فيه عن ذكر األساهيد واستيعاب المسائل واألدلة، وما احت  به المخالف، وسلكت فيه السبيل 
وأ بته  م أتبعت ذلك ما يليق به من الفرعالذي سلكت في ا ستيفاف من إيراد الحدي  والمسألة من األصل،  

المسائل، وباهلل التوفيق، على كل ال المهتقى مطبوع ومتداو ، فيه فوائد   سيما ما يتعلق  شيوخها المتقدمون من
بمذوب المالكية، الذي يريد أن يطلع على مذوب اإلمام مالك عليه بم ل وذا الكتاب، وذه الشروح التي اختلفت 

مرافة الكتب الفقهية المجردة،  مذاوب مفلفيها يستفاد مهها معرفة تلك المذاوب  ألن اإلهسان مد   يصبر على
ن كان األولى به أن يعتمد من كل مذوب مته يديم الهظر فيه ليضبا مسائل المذوب على وفق ما يراه إمام  اوا 

المذوب  لكن إذا كان ممن   رغبة له، أو لي  عهده ومتًا يراجع الكتب الفقهية يقتهي من وذه الشروح التي 
اًل يطلع على مذوب الشافعي من خال  فتن الباري، وشرح الهووي، المذوب تختلف فيها مذاوب مفلفيها، فم 

الحهفي بواسطة عمدة القاري م اًل، المذوب المالكي بواسطة م ل وذه الكتب، كتب ابن عبد البر وكتب الباجي 
، فالمذوب وغيروا، يبقى المذوب الحهبلي ووو مع األسف أن الحهابلة إذا ملها: أن الكتب الشروح تخدم المذاوب

 . -رحمه هللا تعالى-الحهبلي لم يخدم إ  بالقليل الهادر، م ل شرح ابن رجب 
أيضًا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاوب، م اًل تفسير القرطبي خدمة جليلة لمذوب اإلمام مالك، مع إشارته 

ن  بن عربي يخدم مذوب للمذاوب األخرى، تفسير أحكام القرآن للجصاص خدمة لمذوب الشافعي، أحكام القرآ
اإلمام مالك، تفاسير الشافعية ك يرة جدًا تخدم مذوبهم، تفسير ابن الجوةي على اختصاره يخدم المذوب الحهبلي 
ويذكر الروايات ويشيد بفقهاف الحهابلة،   بأ  من وذه الحي ية، لكهه مع ذلكم المسألة تحتاب إلى مةيد بسا في 

  الكتاب أو من خال  السهة، و  هقو  وذا من باب التعصب، لكن أيضًا من خدمة المذوب، سواف كان من خال
لما ألف )القو  المسدد في الذب عن  -رحمه هللا تعالى-باب المعادلة واإلهصاف، ولذا الحافظ ابن حجر 

مام المسهد( شافعي المذوب، دافع عن المسهد بقوة، وما : إن وذه عصبية هبوية، حيهما هتعصب لكتاب وذا اإل
الجليل المحد  الفقيه لي  التعصب لممام أحمد هفسه، إهما كلما مرب اإلمام من الهصوص يهبعي أن يعتهى به 

 أك ر، ويحتفى بأمواله وأفعاله.



 سهن ابن ماجه وشروحه:
بعد وذا سهن ابن ماجه مفلفه أبو عبد هللا محمد بن يةيد بن ماجه القةويهي، وماجه معروف أهها بالهاف في 

ن كان بعضهم يختار ذلك  ألهه لما تداوله العرب الوم ف اهدرب، م ل: داسه ومهده، يعهي ما تقو : ماجة، وا 
صار في حكم ا سم العربي  لكن األصل وو بالهاف، ماجه وم له مهده، وداسه، المتوفى سهة  ال  وسبعين 

 ومائتين. 
يه أحادي  ضعيفة جدًا بل مهكرة"، فيه حدي  يقو  ابن األ ير: "كتابه كتاب مفيد موي الهفع في الفقه  لكن ف

موضوع في فضل مةوين، يقو : "حتى هقل عن الحافظ المةي أن العالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضفه 
األحادي  با ختصار غير واحدال إلى الخمسة، بل جعلوا الساد  الموطأ" و في الكتاب من حسن الترتيب وسرد 

حدال من الكتب، ومد عرضه على أبي ةرعة فهظر فيه وما : "أظن إن ومع وذا في لي  في أما  من غير تكرار
أيدي الها  تعطلت وذه الجوامع أو أك روا" وذا إن صن عن أبي ةرعة فقد ماله من باب التشجيع لمفلفه، 
شخص تعب على خدمة السهة يعهي يهبعي أن يشّجع، ما هفعل م لما فعل بعضهم، شرح المحرر للمجد فعرضه 
على واحد من الشيوق فقا : أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب وتسمي لها الكتاب، ما : اتركه عهدي، فلما 
رجع إليه ما : سمه )القو  المكرر في شرح المحرر( وذا تحطيم  لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصهيف، 

