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ا التعريف ذا العلم، وبيان دراسة يف  علم شرح احلديث، أردت  هفهذ: أمـا بعد

روافد البحث فيه اليت حيتاج إىل معرفتها من يتكلم يف شرح احلديث وتفسريه، مع شيء من 
  :وقد أمسيت هذه الدراسة . أصول ذلك

���מ�����א��د���و�وא�د��א�������� �

   وقد قصرا على مقصدين وخامتة؛ 
  .ففي التعريف بعلم شرح احلديث: أما املقصد األول 
  .ففي روافد البحث يف شروح احلديث: أما املقصد الثاين 

  .أما اخلامتة ففيها اخلالصة والتوصيات
والدراسة جديدة يف هيئتها، لكن مسائلها جمموعة من كالم العلماء وتصرفام، يف كتب 
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  .الشروح والردود وغريها، مستنبطة من توجيهام وإشارام 
  . ء الضوء على هذا اجلانب من كتب احلديثراجياً أن يساعد البحث يف إلقا

و ال يفوتين تسجيل شكري لكل من قرأ هذا البحث، فقد أفدت من توجيهام 
سائالً اهللا توفيقه وهداه، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا . ومالحظام جزاهم اهللا خرياً

  .على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  .شرح احلديثالتعريف بعلم : املقصد األول 
  

  :وفيه بيان النقاط التالية
  .ـ حده  وامسه

  .ـ موضوعه ومسائله
  .ـ واضعه

  .ـ استمداده
  .ـ نسبته إىل سائر العلوم الشرعية

  .ـ حكم طلبه وتعلمه
  .ـ فضله ومثرته

  :وإليك البيان 
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  .حده وامسه: أوالً 
  .)١(الشرح يف اللغة هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان

  .)٢( احلديث، و اخلرب قليله وكثريه:  اللغة واحلديث يف
  .)٣(ما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو املرفوع: ويف االصطالح 

الكشف و التوضيح ملعاين وفقه ما أضيف إىل الرسول صلى : فشرح احلديث اصطالحاً 
  .اهللا عليه وسلم

 واألصول الكلية املتعلقة جبهة هو جمموعة املسائل: "وإذا كان العلم يف اصطالح التدوين 
معرفة جمموعة املسائل واألصول الكلية املتعلقة : ؛  فإن علم شرح احلديث هو )٤("واحدة

فشرح احلديث يقصد به ". ببيان معاين وفقه ما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  . توضيح وبيان معانيه وفقهه، ومتممات ذلك

 أو علم شرح احلديث، أو علم معاين احلديث، أو علم ويسمى هذا العلم بفقه احلديث،
  .أصول تفسري احلديث

  .موضوع علم شروح احلديث ومسائله: ثانياً 
موضوع هذا العلم هو حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم من جهة القواعد الكلية 

  .واملسائل املتعلقة ببيان معاين احلديث، واملراد منه
مقصده، ومعناه على جهة اإلمجال، وسالمته من املعارض ومسائله حترير هدف احلديث و

ويقصد بذلك األلفاظ الواقعة يف . والناسخ، وتفسري األلفاظ، وبيان معانيها و املراد منها
  .احلديث النبوي

  :فشرح احلديث يعىن بثالثة جوانب وهي التالية
ريف بالرواة،  ما يتعلق باإلسناد ، من حيث التخريج وبيان درجة احلديث ، والتع- ١

                              

  ).١/٢٣٩(، القاموس احمليط )٣/٢٦٩(معجم مقاييس اللغة : انظر ) ١(
  ).١/١٧٠(، القاموس احمليط )٢/٣٦(معجم مقاييس اللغة : انظر ) ٢(
 . ٤٥، علوم احلديث ص٢١الكفاية ص: انظر ) ٣(
 ).١/٤٣(، وقارن بـ أجبد العلوم )١/٦(كشف الظنون ) ٤(
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وضبط ما حيتاج إىل ضبط من أمساء الرواة، مع بيان املهمل واملبهم يف اإلسناد، على وجه 
 علمااالختصار، وبدون تعمق وإمعان؛ ألن لكل جانب من هذه اجلوانب املتعلقة باإلسناد 

  .خيتص به
 كتب  وذلك بالرجوع إىل– حتتاج إىل بيان – ما يتعلق ببيان معاين ألفاظ احلديث - ٢

  .الغريب واللغة
 بيان املراد باحلديث، وهذا هو فقه احلديث، الذي ختتلف فيه منازع أنظار أهل العلم - ٣

مع مالحظة أن الفرق بني بيان معىن اللفظ من جهة اللغة وبني بيان املعىن املراد . واستنباطهم
  .  )١(من احلديث

  .واضع هذا العلم: ثالثاً 
هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان يبني للصحابة أول من تكلم يف هذا العلم 

معاين بعض األلفاظ واملراد منها، فيلفت األنظار إىل كنوز احلديث النبوي، كما يف حديث 
فْلس فينا الْم: أَتدرونَ ما الْمفْلس؟ قَالُوا: "أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

إِنَّ الْمفْلس من أُمتي يأْتي يوم الْقيامة بِصلَاة وصيامٍ وزكَاة : من لَا درهم لَه ولَا متاع فَقَالَ
عذَا فَيه برضذَا وه مد فَكسذَا والَ هأَكَلَ مذَا وه قَذَفذَا وه متش ي قَدأْتيو نذَا مطَى ه

 ماهطَايخ نذَ مأُخ هلَيا عى مقْضلَ أَنْ يقَب هاتنسح تفَإِنْ فَنِي هاتنسح نذَا مهو هاتنسح
  .)٢("فَطُرِحت علَيه ثُم طُرِح في النارِ

لَا يدخلُ : "اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ وكما يف حديث عبد اللَّه بنِ مسعود عن النبِي صلَّى 
الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا 

ربالَ الْكمالْج بحيلٌ يمج ةً قَالَ إِنَّ اللَّهنسح لُهعناسِوطُ النغَمو قالْح طَر٣ (" ب(.  

                              

  .ظ من جهة اللغة، واملعىن املراد من احلديث التنبيه على الفرق بني بيان معىن اللف-  إن شاء اهللا تعاىل - وسيأيت  (١)
  .حديث صحيح) ٢(

  ).٢٥٨١(أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم   
  . حديث صحيح )٣(

 ).٩١(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب حترمي الكرب وبيانه، حديث رقم 
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من : " وكما يف حديث أَنسٍ عن عبادةَ بنِ الصامت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
َءه قَالَت عائشةُ أَو بعض أَحب لقَاَء اللَّه أَحب اللَّه لقَاَءه ومن كَرِه لقَاَء اللَّه كَرِه اللَّه لقَا

اجِهوقَالَ: أَز توالْم هكْرا لَنإِن : اللَّه انوبِرِض رشب توالْم هرضإِذَا ح نمؤالْم نلَكو ذَاك سلَي
ه وأَحب اللَّه لقَاَءه وإِنَّ الْكَافر إِذَا وكَرامته فَلَيس شيٌء أَحب إِلَيه مما أَمامه فَأَحب لقَاَء اللَّ

 اللَّه كَرِهو قَاَء اللَّهل كَرِه هاما أَممم هإِلَي هٌء أَكْريش سفَلَي هتقُوبعو ذَابِ اللَّهبِع رشب رضح
قَاَءهوحنو ذلك من األحاديث ،)١("ل!  

 رضوان اهللا عليهم واألئمة من بعدهم، رضي اهللا عنهم مث سار على سبيله صحابته
  .أمجعني

علم أن كالم أصول شرح حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فا يف املؤلفاتوأما 
العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف أصول تفسري احلديث وبيان معانيه وفقهه، مبثوث يف مصنفام، 

، أم ما كان متعلقاً بشروح احلديث، أم ما )٢(يثسواء منها ما كان متعلقاً بعلم مصطلح احلد
  .)٣(كان متعلقاً بالردود على املخالفني
  .فمسائل هذا العلم ليست ببدع

، يبدو "فصول السنن"رمحه اهللا تعاىل كتاباً له ومسه بـ ) هـ٣٥٤ت(بل ذكر ابن حبان 
ري احلديث وبيان  أنه يتعلق بالقواعد اليت حيتاج إليها من يتكلم يف تفسإشاراتهمن خالل 

                              

  .حديث صحيح) ١(
، ومسلم يف كتاب الذكر )٦٥٠٧(اق، باب من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب الرق  

 ).٢٦٨٣(والدعاء، باب من أحب اهللا لقاءه، حديث رقم 
ـ خمتلف ٢. ـ ناسخ احلديث ومنسوخه١: ، وهي التالية"أصول تفسري احلديث النبوي"بـ  تتعلق هناك أنواع حديثية)  ٢(

  .ـ فقه احلديث٥. ـ أسباب ورود احلديث٤. احلديثـ غريب ٣. احلديث ومشكله
  .    وهذه األنواع مذكورة يف كتب مصطلح احلديث

ردود العلماء رمحهم اهللا تعاىل على املخالفني تتضمن التنبيه على كثري من قواعد االستنباط والفهم للقرآن العظيم والسنة )  ٣(
، مليئة "منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية: "خاصة ابن تيمية رمحه اهللا واإلسالموكتب شيخ . النبوية

  .، مشحونة بذلك"زاد املعاد"، و "بدائع الفوائد: "وكذا كتب تلميذه ابن قيم اجلوزية وخاصة، ومشحونة بذلك
، البن "خاريفتح الباري بشرح صحيح الب: "أما كتب شروح احلديث فأضها وأكثرها تنبيهاً على أصول تفسري احلديث  

  . حجر العسقالين رمحه اهللا
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  :معانيه، فهو يذكر مثالً
  .)١(اخلرب امل الذي جاء بيانه يف اخلرب نفسه عن صحايب آخر:  من فصول السنن-
ما جاء فيها االسم مضافاً إىل الشيء للقرب من التمام، وما جاء :  ومن فصول السنن-

  .)٢(فيها نفي االسم لنفي الكمال
  .)٣(نهي عن شيء يأمث فاعله، وال يبطل فعله فيه الءما جا:  ومن فصول السنن-
  .)٤(ما جاء فيها اخلرب على حسب حال فال يعم يف كل األحوال:  ومن فصول السنن-

  .لكن هذا الكتاب معدود من الكتب املفقودة
، اليت ذكرها ابن حبان رمحه اهللا، هي ذات الفصول اليت بىن "فصول السنن"ويلوح يل أن 

، كما يظهر هذا ملن تأمل الفصول اليت ذكرها رمحه اهللا يف " والتقاسيماألنواع: "عليها كتابه
اليت ذكرا " فصول السنن: " إىل كتاببإشاراته، وقارا )٥("األنواع والتقاسيم"أول كتابه 

  .لك قبل قليل
 يف صحيحه بإيراد - على ما يبدو -رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(وكانت عناية ابن حبان 

، "فصول السنن: "م بشيء من معانيها، بينما كانت عنايته يف كتابهاألحاديث مع اإلملا
  .علمأهذا ما الح يل، واهللا  .بالتنبيه على الفصل مع التمثيل له، لينبه املتفقه على مراعاته

مل حيسن متييز �  فمن مل حيفظ سنن النيب : "ولعل مما يؤكده قول ابن حبان رمحه اهللا
ثقات من احملدثني، وال الضعفاء املتروكني، ومن جيب صحيحها من سقيمها، وال عرف ال

قبول انفراد خربه ممن ال جيب قبول زيادة األلفاظ يف روايته، ومل حيسن معاين األخبار، 
واجلمع بني تضادها يف الظواهر، وال عرف املفسر من امل، و ال املختصر من املفصل، و 

                              

  ). ١٢/١٢١(اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان )  ١(
اإلمام حممد بن حبان البسيت : "وانظر رسالة. ٢٠٨، روضة العقالء ص)٥/٢١٦(اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان )  ٢(

  ). لعداب احلمش-على اآللة الكاتبة ) (١/٣٦٦" (ومنهجه يف اجلرح والتعديل
  ).. ٥٧٠، ٤٦٩-٥/٤٦٨(اإلحسان )  ٣(
  ). ٤٩٩، ٤٠١، ٣٨٥، ١/٣٧٥(ما سبق )  ٤(
  ).١٤٩-١/١٠٥(ما سبق )  ٥(



  )١١ ( 

 يراد به العام، و ال اللفظ العام الذي يراد ال الناسخ من املنسوخ، و ال اللفظ اخلاص الذي
به اخلاص، و ال األمر الذي هو فريضة وإجياب، و ال األمر الذي هو فضيلة و إرشاد و ال 
النهي الذي هو حتم ال جيوز ارتكابه من النهي الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر 

 احلالل، أو حتليل احلرام فصول السنن؛ كيف يستحل أن يفيت؛ أو كيف يسوغ لنفسه حترمي
 �  ويصيب رافضاً قول من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ئتقليداً منه أن خيط

  .)١(اهـ"
 كتاباً قد يظن أنه )٢("احلطة"رمحه اهللا يف كتابه ) هـ١٣٠٧ت(وذكر صديق حسن خان 

د أفرده أما طريقة الشرح وضوابطه فق: "حيث قال رمحه اهللاعلم شروح احلديث، يف 
اة بـ بالتأليف رفيع الدين الدوكذا والده املوىل ويل )٣("التكميل"هلوي، يف رسالته املسم ،

ما منفردان يف تدوين هذا العلم، فإنه علم مل اهللا احملدث الدهلوي  يف بعض رسائله، وظين أ
  اهـ"يسبق إليه
،  بل وقفت على )٤(املها، لكن رأيت فصوالً منه بك"التكميل"مل أقف على كتاب : أقول

، والذي تبني يل أن الكتاب يف طريقة الشروح عموماً، ال يف )٥(الباب الثاين منه بنصه
خصوص شروح احلديث، بل تعرضه لقضايا التأليف والتدوين، وما يسمى بعلم الوضع هو 

  .علمأمقصده، واهللا 
، مع أمهيته )يثأصول تفسري احلد(ومل أقف على كتاب جامع مفرد يف هذا املوضوع 

  .)٦(وخطورته وشدة احلاجة إليه
  .استمداد هذا العلم: رابعاً 

                              

  ). ١/١٢(اروحني )  ١(
  . ١٨٢احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص)  ٢(
  . حلطة جزاه اهللا خرياًحمقق ا، كما أفاده "تكميل األذهان"هو )  ٣(
   ).٤٤٠-١/٣٨١" (أجبد العلوم"انظر )  ٤(
  ). ٨١٢-١/٢٠٣(ما سبق )  ٥(
 .وقد أفردت يف هذا العلم كتاباً استللت ما ذكرته يف هذا املقصد منه، أسأل اهللا أن ييسر يل إمتامه، ونشره، بتوفيقه ومنه )٦(



  )١٢ ( 

يستمد هذا العلم من احلديث نفسه، فإن احلديث يفسر احلديث، كما سيأيت بيانه إن شاء 
اهللا تعاىل، ويستمد أيضاً من كالم الصحابة رضوان اهللا عليهم، ويستمد من كالم السلف، 

 يف احلديث برواياته ويف موضوعه، و ال يف كالم الصحابة، و ال يف فإن مل جند للفظة تفسرياً
كالم السلف، نظرنا يف اللغة، فإا اللسان الذي كان يتكلم به الرسول صلى اهللا عليه 

  . وسلم
لغة القرآن اليت نزل الرجوع إىل معرفة ما أراد اهللا ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ بو [

  ؛ لتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني، يف معاين تلك األلفاظا، وما قاله الصحابة وا
مث معرفة ما قاله الناس يف هذا الباب؛ لينظر املعاين املوافقة للرسول فتقبل، واملخالفة فترد؛ 

  ؛ فيجعل كالم اهللا ورسوله ومعانيهما هي األصل، وما سوامها يرد إليها
  .)١(]هذه املعرفة مما حيتاج إليه املسلمون

  .نسبته إىل سائر العلوم الشرعية: خامساً 
هذا العلم هو أصل يف العلوم الشرعية كلها تنبين عليه، إذ فهم احلديث ومعرفة املراد منه 

  .يتوقف عليه عمل املفسر والفقيه واألصويل واملتكلم يف مباحث العقيدة
لى معاين القرآن والكالم يف العلوم الشرعية مجيعها هو كالم يقوم يف أصله وأساسه ع

  .والسنة، فهذا العلم أصل العلوم وباب الفهوم لكتاب اهللا العظيم وسنة نبيه الكرمي
  .حكم تعلمه : سادساً 

  .هو بالنسبة إىل عموم املسلمني فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين
يف معاين وبالنسبة إىل من يتكلم يف الشرع وأحكامه ومعانيه فرض عني، إذ كيف يتكلم 

  !الشرع وهو ال يعرف معاين األحاديث وفقهها واملراد منها ؟
  .أن سوء فهم القرآن العظيم، واحلديث الشريف، إحداث يف الدين والشرعوقد تقرر 

بل سوء الفهم عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، أصل كل بدعة وضاللة، نشأت [

                              

باختصار ) ٣٥٥ـ١٧/٣٥٣( من كالم ابن تيمية بتصرف ، انظر تفسري سورة اإلخالص البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى )١(
  ).٢٩٨(، حتت رقم ١١١طريق الوصول إىل العلم املأمول صوقارن . وتصرف



  )١٣ ( 

صول، السيما إذا أضيف إليه سوء القصد، يف اإلسالم، وهو أصل كل خطأ يف الفروع واأل
  .)١(]واهللا املستعان

  .فضله ومثرته : سابعاً 
أن العناية بفقه احلديث ومعانيه من املقاصد األساسية اليت يسعى إليها طالب : واملقصود 

  .العلم الشرعي، يف طريقه لنيل السعادة يف الدارين
  : وأمهية هذا األمر تكمن يف أمور عدة، منها

  :ن االستدالل الصحيح يتوقف على مهمتني، مهاأ
  .صحة الدليل: املهمة األوىل    
  :صحة االستدالل، ويشتمل على: املهمة الثانية    
  .  سالمة الفهم-      
  . السالمة من املعارض-      
  . السالمة من النسخ-      

، إذ  بالنسبة للحديث هي املوضوع احملوري لعلم احلديث، وأصول األثراملهمة األوىلو
  . هو قواعد يعرف منها حال الراوي واملروي، أعين من جهة معرفة الصحيح من السقيم

، حيث يهتم فيه بضبط "علم أصول تفسري احلديث" هي املقصودة بـ املهمة الثانيةو
، وهي داخلة يف علوم احلديث، ولكين أفردا �العلوم واألصول يف فقه حديث الرسول 

  .هنا ألمهيتها
معرفة علوم : "يف كتابه) هـ٤٠٥ت(احلاكم أبو عبداهللا النيسابوري ولذلك قال 

 بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة احلديث -النوع العشرون من هذا العلم ": "احلديث
معرفة فقه احلديث؛ إذ هو مثرة هذه العلوم، وبه قوام : -ا إتقاناً ومعرفة ال تقليداً وظن

                              

مث . ، نقالً عن ابن قيم اجلوزية، رمحه اهللا٩٣ـ٩٢وقارن بـ قواعد التحديث للقامسي ص. ٤٥٢شرح الطحاوية ص)  ١(
  . ، فاحلمد هللا على توفيقه٩٢ـ٩١وقفت عليه يف كتاب الروح البن القيم ص



  )١٤ ( 

  .)١(اهـ"الشريعة
احلديث سنة اجللة من العلماء، وال يستقيم طلب احلديث وتصحيحه بفقه واالهتمام 

  .وتضعيفه بترك التفقه يف معانيه
كنا يف جملس سفيان بن عيينة، : "رمحه اهللا) هـ أو بعدها٢٥٧ت(قال علي بن خشرم 

  .)٢("يا أصحاب احلديث تعلموا فقه احلديث حىت ال يقهركم أصحاب الرأي: فقال
  .)٣("تفسري احلديث خري من مساعه: " اهللارمحه) هـ١٦١ت(قال سفيان الثوري 

  .مثلهرمحه اهللا ) هـ١٦٧ت( )٤(وكذا ورد عن أيب أسامة
التفقه يف معاين احلديث نصف العلم، : "رمحه اهللا) هـ٢٣٢ت(قال علي بن املديين 

  .)٥("ومعرفة الرجال نصف العلم
لعراق أمحد بن حنبل كنت أجالس با: "رمحه اهللا) هـ٢٣٨ت( هقال إسحاق بن راهوي

، وأصحابنا، فكنا نتذاكر احلديث، من طريق )هـ٢٣٣ت ( بن معني حيىيو) هـ٢٤١ت(
أليس قد صح هذا : فأقول! وطريق كذا:  بن معني من بينهمحيىيوطريقني وثالثة، فيقول 

   منا؟ بإمجاع
  !نعم: فيقولون

  .)٦("بن حنبلفيبقون كلهم إال أمحد . ما مراده؟ ما تفسريه؟ ما فقهه؟: فأقول
وهذا النص فيه تنبيه مهم لكل طالب حديث يشتغل بتخريج احلديث، أن يتنبه إىل أن 
معرفة مرتبة احلديث ليست هي خامتة املطاف، وليست هي الغاية املقصودة، بل املقصود 
معرفة تفسري احلديث ومعناه ومراده، ليتعبد اهللا عزوجل به، فينال املسلم سعادة الدارين 

                              

   .٦٣معرفة علوم احلديث ص)  ١(
  . ٦٦معرفة علوم احلديث للحاكم ص)  ٢(
  . ١٣٥أدب اإلمالء واالستمالء ص)  ٣(
  . ١٣٥أدب اإلمالء واالستمالء ص)  ٤(
  ). ١١/٤٨(سري أعالم النبالء )  ٥(
  .٦٣، مناقب أمحد بن حنبل البن اجلوزي ص٢٩٣تقدمة اجلرح والتعديل ص)  ٦(



  )١٥ ( 

  . بشرع اهللا تعاىلبالقيام
حيتاجه املسلمون؛ لتحقيق املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، والقيام وهذا العلم 

  .لعز وجبشرع اهللا 
  :حيتاج املسلمون إىل شيئني: "رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 ا،  معرفة ما أراد اهللا ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن اليت نزل-
وهذا . وما قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني، يف معاين تلك األلفاظ

  .أصل العلم واإلميان والسعادة والنجاة
 مث معرفة ما قاله الناس يف هذا الباب؛ لينظر املعاين املوافقة للرسول فتقبل، واملخالفة -

  .)١(اهـ" األصل، وما سوامها يرد إليهافترد؛ فيجعل كالم اهللا ورسوله ومعانيهما هي
  .وهذا هو الفوز احلقيقي، واملقصد األمسى، والكرت الكبري

اطلبوا الكنوز حتت كلمات رسول اهللا صلى اهللا عليه : "نقل عن بعض السلف قوله
  . )٢("وسلم

فطلب معاين احلديث وفقهه من كنوز العلم اليت يطلب من كل أحد أن يسعى إىل 
  .هاحتصيلها وطلب

 احلديث ومعرفة فقهه وغريبه، واالحتياط يف فهم معانيه؛ من املهمات بالنسبة وحتصيل
  .)٣( بذلك يوجب اشتباه املُراد بغري املُراداإلخاللللمحدث؛ إذ 

                              