 . ولن يفلف شيئا ل وذا يهصدم وحذف ما يهبعي حذفه، وا  بات ما يهبعي إ باته كان أولى، لكن م
من وذا الباب مو  أبي ةرعة  بن ماجه يقو : "أظن إن ومع وذا في أيدي الها  تعطلت وذه الجوامع" يعهي 
كتاب البخاري، كتاب مسلم، الكتب كلها تتعطل، من أجل سهن ابن ماجه، فال شك أهه إن صن عن أبي ةرعة 

له   يكون فيه تمام  ال ين حدي ًا مما في إسهاده ضعف"، لكن الذوبي أهه من باب التشجيع لمفلفه،  م ما : "لع
في السير ما : "مو  أبي ةرعة إن صن فإهما عهى بال ال ين األحادي  المطروحة السامطة، وأما األحادي  التي 

اهمائة، يعهي   تقوم بها حجة فك يرة، لعلها هحو األلف"، بلعت األحادي  الضعيفة عهد الشيخ األلباهي هحو ال م
ما يقارب ُخم  الكتاب، الكتاب عهي به من مبل أول العلم وشروحه، شرحه عالف الدين معلطاي، وشرحه أيضًا 
السيوطي، بروان الدين الحلبي المعروف بسبا ابن العجمي، كما  الدين الدميري صاحب حياة الحيوان، شرح 

سهدي، وممن شرحه الشيخ عبد العهي المجددي في ةوائده على الخمسة ابن الملقن، ممن شرحه أبو الحسن ال
 شرح مختصر اسمه )إهجاح الحاجة(. 

من أوم الشروح وأوسعها شرح معلطاي، ووو كتاب كبير  لكهه لم يكمل، شرح من الكتاب مطعة، وجميع الهسخ 
جه التي الموجودة التي تومف عليها خم  أو ست هسخ، لي  فيها شرح ألحادي  المقدمة، مقدمة سهن ابن ما

يتمية بها، طبع وذا الشرح أخيرًا، ومعروف أن معلطاي يعتهي باللعة، ويشرح األلفاظ ويوضحها  لكهه مع ذلكم 
يتعصب لمذوبه الحهفي، أما المتداو  من وذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي، مقارب لشرحه على سهن 

 رًا.الهسائي، تحليل لفظي لبعض األلفاظ،   يعتهي باألساهيد ك ي
وأما حاشية السهدي فهي مفلفها كما تقدم ذكره مرارًا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السهدي المتوفى سهة  مان 
و ال ين ومائة وألف، افتتن الكتاب بمقدمة مختصرة جدًا، صفحة واحدة، تحد  فيها عن ابن ماجه وعن كتابه 

الترجمة ويشرحها،  م يذكر ما يحتاجه من المتن باختصارال شديد، ومهه  السهدي في التعليق والشرح يذكر 



ويشرحه، و  يعرب على األساهيد، فال يترجم للرواة، و  يخرب األحادي ، وو شرح هامص، وو كامل لجميع 
الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاب إلى أك ر من ذلك، بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكالم على 

 األحادي ، وهقد األساهيد، ووو مطبوع في مجلدين.الرواة، وعلى تخري  
تعليقات مختصرة يترجم لبعض  ما تم  إليه الحاجة لمن يطالع سهن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد الهعماهي

الرواة ويشرح بعض األلفاظ التي تحتاب إلى شرح ووو مطبوع بهامش حاشية سهن ابن ماجه المطبوعة في الههد 
ا ستفادة من م ل وذا تصعب على آحاد المتعلمين الذين   يجيدون مرافة الحرف بالخا في مجلدال كبير  لكن 

 الفارسي  لكن لو طبع طباعة جديدة معتهًى بها وعلق عليه لصار فيه هفع.
وو شرح السيوطي مختصر جدًا كعيره من شروحه على الكتب الستة، و  من الشروح أيضًا )مصباح الةجاجة(

ارب لمههجه في شرح سهن الهسائي، له مختصر اسمه )هور مصباح الةجاجة( لعلي بن ومههجه فيما تقدم مق
سليمان الدمهتي البجمعوي المعربي مطبوع مديمًا بمصر سهة تسع وتسعين ومائتين وألف كعيره من كتبه 

 ومختصراته لكتب السيوطي. 
اجةال إلى خدمة، تتجه أوً  إلى وعلى كل حا  فالكتاب ما ةا  بحاجة إلى خدمة، كتاب ابن ماجه   ةا  بح

األساهيد ودراستها دراسًة وافية لتميية ال ابت من غيره،  م تشرح األحادي  شرحًا وافيًا مبسوطًا  ألن الكتاب كما 
تقدم ذكره جيد في السبك، حسن الترتيب، عالي األساهيد، ةوائده على الكتب الخمسة مفردة أفردوا البوصيري في 

رسالة لدراسة وذا  وتوجدالةجاجة( ووو كتاب جيد في بابه، ويحتاب إلى مةيد عهاية، كتاب سماه )مصباح 
 الكتاب الذي وو الةوائد فقا. وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على هبيها محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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