طريق الوصول وقارن . باختصار وتصرف) ٣٥٥ـ١٧/٣٥٣(فتاوى تفسري سورة اإلخالص البن تيمية ضمن جمموع ال)  ١(
  ).٢٩٨(، حتت رقم ١١١إىل العلم املأمول ص

  ).٥/١٥٠( السنن  خمتصرنقله يف ذيب)  ٢(
  .٢٢٢احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص، وقارن بـ ٢٦العجالة النافعة ص)  ٣(



  )١٦ ( 

  املقصد الثاين
  روافد البحث يف علم شرح احلديث 

  
  

  :ويشتمل على املطالب التالية 
  

  ثطرق شرح احلديأفضل : املطلب األول 
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح احلديث: املطلب الثاين 

  كتب شروح احلديث وما إليها: املطلب الثالث 
  

  :وإليك بيان هذه املطالب فيما يلي



  )١٧ ( 

  املطلب األول 
  طرق شرح احلديثأفضل 

  : هي التاليةو
شرح احلديث باحلديث، فما أمجل أو اختصر يف رواية فسر يف رواية : األوىلالطريقة 

وهذه أعلى طرق شرح احلديث، . )١(خر يف البابآأو يفسر احلديث حبديث أخرى، 
  . من الوقوع يف اخلطأوأسلمها، اإلطالقوأفضلها على 

احلديث إذا مل جتتمع طرقه مل تفهمه، : "رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(قال اإلمام أمحد بن حنبل 
  .)٢("واحلديث يفسر بعضه بعضاً

ىل، يف معرض كالم له عن األحاديث املتعارضة، رمحه اهللا تعا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 
صلى تأليف كالم رسول اهللا : "وكيف ينبغي أن يصنع مع األحاديث حىت تفهم على وجهها

  .)٣(اهـ"اهللا عليه وسلم، وضم بعضه إىل بعض، واألخذ جبميعه فرض ال حيل سواه
يبني احلديث حيكم بعضه على بعض، و: "رمحه اهللا) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض 

  ."مفسره مشكله
فاحلديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره اإلشكال عن جممله : "وقال يف موضع آخر

  ".ومتشاه
  .)٤(اهـ"وقد جاء مفسراً يف احلديث مبا ال حيتاج إىل غريه: "وقال عند شرح حديث

ألفاظ احلديث باختالف طرقه تفسر بعضها : "رمحه اهللا) هـ٦٦٥ت(قال ابن أيب شامة 
، ما مل يدل دليل على وهم بعض الرواة يف بعض األلفاظ اليت يتوهم فيها تفسري ما بعضاً

                              

 ، ١٥٩ ، ٧٤ ، ١/٥٧(، فتح الباري )٨/١٨٨اإلحسان : (رواكتفي هنا باإلشارة العامة؛ فانظ األمثلة على هذا كثرية) ١(
٤/١٢١(،  )٤٧٩ ، ٣٢ ، ٣١ ، ٢/٢٤(، )٢٣٧ ،٢١٣.( 

  ).٢/٢١٢( السامع و آداب اجلامع ألخالق الراوي (٢)
 ).٣/٢٤٠(احمللى ) ٣(
د القاضي عياض، منهجية فقه احلديث عن"هذه النقول الثالثة عن عياض، من خالل كتابه إكمال املعلم، أوردها صاحب ) ٤(

 .١٩٣حسني بن حممد الشواط ص" يف إكمال املعلم بفوائد مسلم



  )١٨ ( 

أمجله غريه؛ وحيمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك احلديث باملعىن الذي فهمه وأخطأ 
  . )١(اهـ"فيه، وإمنا املعىن غري ذلك
سر بعضها احلديث إذا اجتمعت طرقه ف: "رمحه اهللا) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 

  .)٢(اهـ"بعضاً
 بعضه �األوىل تفسري كالم النيب : "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(وقال ابن قيم اجلوزية 

  .)٣(اهـ"ببعض
الروايات يفسر بعضها بعضاً، واحلديث إذا مجعت طرقه تبني املراد : ")٤(ويف طرح التثريب

  . اهـ"منه
   .)٥(اهـ"الروايات يفسر بعضها بعضاً: "ويف موضع آخر منه

إن املتعني على من يتكلم : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت (وقال احلافظ ابن حجر العسقالين
ظ املتون إذا صحت الطرق، ويشرحها على أنه امث جيمع ألف. على األحاديث أن جيمع طرقها

  .)٦(اهـ"احلديث بحديث واحد، فإن احلديث أوىل ما فسر
 بعض؛ فإا يف حكم احلديث األحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إىل: "وقال رمحه اهللا

الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل جبميع ما يف مضموا، وباهللا 
  .)٧(اهـ"التوفيق

فإن مل جيد الباحث ما يمكِّنه من الوقوف على معىن احلديث ذه الطريقة، انتقل إىل 
  .الطريقة اليت تليها

                              

وقد حقق يف جامعة أم القرى يف رسالتني لنيل درجة املاجستري، القسم األول منه . (أ /٥، خمطوط، لوحة )الكبري( البسملة (١)
  ).للطالب حممد زبري أبو الكالم، والقسم الثاين للطالب حممد الصعب

  ).١/١١٧(م األحكام  إحكا(٢)
  ).٥/١٤٩(ذيب السنن ) ٣(

(٤)) ٤/١٠٨.(  
  ).٤/١١٩( طرح التثريب (٥)

 ).  ٦/٤٧٥(فتح الباري )   ٦(
 ).١١/٢٧٠(فتح الباري ) ٧(



  )١٩ ( 

  : إضاءة 
  :، وهو على ضربني، مها)١(الصحة والثبوتتفسري احلديث باحلديث يشترط فيه 

. تفسري احلديث بنفسه، من خالل رواياته املتعددة إن وجدت: الضرب األول  
  .والوظيفة هنا مجع طرق احلديث ورواياته

والوظيفة هنا النظر يف . تفسري احلديث حبديث آخر يف الباب نفسه: الضرب الثاين  
، )٣(نفاتــــــــ كاملص،)٢(كتب احلديث املرتبة حبسب املوضوعات

. )١(، واألجزاء)٨(، واملستخرجات)٧(، واملستدركات)٦(، والسنن)٥(، واجلوامع)٤(واملوطآت
                              

هل يفهم من هذا أن احلديث الضعيف املعترب به، أو الرواية الضعيفة يف درجة االعتبار، ال يستفاد منها يف تفسري احلديث ) ١(
 . فال تتعجلقريباً سيأيت إن شاء اهللا حبث هذه املسألة : ؟ اجلوابمطلقاً

 واملعاجم؛ فإنه قد يوجد فيها من الروايات ما ليس يف الكتب املرتبة على املسانيد وليس معىن هذا االستغناء عن كتب  (٢)
الفتح (ملساند كترتيب مسند أمحد األبواب، ولعل مما يساعد يف الرجوع إليها النظر يف الكشافات، أو الكتب اليت رتبت ا

  .، وكترتيب مسند الشافعي للسندي، وترتيب مسند أيب داود الطيالسي للبنا)الرباين
املصنفات، مفردها مصنف، وهو كتاب مرتب على األبواب الفقهية، كالسنن إال أنه أصل مادته املرفوع واملوقوف   )٣(

مقصوراً على املرفوع، وخيتلف عن املوطآت يف أنه يدخل فيه واملقطوع، فهو خيتلف عن كتب السنن يف أنه ليس 
 .٤٠ـ٣٩وانظر الرسالة املستطرفة ص.املقطوعات

 املوطآت هي كتب مرتبة على األبواب الفقهية كالسنن، لكن يورد فيها املوقوف أصالً يف الباب، خبالف السنن فإن األصل )٤(
 .فيها هو املرفوع

 تطلق على الكتب الشبيهة باملصنفات، وتطلق على الكتاب املشتمل على املرفوع يف مثانية  كتب اجلوامع، واحدها جامع،)٥(
التوحيد والعقيدة، والفقه، والرقائق، والفنت واملالحم، والتاريخ وبدء اخللق، والسرية النبوية، والتفسري، واملناقب : مقاصد

 .٤٢ انظر الرسالة املستطرفة ص.والفضائل
 اصطالحهم الكتب املرتبة على األبواب الفقهية من اإلميان والطهارة والصالة والزكاة إىل آخرها،  كتب السنن هي يف)٦(

 .٣٢الرسالة املستطرفة ص. وليس فيها شيء من املوقوف، ألن املوقوف ال يسمى يف اصطالحهم سنة، ويسمى حديثاً
ىل أحاديث تدخل يف شرط مصنف آخر فيجمعها  كتب املستدركات، واحدها املستدرك، وهو الكتاب الذي يأيت مصنفه إ)٧(

 .استدراكاً عليه
 كتب املستخرجات، واحدها مستخرج، واملستخرج عندهم أن يأيت املصنف إىل الكتاب، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه )٨(

ه وطرق من غري طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه يف شيخه أو يف من فوقه ولو يف الصحايب، مع رعاية ترتيبه ومتون
أسانيده، وشرطه أن ال يصل إىل شيخ أبعد حىت يفقد سنداً يوصله إىل األقرب، و إال لعذر من علو أو زيادة مهمة، ورمبا 

وقد يطلق املستخرج عندهم . أسقط املستخرج أحاديث مل جيد له ا سنداً يرتضيه، ورمبا ذكرها من طريق صاحب الكتاب
 .٣١الرسالة املستطرفة ص" ن كتب خمصوصةعلى كتاب استخرجه مؤلفه، أي مجعه م



  )٢٠ ( 

جامع : "ومن أنفع الكتب يف الوقوف على األحاديث والروايات يف الكتب الستة كتاب
  .)٢(البن األثري اجلزري رمحه اهللا" األصول

  : إضاءة 
 ما  واألحاديث يف املوضوع املعني،عددة للحديث الواحد،من فوائد مجع الروايات املت

  :يلي
تفسري لأللفاظ أو أوىل وقد نص أهل العلم على أن أجود .  ـ تفسري األلفاظ الغريبة١

  .)٣(الغريبة يف احلديث؛ ما جاء مفسراً به يف بعض روايات احلديث
.  معىن احلديثوهذا له أثر ال ينكر يف بيان. قصته ـ الوقوف على سبب احلديث و٢

  ".أسباب ورود احلديث"والترمجة له بـ 
  .فقد يصرح باملبهم يف رواية دون رواية.  ـ الكشف عن مبهمات املنت٣
فقد يتصرف الراوي، فيختصر احلديث، أو جيمل يف رواية ويفصل .  ـ تبيني ما أمجل٤

  .يف أخرى
  . ـ الترجيح بني املعاين احملتملة يف رواية٥
  .على اجلزم يف حال الرواية على الشك ـ الوقوف ٦
  . ـ الترجيح يف حال التردد من الراوي يف روايته٧

  :إضاءة 
  تعدد روايات احلديث الواحد، هل حيمل على تعدد القصة أو على تصرف الرواة؟

  :تعدد روايات احلديث الواحد إذا احتد خمرجه ال خيلو من أربع حاالت 

______________  
=  
 األجزاء احلديثية، ومفردها جزء، واجلزء عندهم تأليف األحاديث املروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، وقد )١(

 .  ٨٦انظر الرسالة املستطرفة ص. خيتارون مطلباً جزئيا من املطالب املذكورة يف صفة اجلامع فيصنفون فيه مبسوطاً
وكتابه هذا مطبوع، يف أحد عشر جملداً، بتحقيق احملقق الفاضل عبدالقادر األرنؤوط جزاه اهللا خرياً، فقد خدم الكتاب ) ٢(

 .وزاد فائدته، مبا ال يستغىن عنه
 ).٢/١٨٦(، تدريب الراوي )٤/٣١(فتح املغيث ، )٤/١٣٥(طرح التثريب ) ٣(



  )٢١ ( 

  .س يف األخرىأن يكون يف رواية ما لي: األوىل 
  . أن خيالف ما يف رواية ما جاء يف الرواية األخرى: الثانية 
أن تتخالف الروايات يف حمل و تتفق يف غريه، دون أن يؤثر حمل االختالف على : الثالثة 

  .حمل االتفاق
  .أن ختتلف الروايات يف اللفظ وتتحد يف املعىن: الرابعة 

روايات و ال يرد ما فيها، فالقصة واحدة واملعاين ففي احلال األوىل يؤخذ مبجموع ما يف ال
؛ إذ األصل أن الراوي ثقة ضابط، و ال يتصرف مبا حييل مرادةاليت دلت عليها الروايات 

  . وهذا حمله إذا مل تدل القرائن على شذوذ هذه الزيادات. املعىن املراد
، فإن أمكن اجلمع أن يقع االختالف يف اللفظ مع اختالف املعىن:  ويف احلال الثانية 

  .والتوفيق بني الروايات صري إليه، وإال صري إىل الترجيح بني الروايات
  .يقبل حمل االتفاق ويرد حمل االختالف، ألنه مضطرب: ويف احلال الثالثة 
  .)١(حيمل فيه ذلك على تصرف الرواة، وأنه من باب الرواية باملعىن: ويف احلال الرابعة 

د أي اختالف بني روايات احلديث الواحد مربراً للقول بتعدد وليس من املعترب أن يع
  .القصة

وهذه الطريقة يسلكها كثري ممن ال حتقيق : "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 
عنده وهي احتمال التكرار يف كل حديث اختلفت ألفاظه حبسب اختالفها؛ وهو مما يقطع 

  ببطالنه يف أكثر املواضع؛ 
  .ن التعدد يف اشتراء البعري من جابر مرارا يف أسفاركالقطع ببطال

والقطع ببطالن التعدد يف نكاح الواهبة نفسها بلفظ اإلنكاح مرة والتزويج مرة واإلمالك 
  . مرة

والقطع ببطالن اإلسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها مخسون صالة مث يرجع إىل موسى 
                              

-١١١ا يف نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعالئي ص انظر تفصيل القول يف هذه األحوال مع أمثلته(١)
، يف مسألة تفرد الثقة بزيادة يف ٢٢٣-٢٠٤وانظر نظم الفرائد . ١٨٦-١٦٧، املقترب يف بيان املضطرب ص١٢٢

  . احلديث



  )٢٢ ( 

ال يبدل القول لدي هي مخس وهي مخسون يف : ىلفريده إىل ربه حىت تصري مخسا فيقول تعا
  .األجر، مث يفرضها يف اإلسراء الثاين مخسني

  فهذا مما جيزم ببطالنه ونظائره كثرية؛
و كان وال "، "كان اهللا وال شيء قبله: "كقول بعضهم يف حديث عمران بن حصني

هذا القائل لو إنه جيوز أن تكون وقائع متعددة؛ و": و كان وال شيء معه"،  "شيء غريه
تأمل سياق احلديث الستحيا من هذا القول، فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب املسجد مث 

: تفلتت فذهب يطلبها، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث فقال بعد ذلك
  !؛ فيا سبحان اهللا أيف كل مرة يتفق له هذا؟"وامي اهللا وددت لو أين قعدت وتركتها"

  .)١(اهـ"ة فهذه طريقة من ال حتقيق لهوباجلمل
  : إضاءة 

  احلديث الضعيف الذي مل يشتد ضعفه، هل يستعان به يف شرح احلديث؟
الذي يفهم من تصرفات األئمة وكالمهم أن هناك جماالً للعمل باحلديث : اجلواب

ها الضعيف الذي مل يشتد ضعفه يف شرح احلديث؛ وذلك يف الترجيح بني املعاين اليت حيتمل
احلديث الصحيح، فال يكون احلديث الضعيف مؤسساً ملعىن، غايته أن يرجح بني حمتمالت 

  .يف معىن احلديث الصحيح
رمحه اهللا، ) هـ٢٤١ت( يحمل كالم اإلمام أمحد بن حنبل - عندي -وعلى هذا املعىن 

ه إذا مل فنأخذ بشيء ورمبا كان احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إسناده : "يف قوله
  .)٢(اهـ"ثبت منهأ خالفه ئورمبا أخذنا باحلديث املرسل إذا مل جي. ثبت منهأ خالفه، ئجي

  :لكن يالحظ أن ذلك بالشروط التالية
  .ـ أال يشتد ضعف احلديث١  
  .احلديث الصحيحمعناه مما حيتمله لفظ ـ أن يكون ٢  

                              

  ).٣٤٧-٣/٣٤٦( ذيب خمتصر السنن (١)
 .٢٧٦املسودة ص) ٢(



  )٢٣ ( 

  .ال خيالفه ما هو أثبت منهـ أ٣  
  .حاتـ أن يكون ذلك يف مجلة مرج٤  

  .والشرط األول والثالث جاء يف كالم اإلمام أمحد رمحه اهللا
  .والشرط الرابع جاء يف تصرفات أهل العلم

 كالمه عند أثناءالترجيح باملرسل، ومل يتعقبه؛ فقال ) هـ٦٧٦ت(وقد أقر النووي 
وإمنا رجح الشافعي مبرسله، : وقالوا: "مراسيل سعيد بن املسيب عند الشافعي رمحه اهللا

  .)١(اهـ"والترجيح باملرسل جائز
 �لك أدىن أال تعولواذ�: رمحه اهللا لتفسري قوله تعاىل) هـ٧٥١ت(وملّا تعرض ابن القيم 

أن : الثاين: "أال متيلوا وجتوروا، ورجحه من عشرة وجوه، قال: ، رجح أنه مبعىن]٣:النساء[
إنه يصلح صلى اهللا عليه وسلم، ولو كان من الغرائب؛ فهذا مروي عن النيب 

  .)٢(اهـ"للترجيح
شرح احلديث وتفسريه بكالم الصحابة رضوان اهللا عليهم، وخاصة : الثانيةالطريقة 

راوي احلديث؛ فإن الراوي أدرى مبرويه، والصحابة رضوان اهللا عليهم اطلعوا على 
هدى للسنة أقرائن األحوال، يف نزول الوحي والتشريع، مع كوم اتقى  هللا قلوباً، و

  .)٣(باع، وفهمهم مقدم على فهمناتواال
  .وهلذا اهتم احملدثون بآثار الصحابة رضوان اهللا عليهم

العلم ما جاء به أصحاب حممد صلى اهللا عليه : "رمحه اهللا) هـ١٥٧ت(قال األوزاعي 
  .)٤("وسلم، فما كان غري ذلك فليس بعلم

 صاحل بن كيسانرمحه اهللا يكتب كالم التابعني وخالفه )هـ١٢٥ت(وقد كان الزهري 

                              

 ).١/٦١(اموع شرح املهذب ) ١(
 .  ١٤حتفة املودود ص) ٢(
 .وقد أفردت تقرير هذا األصل يف موضع آخر يسر اهللا إمتامه وطبعه) ٣(
 .٦٩البن رجب ص" بيان فضل علم السلف"وانظر ). ٢/٢٩(أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله ) ٤(



  )٢٤ ( 

  .)١(مث ندم على تركه ذلك)  هجريةومائةمات بعد سنة ثالثني أو بعد أربعني (
 -  بل لعل بعضهم جعلها مقصدا له يف تصنيفه -ومن كتب احلديث اليت اهتمت باآلثار 

املوطأ ملالك بن أنس األصبحي إمام دار اهلجرة، والبخاري يف معلقاته داخل : الكتب التالية
مع املختصر الصحيح، و مصنف عبدالرزاق، وابن أيب شيبة، وكتاب اآلثار حملمد كتابه اجلا

وإيراد قول الصحايب يف األجزاء احلديثية . بن احلسن الشيباين، واآلثار أليب يوسف، وغريها
من أجل بيان معىن : أعين(املتعلقة مبوضوع أو حديث معني هذا من أهم مقاصده، 

راءة خلف اإلمام، وجزء رفع اليدين، وجزء خلق أفعال ، كما تراه يف جزء الق)احلديث
ا، وغريها، العباد، مجيعها للبخاري، وكما يف األجزاء احلديثية البن أيب الدنيا وهي كثرية جد

  .رحم اهللا اجلميع
فإن مل يتمكن الباحث من الوقوف على آثار الصحابة، واالستعانة ا يف فهم احلديث 

  .يةانتقل إىل الطريقة التال
  : إضاءة 

  :تفسري احلديث بقول الصحايب على أحوال
  فالصحايب الذي نقل عنه ما يفسر به اخلرب؛ 

  .إما أن يكون تفسريه خمالفاً للخرب من كل وجه
  .وإما أن يكون موافقاً من كل وجه

  .وإما أن يكون موافقاً من وجه دون وجه
  .رب، أو الويف هذه األحوال إما أن يكون الصحايب هو راوي اخل

فإن جاء عن الصحايب تفسري خيالف ظاهر احلديث من كل وجه، فالعربة هنا مبا روى ال 
  .مبا رأى، هذا إذا كان هو راوي اخلرب، ومن باب أوىل إذا كان غري راوٍ للخرب بعينه

وإن جاء تفسري الصحايب للخرب موافقاً له من كل وجه؛  أو من وجه دون وجه، فإما أن 

                              

). ٧٧، ١/٧٦(امع بيان العلم وفضله ، وابن عبدالرب يف ج١٠٧، ١٠٦ص" تقييد العلم"أخرجه اخلطيب البغدادي يف ) ١(
 .٦٩ ص"بيان فضل علم السلف"وانظر 



  )٢٥ ( 

  .ليه الصحابة، أو خيالفه بعضهميوافقه ع
  .  )١(فإن وافقوه فهو تفسري معتمد

  .وإن خالفوه؛ فاألصل أن الراوي أدرى مبرويه، فيقدم تفسريه على تفسري غريه
فإن وجدنا خالفاً بني الصحابة يف تفسري حديث، ومل يكن أحدهم راوٍ للحديث بعينه، 

سب املرجحات املعتمدة عند أهل فهنا ال يكون قول بعضهم مقدم على اآلخرين إال حب
  . )٢(العلم

  .وهل جيوز الزيادة على أقواهلم؟ أو اخلروج عنها؟ هذا موضوع املسألة التالية
  : إضاءة 

إذا اختلف الصحابة يف معىن احلديث أو حكم ما، فهل جيوز اخلروج عن أقواهلم؟ أو 
  إحداث قول زائد على أقواهلم؟

 أنه ال جيوز اخلروج عن - علم خالفاً بينهم فيه أ  وال-الذي جرى عليه أئمة الدين 
وأورع، وأنقى قلوباً، وغرية وأتقى، علم منا، وأفقه، أوذلك ألم . )٣(أقواهلم إذا اختلفوا

على الدين، رضي اهللا عنهم وأرضاهم، وشاهدوا مامل نشاهده، وشاركوا فيما مل نشارك 

                              

)١ (ويعرب عنه أحياناً بـ . ا، حيتج به بشرطهفإن مل جتد من يوافقه أو خيالفه، مع شهرة قوله، فهذا يسمى إمجاعاً سكوتي
 ".وال خمالف له"، أو "والنعلم له خمالفاً"

ام أمحد رمحهما اهللا ورضي عنهما، يف ذلك يف املسألة التالية، وانظر كالماً للشافعي حول انظر كالم اإلمام أيب حنيفة واإلم) ٢(
 .١١١ـ١١٠ذلك يف املدخل إىل السنن الكربى ص

إذا اختلف أهل العصر يف مسألة على قولني هل جيوز ملن بعدهم إحداث قول ثالث؟؛ : وحكي يف كتب األصول يف مسألة ) ٣(
  : ثالثة أقوال 

  .املنع وهو قول اجلمهور: األول 
  .اجلواز ، قال به بعض الشيعة وبعض احلنفية، وبعض أهل الظاهر: الثاين 

  .التفصيل، فإن كان إحداث القول الثالث يرفع القولني فال، وإال جاز: الثالث 
ن هذا مقتضى إن حمل ذلك يف الصحابة دون غريهم، وهو عندي املتعني لتعذر اإلحاطة بأقوال من بعدهم، وأل: وقد قيل 

  .عبارة األئمة كما تراها يف الصلب واهللا أعلم
، )٢/١٩٤(، كشف األسرار شرح املصنف على املنار )١/٣٨٤(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : انظر يف املسألة 

 .٨٦، إرشاد الفحول ص)١٩٥-٢/١٩٤(، نور األنوار على املنار )٤/٥٤٠(البحر احمليط 



  )٢٦ ( 

هم الصفوة  بالتقصري يف النظر، كيف وألن يف إحداث قول خارج عن أقواهلم اامهمفيه، و
  .� اليت اختارها اهللا لصحبة نبيه املصطفى

وإذا اتسعت داللة احلديث ملعىن ال خيرج به عن أقواهلم، و اليضادها، فهذا ال يعد 
  .علم وأحكمأزيادة على كالمهم، واهللا  خروجاً على أقواهلم، و ال افتئاتاً على مقامهم، و ال

إذا : "يقول] رضي اهللا عنه[مسعت أبا حنيفة : رمحه اهللا) هـ١٨١ت(قال ابن املبارك 
  .فعلى الرأس والعني �جاء عن النيب 

  .وإذا جاء عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خنتار من أقواهلم
  . )١("وإذا جاء عن التابعني زامحناهم
وقد ذكر له  -إمام دار اهلجرة، رمحه اهللا، ) هـ١٧٩ت(وقال مالك بن أنس األصبحي 

وقد تكلمت . ، وقول الصحابة والتابعني ورأيهم�فيه حديث رسول اهللا : "-كتابه املوطأ 
برأيي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ومل أخرج عن مجلتهم إىل 

  .)٢(اهـ"غريه
  :العلم طبقات: "رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(وقال الشافعي 

  . ثبتت السنةالكتاب والسنة؛ إذا: األوىل
  . فيما ليس فيه كتاب و ال سنةاإلمجاع: مث الثانية 

  . و ال نعلم له خمالفاً منهم�أن يقول بعض أصحاب النيب : والثالثة
  . ورضي عنهم�اختالف أصحاب النيب : والرابعة

  .القياس على بعض هذه الطبقات: واخلامسة
  .)٣("ا يؤخذ العلم من أعلىوال يصار إىل شيء غري الكتاب والسنة ومها موجودان وإمن

إذا كان يف املسألة عن النيب : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حممد بن حنبل 
                              

، إيقاظ مهم ١٠، وساقه عن أيب يوسف عن أيب حنيفة يف أخبار أيب حنيفة للصيمري ص١١١لكربى صاملدخل إىل السنن ا) ١(
   .٧٠أويل األبصار ص

 ). ١/١٩٣(ترتيب املدارك ) ٢(
 .١١٠املدخل إىل السنن الكربى ص) ٣(



  )٢٧ ( 

  .صلى اهللا عليه وسلم حديث؛ مل نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة و ال من بعدهم خالفه
ن صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول خمتلف خنتار مأوإذا كان يف املسألة عن 

  .أقاويلهم ومل خنرج عن أقاويلهم إىل قول غريهم
  .، و ال عن الصحابة قول؛ خنتار من أقوال التابعني�وإذا مل يكن فيها عن النيب 

  .ثبت منهأ خالفه ئ يف إسناده شيء فنأخذ به إذا مل جي�ورمبا كان احلديث عن النيب 
  .)١(" خالفه أثبت منهئورمبا أخذنا باحلديث املرسل إذا مل جي

اتفقت كلمتهم رمحة اهللا عليهم، على هذا النهج؛ فمن خرج عنه خرج عن سبيل : قلت
  .املؤمنني، واهللا املوفق
من فسر القرآن أو احلديث وتأوله على غري : "رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

ف للكلم التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفتر على اهللا، ملحد يف آيات اهللا، حمر
 من دين باالضطراروهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم البطالن . عن مواضعه

  .)٢(اهـ"اإلسالم
فليس ألحد أن يتأول اآلية أو احلديث على معىن خيالف خمالفة تضاد املعىن الذي فسره به 

  . قول خيرج عن أقواهلمإحداثوال جيوز . صحابة الرسول رضوان اهللا عليهم
  : ءة إضا

احلاصل أن تفسري الصحايب للحديث يعتمد بشروط ثالثة بعد ثبوته عنه، وهذه 
  :الشروط هي

  .أن يتحرر أن هذا قوله، وجيزم ذا التفسري للحديث: األول  
  .أال يكون تفسريه خمالفاً ملرويه: الثاين  
أن يكون ساملاً من املعارض، فإن خالف الصحايب صحايب آخر يف تفسري : الثالث  

احلديث، فاملقدم تفسري راوي اخلرب؛ ألن الراوي أدرى مبرويه، فإن كانا غري راوي اخلرب، فال 

                              

 .٢٧٦املسودة ص) ١(
 ).١٣/٢٤٣(جمموع الفتاوى ) ٢(



  )٢٨ ( 

  .علمأ لألدلة، واهللا أوفقخيرج عن أقواهلم، ويرجح بينها، ويتخري ما هو 
  ].حمقق[العلم حيتاج إىل نقل مصدق ونظر : "رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

  :ء حيتاج إىلواملنقول عن السلف والعلما
  .ـ معرفة بثبوت لفظه

  .ـ ومعرفة داللته
  .)١(اهـ"كما حيتاج إىل ذلك املنقول عن اهللا ورسوله

كل من احتج بكالم أحد على شيء فال : "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 
  : بد من أمرين

  .صحة النقل عن ذلك القائل: أحدمها
  .)٢(اهـ"معرفة كالمه: والثاين

الصحابة : يعين(وحيتاج من أراد مجع كالمهم : "رمحه اهللا) هـ٧٩٥ت( رجب قال ابن
إىل معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك مبعرفة اجلرح والتعديل ) رضوان اهللا عليهم والتابعني

فمن مل يعرف ذلك فهو غري واثق مبا ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله، وال . والعلل
  .يثق مبا عنده

، وال عن السلف جلهله �قل علمه بذلك ال يثق مبا يروى عن النيب كما يرى من 
بصحيحه من سقيمه، فهو جلهله جيوز أن يكون كله باطالً؛ لعدم معرفته مبا يعرف به 

  .)٣(اهـ."صحيح ذلك وسقيمه
شرح احلديث بكالم التابعني؛ فإنَّ هلم من اخلصوصية ما ليس لغريهم؛ : ةالثالثالطريقة 

هم من زمن التشريع، وعرفه، وتلقوا مباشرة عن الصحابة رضوان اهللا فقد قرب وقت
كان العلم والدين يتلقاه التابع عن املتبوع مساعاً، وتعلماً، [عليهم أمور الدين، و قد 

                              

 .٣٧٦ص) تلخيص كتاب االستغاثة(البكري ، وانظر الرد على )١/٢٤٦(جمموع الفتاوى  )١(
  ).٢/٣١٣( خمتصر الصواعق املرسلة (٢)

وانظر يف كتاب االنتصار ألهل احلديث، من مطبوعات دار اهلجرة،  ما . ٦٨بيان فضل علم السلف على علم اخللف ص) ٣(
 .  أعيان فقهاء احلديثكتبته عن 



  )٢٩ ( 

  .)١(]واقتداءوتأدباً، 
وقد اهتم أهل احلديث بآثار التابعني، فأوردوها يف مصنفام، مع آثار الصحابة، رضي 

  . أمجعنياهللا عنهم
  .فإن مل يتيسر للباحث االستعانة يف شرح احلديث بكالم التابعني، انتقل إىل الطريقة التالية

شرح احلديث حبسب االجتهاد واللغة، مع االستهداء بأقاويل أئمة : ةالرابعالطريقة 
الدين، اليت تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إىل مظاا من كتب الفقه واآلداب، 

  .قائدوالع
من ظن أنه يعرف األحكام من : "رمحة اهللا عليه) هـ٧٩٢ت(قال ابن أيب العز احلنفي 

ولكن ليس . ئالكتاب والسنة، بدون معرفة ما قاله هؤالء األئمة وأمثاهلم؛ فهو غالط خمط
  .)٢(اهـ" دون غريهاتباعهاحلق وقفاً على أحد منهم، واخلطأ وقفاً بني الباقني، حىت يتعني 

 ذا الترتيب فيها يوقع يف سوء واإلخالل.  طريق شرح احلديث، وييان معانيههذه: قلت
  .صلى اهللا عليه وسلم، ويخرج عما كان عليه سلف األمة رضوان اهللا عليهمفهم مقالة النيب 

فأفضل العلوم يف تفسري القرآن، ومعاين : "رمحه اهللا) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب 
ام؛ ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل أن احلديث، والكالم يف احلالل واحلر

  . ... املشهورين املقتدى ماإلسالمينتهي إىل زمن أئمة 
  .فضبط ما روي عنهم يف ذلك أفضل العلم مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه

وما حدث بعدهم من التوسع  ال خري يف كثري منه، إال أن يكون شرحاً لكالم يتعلق من 
  . )٣(مهمكال

                              

 .٣٩ص" اإلسالممجيع الرسل كان دينهم  "تضمني من كالم ابن رجب يف رسالته املطبوعة باسم) ١(
 .٤٣ البن أيب العز صاالتباع) ٢(
إال أن يطيل الكالم يف شرح احلديث بإيراد كالم من كالم : ، ومعناه"من كالمهم: "كذا يف األصول املخطوطة للكتاب) ٣(

وغُريت يف طبعات الكتاب . الموهذا معىن واضح، مقصود، يؤكده سياق الك. الصحابة والتابعني يف معىن احلديث املشروح
، وهي ال تفيد املعىن نفسه الذي أراده احلافظ ابن رجب رمحه اهللا، فهو أراد أن التعليق من كالمهم، ال جمرد "بكالمهم"إىل 

 .كالم يتعلق بكالمهم، تأمل



  )٣٠ ( 

ويف كالمهم يف ذلك كفاية . وأما ما كان خمالفاً لكالمهم فأكثره باطل، أو ال منفعة فيه
وزيادة؛ فال يوجد يف كالم من بعدهم من حق إال وهو يف كالمهم موجود بأوجز لفظ، 

 يف كالم من بعدهم من باطل إال ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملن دال يوجو .  عبارةوأخصر
  .تأملهفهمه و

ويوجد يف كالمهم من املعاين  البديعة، واملآخذ الدقيقة، ما ال يهتدي إليه من بعدهم و ال 
  .يلم به

فمن مل يأخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري كله، مع ما يقع يف كثري من الباطل متابعة 
  .)١(اهـ"ملن تأخر عنهم

  : إضاءة 
ستهداء بأقاويل أئمة الدين، اليت عند شرح احلديث حبسب االجتهاد واللغة، مع اال

تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إىل مظاا من كتب الفقه واآلداب، والعقائد، 
  :ينبغي مالحظة مايلي

ـ قاعدة احلقيقة الشرعية يف تفسري نصوص الشرع، فيبحث عن تفسري اللفظ ١  
إن مل يوجد فسر حبسب عرف الشرع أوالً، فإن مل يوجد فسر حبسب عرف الصحابة، ف

  .حبسب اللغة، مع مراعاة روح الشرع، وداللة السياق
  .صلى اهللا عليه وسلم العامـ هدي الرسول ٢  
  .ـ أن يكون له سلف فيما ذهب إليه من معىن٣  

كل من تكلم بكالم يف : "قال الشافعي: سند أبو املظفر السمعاين عن سهيل بن نعيم قالأ
 ليس فيه إمام متقدم من النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد الدين أو يف شيء من هذه األهواء

من أحدث حدثاً أو آوى : "أحدث يف اإلسالم حدثاً؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢(""حمدثاً يف اإلسالم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرفاً وال عدال

                              

  .٦٨ـ٦٧بيان فضل علم السلف على علم اخللف ص) ١(
 .١٥٠سطة صون املنطق واللسان صااين، بواالنتصار ألهل احلديث أليب املظفر السمع) ٢(



  )٣١ ( 

كل قول ينفرد به املتأخر عن املتقدمني، ومل  ":رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
رمحه ) هـ٢٤١ت(يسبقه إليه واحد منهم؛ فإنه يكون خطأ، كما قال اإلمام أمحد بن حنبل 

  .)١(اهـ"يف مسألة ليس لك فيها إمامإياك أن تتكلم : اهللا
 قول مل إحداثال شك أن اتهد حيرم عليه : "رمحه اهللا) هـ٩١١ت(وقال السيوطي 

ه أحد، واختراع رأي مل يسبق إليه، وهلذا كان من شروط االجتهاد معرفة أقوال يقل ب
  .)٢(اهـ" فيما خيتارهاإلمجاع واختالفاً لئال خيرق إمجاعاالعلماء من الصحابة، فمن بعدهم 

ولذلك ملّا فسر بعض العلماء حديث األحرف السبعة بأوجه االختالف بني القراءات كما 
 )هـ٤٥٤ت( )٤( الفضل الرازيبو أ وتابعه -رمحه اهللا، ) هـ٢٧٦ت( )٣(صنع ابن قتيبة

قاسم بن ثابت  التفسري ؛ تعقب ذلك - رمحه اهللا) هـ٨٣٣ت(  )٥(ن اجلزريابرمحه اهللا، و
يف هذا التفسري ما رغب عنه بعض الناس بقائله : "رمحه اهللا بقوله) هـ٣٠٢ت(السرقسطي 

ألنه اخترع معىن ال نعلم أحداً من السلف عنه، وإن كان قد ذهب مذهباً واستنبط عجباً؛ 

ملذهب  )٦(رفض عامتهم وليس للخلف اخلروج عن السلف، وال. وال أشار إليه. قال به

  .)٧(اهـ"مل يسلكوه وتأويل مل يطلقوه
ال : "صلى اهللا عليه وسلم، يف رؤية هالل الشهرومثله قول من فسر حديث الرسول 

؛ ففسره )٨(" حىت تروه، فإن غم عليكم فاقدروا لهاال تفطروتصوموا حىت تروا اهلالل و 

                              

 .٣٠٧ وانظر كتاب الرد على االخنائي ص).٢١/٢٩١(جمموع الفتاوي ) ١(
 .١٤صون املنطق والكالم ص) ٢(
 .٢٦تأويل مشكل القرآن ص) ٣(
  .قول أيب الفضل الرازي) ١/٢٧(ذكر يف النشر يف القراءات العشر ) ٤(
  ).١/٢٦(النشر يف القراءات العشر ) ٥(
، )السلف: أي(تباع مذهب مل يسلكوه اليس للخلف اخلروج عن السلف، وليس للخلف رفض عامة السلف، و: يعين) ٦(

 . أوتأويل مل يطلقه السلف
 .٣٠٦املرشد الوجيز صنقل كالمه أبو شامة يف ) ٧(
  .حديث صحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنه) ٨(

، وباب )١٩٠٠(ل يقال رمضان أو شهر رمضان، حديث رقم أخرجه البخاري يف مواضع منها يف كتاب الصوم باب ه  
= 



  )٣٢ ( 

  . الشهر بذلك ولو مل ير اهلاللإثباتمبنازل القمر، وجعله يف احلساب الفلكي، فأجاز 
 -ومل يتعلق أحد من فقهاء املسلمني : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت( النمري عبد الربقال ابن 

 عن مطرف بن الشخري، وليس وإمنا هو شيء روي.  باعتبار املنازل يف ذلك- فيما علمت 
 عليه لشذوذه، وملخالفة احلجة اتباعه ولو صح ما وجب  ـ؛ علمأواهللا ـ بصحيح عنه  

  .له
والقول  .حنو ذلك" فاقدروا له: "وقد تأول بعض فقهاء البصرة يف معىن قوله يف احلديث

  .فيه واحد
 فقدروا السري واملنازل؛ :أي" فاقدروا له: "يف قولهرمحه اهللا ) هـ٢٧٦ت(وقال ابن قتيبة 

وليس هذا شأن ابن قتيبة، وال هو ممن . وهو قول قد ذكرنا شذوذه وخمالفة أهل العلم له
  .)١(اهـ"يعرج عليه يف هذا الباب

  : إضاءة
  :هناك فرق بني بيان معىن اللفظ، وبني بيان املراد

 كتب اللغة، أو وذلك أن بيان معىن اللفظ يراد به بيانه حبسب اللغة، وذلك بالرجوع إىل
أما املراد من اللفظ فهو ما يظهر أنه املقصود من اللفظ حبسب . كتب غريب احلديث

و ال يلزم أن يكون املعىن اللغوي . السياق، وذلك يعرف بالرجوع إىل كتب شروح احلديث
  .هو املعىن املراد من اللفظ الوارد يف احلديث

دعاء، ويف الشرع هلا معىن خاص، ويعتمد معناها يف اللغة ال) الصالة(خذ مثالً كلمة 
  .الشراح يف بيان املراد من اللفظ على تطبيق ما تراه يف طرق شرح احلديث

 رسول قول معىن ما سعيد، أبا  يا :لألصمعي قلت : حممد بن امللك عبد قالبة أبوقال 

______________  
=  

، وأخرجه مسلم يف كتاب )١٩٠٧، ١٩٠٦(، حديث رقم ..."إذا رأيتم اهلالل فصوموا: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ).١٠٨٠(الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل ، حديث رقم 

 ).١٤/٣٥٢(التمهيد ) ١(



  )٣٣ ( 

 اهللا رسول حديث أفسر ال أنا: فقال. )١("بسقبه أحق اجلار" – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 .)٢(اهـ"اللزيق السقب أن تزعم العرب ولكن- وسلم عليه اهللا صلى -

  : إضاءة 
  .ليس من مقاصد شرح احلديث إعراب ألفاظه، إال ما توقف عليه بيان معىن

غالب من يتكلم على األحاديث إمنا : "رمحه اهللا) هـ٦٧٣ت(قال الصدر القونوي 
ن ظاهرها، مبا ال خيفى على من له أدىن مسكة يف يتكلم عليها من جهة إعراا واملفهوم م

العربية؛ وليس يف ذلك كبري فضيلة و ال مزيد فائدة؛ إمنا الشأن يف معرفة مقصوده صلى اهللا 
عليه وسلم وبيان ما تضمنه كالمه من احلكم واألسرار بياناً تعضده أصول الشريعة، وتشهد 

  .رح يف شيءبصحته العقول السليمة، وما سوى ذلك ليس من الش
خذ من النحو ما تقيم ) : هـ رمحه اهللا٢٤٤يعقوب بن إسحاق ت(قال ابن السكيت 

  .)٣(اهـ"به الكالم فقط ودع الغوامض

                              

 ).٢٢٥٨(اب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، حديث رقم أخرجه البخاري يف كت) ١(
 .٢٧٣ص) مقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علم احلديث ) ٢(
 ).١/٢(نقله يف فيض القدير  )٣(



  )٣٤ ( 

  املطلب الثاين
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح احلديث

  
هذه مجلة من املسائل تتعلق بشرح احلديث، أمتم ا القول يف هذا العلم الشريف، 

  :فأقول 
  : مسألة 

  .لسنة تارة توافق ما يف القرآن العظيم وتارة تفسره وتبينه وتارة تستقل بالتشريعا
بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل

وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين ﴿: بارك وتعاىلوقال ت.  )٤٤:النحل (﴾ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
  ).٦٤:النحل (﴾لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ

 أن يورد صلى اهللا عليه وسلمويف هذا تنبيه إىل أن من مهمات الشارح حلديث الرسول 
  .ديث ويبني ما فيهااآليات اليت يفسرها احل

  .ومن مهماته إيراد اآليات اليت توافق احلديث
ما نسأل أصحاب حممد عن شيء إال علمه يف القرآن، إال أن : "قال مسروق رمحه اهللا

  . )١("علمنا يقصر عنه
  :وهذا سبيل سلكه بعض املصنفني يف احلديث وتفسريه، ومن ذلك 

 فقد جرى يف كتابه اجلامع الصحيح ،) هـ٢٥٦ت(اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري 
املختصر على أن يورد اآليات ألدىن مناسبة مع احلديث الذي يورده يف الباب، وذلك  يف 

  . تراجم األبواب
التعيني يف شرح (يف كتابه ) هـ٧١٦ت(جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف 

ن آي الكتاب، متوخياً التزم أن يورد ما يناسب معىن احلديث الذي يشرحه م) األربعني
للتحقيق والصواب، متصرفاً يف ذلك بقانون أصول الفقه، من ختصيص عام وتعميم خاص، 

                              

  .، وإسناده صحيح١٥ العلم البن أيب خيثمة ص(١)



  )٣٥ ( 

  . )١(وتقييد مطلق، وإطالق مقيد، وتبيني جممل وغري ذلك
رمحه اهللا أنه كان يف حني قراءة احلديث يفسر ) هـ٨٠٥ت(وذكر عن السراج البلقيين 

 معىن احلديث الواحد أحاديث كثرية بأسانيدها من احلديث بالقرآن واحلديث، وينقل يف
  .)٢(كثرة حفظه
  : مسألة 

  :جهات سوء فهم احلديث 
  .أن سوء فهم القرآن العظيم، واحلديث الشريف، إحداث يف الدين والشرعاعلم 

  :واإلحداث يف الشريعة إمنا يقع من اجلهات التالية[
  .إما من جهة اجلهل  
  .ن بالعقلوإما من جهة حتسني الظ  
  . اهلوى، يف طلب احلقاتباعوإما من جهة   

وهذا احلصر حبسب االستقراء، من الكتاب والسنة، إال أن اجلهات الثالث، قد تنفرد وقد 
  .جتتمع، فإذا اجتمعت فتارة جتتمع منها اثنتان، وتارة جتتمع الثالث

  .، وتارة تتعلق باملقاصدمن جهة اجلهل؛ فتارة تتعلق باألدوات اليت ا تفهم املقاصدفأما 
؛ فتارة يشرك يف التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليها،  بالعقلوأما من جهة حتسني الظن

  .وهذان النوعان يرجعان إىل نوع واحد
 اهلوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حىت يقلب صاحبه األدلة، ويلوي اتباعوأما من جهة 

  .، وهذان النوعان يرجعان إىل نوع واحدأعناق النصوص، أو يستند إىل غري دليل
  :فاجلميع أربعة أنواع، وهي

  . اجلهل بأدوات الفهم-    

                              

الطبعة األوىل / مكة/ املكتبة املكية/ بريوت/ الريانمؤسسة / حتقيق أمحد حاج حممد عثمان. ٣ التعيني يف شرح األربعني ص(١)
  .هـ١٤١٩

  .١٤٨ برنامج ااري ص(٢)



  )٣٦ ( 

  . واجلهل باملقاصد-    
  . وحتسني الظن بالعقل-    
  .)١(] اهلوىواتباع -    

  :وتفصيل هذه اجلهات هو التايل
  : مسألة 

  :أسباب سوء الفهم 
  :  وإليضاحها أقول،)موانع الفهم السديد(هي هذه اجلهات لسوء الفهم 

اللفظ قالب املعىن، فإذا مل يعرف اللفظ، ال يعرف املعىن، وإذا عرف اللفظ عرف املعىن، [
  .و البد

إذا مل يفهم اإلنسان كالماً مسعه أو قرأه فإن لذلك علة مانعة، وسبب مانع، فإذا عرفت 
  .وزال اإلغالقالعلل واألسباب املانعة من الفهم وأزيلت احنل املعىن، واتضح املراد، 

  :وليس خيلو السبب املانع عن فهم املعىن املراد من ثالثة أقسام
  .إما أن يكون لعلة يف الكالم املترجِم عنها
  .إما أن يكون لعلة يف املعىن املستودع فيها

  .إما أن يكون لعلة يف السامع املستخرج
لة يف الكالم املترجِم عنها؛ مل ع: فالقسم األول؛ إن كان السبب املانع من فهم املعىن املراد

  :خيل ذلك من ثالثة أحوال
  .أن يكون لتقصري اللفظ عن املعىن: أحدها    
  .أن يكون لزيادة اللفظ على املعىن: احلال الثانية    
أن يكون ملواضعة يقصدها املتكلم بكالمه، فإذا مل يعرفها : احلال الثالث    

  .السامع مل يفهم معانيها
علّة يف املعىن : ن كان السبب املانع من فهم السامع، أو القارئ للكالموالقسم الثاين؛ إ

                              

  ). ٢/٢٩٣(االعتصام )  ١(



  )٣٧ ( 

  :املستودع؛ فال خيلو حال املعىن من ثالثة أقسام
    ا أن يكون مستقالبنفسهإم .  
  .إما أن يكون مقدمة لغريه    
  .أو يكون نتيجة من غريه    

  :بانوالقسم الثالث؛ إن كان السبب املانع علّة يف املستمع، فذلك ضر
. وهذه مانعة من تصور املعىن وفهمه. من ذاته، كالبالدة، وقلة الفطنة: أحدمها  

  .وكالتقصري يف احلفظ، وإمهال املذاكرة، وهذه مانعة من حفظه
من طارئ عليه، كشبهة تعترض املعىن؛ فتمنع تصوره، وتدفع عن إدراك : والثاين  
أو تقدمي رأي أو . ز واالستيعاب والفهمأو خواطر وأشغال يف الفكر، متنع من التركي. حقيقته

  .)١(]مذهب بني يدي الكالم املراد فهم معناه
والذي يدخل معنا من األسباب والعلل املانعة من فهم كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  :األمور التالية
و لغوية، أ أن يكون كالمه صلى اهللا عليه وسلم، خمرجه على حقيقة شرعية أو عرفية -

مع مالحظة أن ال . وملوهذا يدخل يف باب املواضعة على الع. إدراكها عن السامعغاب 
 إذ املواضعة أن جيتمع مجاعة و يصطلحوا ويتواضعوا ؛جمال للمواضعة يف املرادات الشرعية

واملرادات الشرعية مأخذها من الشرع . على استعمال لفظ معني ملعىن معني فيما بينهم
  .نفسه
تمع أو القارئ علّة مانعة من استيفاء املعىن، إما لغموض لفظ، أو  أن يكون يف املس-

غموض تركيب، أو تقدمي مذهب، أو هوى، أو كزازة يف الطبع، أو بالدة يف الفهم، أو 
 شبهة تعترض املعىن عنده، فتمنع تصوره، أو توهم معارضة توقفه عن األخذ بداللة وءلطر

  .النص
  : أمرين اثنني مهاعند التأمل ترجع إىلوهذه األسباب 

                              

  . بتصرف٦٧ ـ ٥٩أدب الدنيا والدين للماوردي ص)  ١(



  )٣٨ ( 

  . ـ اجلهل بأدوات الفهم، ومقاصد الشرع١  
  . ـ تقدمي املذهب أو العقل أو اهلوى على الدليل املعترب٢  

  :وتفاصيلها يف النقاط التالية
  . ـ اإلخالل بفهم العربية وأساليبها١ 
  . ـ  التقصري يف تطبيق قاعدة تفسري النصوص٢ 
  . يف بابهأوديث نفسه،  ـ قصور النظر يف تتبع روايات احل٣ 
  . ـ التقصري يف معرفة سبب ورود احلديث٤ 
  . ـ االنصراف عن مراعاة سياق احلديث وسباقه وحلاقه٥ 
  . ـ اعتماد الروايات الضعيفة يف تفسري احلديث٦ 
  .مقاصد الشرع وعرفهاهلدي العام للنيب صلى اهللا عليه وسلم، و ـ ترك مراعاة ٧ 
  . تأمل أو تدبر ـ التقليد للغري دون٨ 
  .)١( ـ تقدمي العقل واملذهب على النص٩ 

  : مسألة 
هل يقدم طلب فقه احلديث ومعانيه وغريبه على تعلم التمييز بني السقيم والصحيح 

  من احلديث؟
التمييز بني الصحيح واالهتمام باالهتمام بفقه احلديث وغريبه على طالب العلم : اجلواب 

  .من احلديثوالسقيم 
قصود تقدمي العلم بفقه احلديث ومعانيه وغريبه على التمييز بني الصحيح وليس امل

إمنا املقصود بيان أمهية االعتناء واالهتمام بفقه احلديث وغريبه، وأن والسقيم من احلديث، 
اهتمام العلماء بالتصنيف يف ذلك يؤكد هذا، وإال فإن االشتغال بتمييز الصحيح من السقيم 

فمن . ؛ ألنه املرقاة إىل األول-ا  وإن كان مهم- بفقه احلديث وغريبه مقدم على االشتغال 

                              

كتاب آخر وقد بسطت الكالم على هذه األسباب وما حيتاجه املتفقه للحديث النبوي من أصول الفهوم ومطالع العلوم يف ) ١(
  .مفرد لذلك، يسر اهللا إمتامه



  )٣٩ ( 

أخلّ به خلط الصحيح بالسقيم، واملعدل بارح، وهو ال يشعر، وكفى بذلك عيباً 
  .وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. للمحدث وخلالً للفقيه

١(لى اآلخر منهما يف علم احلديث مهم، ال رجحان ألحدمها عفاحلق أن كال(.   
  .وال شك أن من مجعهما حاز القدح املعلى، ومن أخل ما فال حظ له يف اسم احملدث

ومن اهتم بفقه احلديث ومعانيه وغريبه وأخل بالتمييز بني الصحيح والسقيم كان بعيداً 
مع  إىل ذلك عنايته جبانضاففإذا  .فمن مجع بينهما فهو فقيه حمدث؛ من اسم احملدث عرفاً

  .)٢(احلديث وكتابته ومساعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إىل البلدان فهو الفقيه احملدث
الشافعي وأمحد وإسحاق عليهم من اهللا   وهذه صفة األئمة أمثال مالك والسفيانني، 

  .الرمحة والرضوان
لبغوي ومن سار على جهم وطريقتهم يف اجلملة، كاخلطايب وابن عبدالرب والبيهقي وا

  .عليهم من اهللا الرمحة والرضوان
ومن تبعهم كابن تيمية وابن القيم، وابن رجب، وابن سيد الناس، والعراقي، وابن حجر 

  .رمحهم اهللا
تبعهم ممن ينصر السنة واحلديث من مشاخينا أهل العلم الذين هم ينصرون السنة ومن 

  .ياء بصحة وعافيةواحلديث وأهله، رحم اهللا األموات منهم، وحفظ اهللا األح
  : إضاءة 

التعمق يف تراجم الرواة واإلمعان يف األقوال الفقهية والروايات املختلفة ليس من 
  :مقاصد شروح احلديث

ينبغي أن يعلم أنه من التعمق : "رمحه اهللا ) هـ١١٧٦ت(قال شاه ويل اهللا الدهلوي 
ائهم ومعرفة توثيقهم واإلمعان؛ اشتغال احملدث بتراجم رجال اإلسناد بعد تصحيح أمس

                              

 ومع هذا فإن معرفة الصحيح من السقيم مقدمة من حيث الواقع على معرفة فقه احلديث وغريبه؛ ألن األصل أن من يسمع (١)
  . احلديث يعرف معناه، وليس كل حديث حيتاج إىل شرح وبيان، فمنها ما إذا عرفت درجته استغىن ا عن شرح وبيان

  ). ١/٢٣٠(ر النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر انظ) ٢(



  )٤٠ ( 

  .وخاصة يف الصحيحني وأمثاهلما
. وحنومها" فإن اهللا قبل وجهه: "، وقوله"ليس منا من فعل كذا وكذا: "وبتأويل قوله

والتوفيق بني الروايات املختلفة وترجيح . وبيان اختالف مذاهب الفقهاء. وبالفروع الفقهية
  .بعضها على بعض

ة ذه األمور، ولكن الفقهاء واملتكلمني خاضوا فيها، وال ومل يشتغل أوائل األمة احملمدي
  .)١(اهـ"حاجة إليها اليوم، واهللا أعلم

ذكر الفروع الفقهية والتعمق فيها ليس من مقاصد شروح احلديث، نعم منها : قلت
  .اإلشارة إىل مرتع اخلالف الفقهي من احلديث

اإلعراض : ه يف شرح اإلملام رمحه اهللا من مقاصد) هـ٧٠٢ت(وقد عد ابن دقيق العيد 
عما فعله كثري من الشارحني من إيراد مسائل ال تستنبط من ألفاظ احلديث، كمن يأيت إىل 

 – مثال –حديث يدل على جواز املسح على اخلفني، أو االستنشاق أو الظهار أو اإليالء 
يه، وإن فيأيت مبسائل ذلك الباب من غري أن تكون مستنبطة من احلديث الذي يتكلم عل

  .)٢(أمكن فبطريق مستبعد
ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد : [كما عد من مقاصده يف شرحه لإلملام 

فيهم من األعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه يف معرض االستنباط، واسترسلوا يف ذلك 
 وجوهاً ليس يف استرسال غري متحرز و ال حمتاط، فتحلوا وحتيلوا وأطالوا وما تطولوا، وأبدوا

صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً ال متيل إليها العقول الراجحة و ال تصور، حىت نقل عن 
  .)٣(]بعضهم أنه ادعى االستدالل على مجيع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز

وكذا من مقاصد شروح احلديث بيان التوفيق بني األحاديث املختلفة، أو ما خيالف 
ن أمور أخرى، ولكن بدون تعمق وإمعان فإن هذا حمله كتب خمتلف احلديث احلديث م
  .ومشكله

                              

  .١٥٥إحتاف النبيه ص) ١(
  ).١/٢٥( شرح اإلملام (٢)

  ).٠١/٢٥( من كالم ابن دقيق العيد يف شرح اإلملام  (٣)



  )٤١ ( 

أما االشتغال بتراجم رجال اإلسناد، وكذا ختريج احلديث فإنه من مقاصد الشرح، ولكن 
  .بدون توسع وإطالة، فإن هذا أفرد يف كتب التخريج، وكتب الرجال

فال يصح نسبة إيراد هذه األمور ومن طالع كتب الشروح وجدها مشتملة على كل هذا، 
 حبيث يصبح الشرح -أثناء شرح احلديث إىل التعمق واإلمعان، نعم اإلطالة واإلكثار فيها 

  .   ؛ من التعمق واإلمعان، وباهللا التوفيق- وكأنه كتاب تراجم، أو كأنه كتاب ختريج 
  : إضاءة 

 يصعب على القارئ ال يورد من األقوال يف شرح احلديث إال ما هو معترب، حىت ال
  .الوصول إىل املعىن املراد واملقصود

على شارح احلديث أال يورد يف شرح احلديث إال املعاين السائغة املتناسبة مع مقاصده، 
، وبعض الناس ال ينتبه هلذا فيورد كل ما صلى اهللا عليه وسلماليت ميكن أن تدخل يف مراده 

  . تصح حىت حكايتهيقف عليه يف معىن احلديث مما يصح، و مما ال
رمحه اهللا على املفسرين الذين يوردون يف تفسري اآلية ) هـ٧٤٨ت(وقد استنكر الذهيب 

  : يف تفسري القرآن: "كل ما ورد، فقال رمحه اهللا
  . ومنه ما هو مستحب. منه ما هو حتم

  .مكروه] منه[و. مباح] منه[و
 سياق هو وجه واحد دل فكثرة األقوال يف اآلية مع وهنها وبعدها من الصواب الذي

  .اخلطاب العريب عليه؛ مكروه حفظها واالعتماد عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها
واحملرم حفظ تفسري القرامطة اإلمساعيلية وفالسفة املتصوفة الذين حرفوا كتاب اهللا، فوق 

ذا التحريف حتريف اليهود، مما إذا  مسعه املسلم بل عامة األمة ببداءة عقوهلم علموا أن ه
  .)١(اهـ"وال أستجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أمسج الباطل. افتراء على اهللا وتبديل للترتيل

صلى هذا كالم الذهيب يف كتب التفسري وكذا احلال يف شرح احلديث النبوي، إذ أويت : قلت
  .أهدى وأتقى  القرآن ومثله معه، و ال ينبغي أن حيمل كالم الرسول إال على ما هواهللا عليه وسلم

                              

  .، ضمن ست رسائل للذهيب حتقيق جاسم الفهيد الدوسري٢٠٩ مسائل يف طلب العلم وفضله للذهيب ص(١)



  )٤٢ ( 

  املطلب الثالث 
  كتب شروح احلديث وما إليها

  
  : إضاءة 

  :احلديثاحلاجة إىل شروح 
  : قد قرروا- رمحهم اهللا تعاىل - إذا كان العلماء 

أن كل من وضع من البشر كتاباً فإمنا وضعه ليفهم بذاته من غري شرح، وإمنا احتيج إىل [
  :الشروح ألمور ثالثة

صنف؛ فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة، يف اللفظ الوجيز، كمال فضيلة امل: أحدها
فرمبا عسر فهم مراده ، فقصد بالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية، ومن هنا كان شرح بعض 

  .األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غريه له
ا، أو ألا من  بعض تتمات املسألة، أو شروط هلا، اعتماداً على وضوحهإغفاله: وثانيها

  .علم آخر، فيحتاج الشارح لبيان احملذوف ومراتبه
احتمال اللفظ ملعان كما يف ااز واالشتراك، وداللة االلتزام، فيحتاج الشارح : وثالثها

  .)١(]إىل بيان غرض املصنف وترجيحه
 أو وء يف احلاجة إىل الشروح؛ فإنه يصدق على كل كالم مقرما قُررإذا كان هذا 

  .وع، فيستفهم من القائل كالمه هلذه األمورمسم
وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفصح العرب على اإلطالق، وكان الصحابة 
رضوان اهللا عليهم، يسمعون كالمه صلى اهللا عليه وسلم، ويفهمون منه كل واحد حبسب 

  .حاله
م، أمر مقرر، ومما وتفاوت الصحابة رضوان اهللا عليهم يف الفهم منه صلى اهللا عليه وسل

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : يدل عليه ما جاء عن أيب سعيد اخلدري، قال

                              

  ). ٤/١٧٠(تقان يف علوم القرآن إل، ا)١/١٤(القرآن الربهان يف علوم )  ١(



  )٤٣ ( 

  " .إن اهللا خير عبداً بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند اهللا: "الناس وقال
ن عبد  ع أن خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،! فعجبنا لبكائه! فبكى أبوبكر:  قال

  .)١("فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو املخري، وكان أبوبكر أعلمنا! خري
ولقد كان صلى اهللا عليه وسلم، يبني هلم ما حيتاجون إىل بيانه، مع سالمة سليقتهم 

  .بان تقريرهاإالعربية، وقرم من قرائن احلال، وفهمهم ألحوال الشريعة ومقاصدها، 
جة إىل طلب البيان أوكد؛ إذ موانع الفهم أكثر، فقد تقاصرت واحلال بعدهم يف احلا

اهلمم، وضعفت السليقة، وغابت مشاهدة تقرير الترتيل، وجهلت مقاصد الشرع الكرمي عند 
  .أكثرهم

  :إضاءة 
  :كثرة املصنفات يف شرح احلديث وبيان معانيه على املصنفات يف الرجال وحنوها

 وغريبه، واالحتياط يف فهم معانيه؛ من املهمات حتصيل احلديث ومعرفة فقههملّا كان 
  . )٢( بذلك يوجب اشتباه املُراد بغري املُراداإلخاللبالنسبة للمحدث؛ إذ 

ملّا كان األمر كذلك اهتم العلماء بالتصنيف يف فقه احلديث وغريبه، حىت إن : أقول 
تصانيف اليت مجعت يف ذلك، بل لو ادعى مدعٍ أن ال ":احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل، قال

أمجع من التصانيف اليت مجعت يف متييز الرجال وكذا يف متييز الصحيح من السقيم، ملا أبعد، 
  .)٣(اهـ"بل ذلك هو الواقع

  : إضاءة 
  .)٤(أساليب كتب الشروح، وشرط الشارح وآدابه

  :للشرح ثالثة مسالك وطرق

                              

، حديث رقم "سدوا األبواب إال باب أيب بكر : "�أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب )  ١(
)٣٦٥٤.(  

  .٢٢٢احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص، وقارن بـ ٢٦العجالة النافعة ص)  ٢(
  ).١/٢٣٠(النكت على كتاب ابن الصالح )  ٣(
 .١٨٤-١٨٢، احلطة ص)١٩٣-١/١٩١(، أجبد العلوم )٣٨-١/٣٧(جممل ما ذكرته هنا مستفاد من كشف الظنون ) ٤(



  )٤٤ ( 

، وشرح الكرماين )فتح الباري (كشرح ابن حجر املسمى". قوله"الشرح بـ : األول 
  .املسمى الكواكب الدراري كالمها شرح صحيح البخاري

، مث يورد الشرح "قال"، فيورد املنت مصدراً له بـ "أقول" "قال"الشرح بـ : والثاين 
  ".أقول"مصدراً له بـ 

و ال أعرف أحداً سلكه يف . وهذا أسلوب ال يليق بشرح الكالم النبوي، وبيان معناه
  .ذلك

  .شرح ممزوج، حيث متزج فيه عبارة املنت والشرح: الشرح مزجاً، ويسمى : والثالث 
  ".ش"والشرح حبرف " م"مث ميتاز املنت إما حبرف 

  .وإما بوضع خط خيط فوق املنت، متييزاً له عن الشرح
  .وإما بتلوين املنت بلون غري لون الشرح

  .وإما بتحبري عبارة املنت دون الشرح
  .نت خبط مغاير خلط الشرحأو جعل امل

  .والشرح املزجي غري مأمون يف متييز املنت
أن  : - إال أنه يعود إىل إحدى الطرق السابقة –وهناك نوع آخر من أساليب الشرح 

يورد الشارح املنت مث يعقد مسائل على معاين احلديث، يأيت فيها ببيان مفردات احلديث، 
ة أو خترجيية، وهذا كما تراه يف شرح الترمذي وفقهه، وما يتعلق به من مباحث إسنادي

أليب ) طرح التثريب(، و )هـ٥٤٣ت(البن العريب املالكي ) عارضة األحوذي(املسمى 
  .رمحهم اهللا) هـ٨٠٦ت(الفضل العراقي 

  :شرط الشارح 
  : يطلب يف الشارح األمور التالية 

 آخره، فإن فات إخالص النية هللا تعاىل، وهذا شرط يستصحب من أول العمل إىل - ١
  . يف أوله استدرك بعد ذلك يف أي حمل منه

 التأهل يف العلم الذي فيه هذا املنت، إذ غالباً ما يتضمن املنت معان دقيقة بكالم وجيز - ٢
كافياً يف الداللة على املطلوب؛ وذلك من كمال مهارة املصنف، فإذا مل يكن الشارح متأهالً 



  )٤٥ ( 

صنف، يعسر عليه فهم بعض املنت، ويصعب عليه الوقوف على يف العلم، قريباً من مهارة امل
  .املراد منه على وجهه، ويأيت شرحه غري حمرر و ال مدقق

 ، الذي � كان هذا احلال يف كالم املنت من كالم العلماء، فما بالك يف كالم النيب وإذا
 فيه إال من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، والذي أويت جوامع الكلم، فال يتكلم

وهذه صفة األئمة الفقهاء واتهدين األعالم [تأهل فحاز ما شرطه أهل العلم يف اتهد، 
كالشافعي، ومالك وأمحد واحلمادين والسفيانني وابن املبارك وابن راهويه واألوزاعي وخلق 

  .)١(]من املتقدمني واملتأخرين
ات أهل الفن الذي فيه املنت،  املعرفة باصطالحات العلماء يف التصنيف، واصطالح- ٣

  . تكلم الرجل يف غري فنه أتى بالعجائبإذافإنه . واصطالحات العامل صاحب املنت يف كتابه
 الدراية بكالم املصنف صاحب املنت، يف كتبه األخرى، إذ هذا من أنفع وأجدر - ٤

ه، وصاحب وأحق ما يكون يف حترير املراد من عبارة املنت، ولذلك شرح بعض العلماء تصنيف
  .)٢(الدار أدرى مبا فيه

والشارح للحديث البد له من أن يكون متضلعاً باحلديث عارفاً به، حافظاً له، أو عارفاً 
بكيفية الرجوع إليه يف مصادره، إذا ما احتاج إىل أن جيمع أحاديث املوضوع الواحد، وسبق 

، على تفاصيل سبق يف طرق شرح احلديث أن أوىل ما فسر به احلديث ما جاء يف احلديث
  . جمملها
  . أن يراعي األدب يف شرحه، وتفصيل ذلك فيما سيأيت- ٥

  :آداب الشارح 
  :أخلص لك آداب الشارح فيما يلي 

  . أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه قدر االستطاعة- ١
ويف شرح احلديث يبذل جهده يف بيان املعىن املراد، وبيان حكمته، وتعليل احلكم، 

                              

 ).٤/٣٥(ما بني معقوفتني من كالم السخاوي يف فتح املغيث ) ١(
  . وهذا مقصد طريف حقيق بأن يفرد بالتصنيف، فتجمع الكتب اليت شرحها أصحاا)٢(



  )٤٦ ( 

على مناسبته وبالغته، وأسرار التعبري فيه، وموافقة األسلوب للمعىن املراد تقريره، والوقوف 
  .وتلمس أساليب تقرير احلكم والدعوة خالل ذلك

  أن يذب عما قد تكفل إيضاحه مبا يذب به صاحب تلك الصناعة؛ ليكون شارحاً - ٢
 ميكن محله على غري ناقض وجارح، ومفسراً غري معترض؛ اللهم إال إذا عثر على شيء ال

وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح، متمسكاً بذيل العدل 
  . واإلنصاف، متجنباً عن احليف واالعتساف

ويف شرح احلديث يذب عن معاين األخبار، ويزيل عنها اإلشكال ويدفع عنها التعارض 
ارض عن جناب الشرع، وأن ما الذي يطرأ  عند من مل يتأهل، معتقداً نفي االختالف والتع

  .وجد من اختالف إمنا مرجعه إىل اجتهاد اتهدين
مستعيناً مبا قرره أهل العلم يف خمتلف احلديث ومشكله، وجييب عن طعون أهل الريب 
واإلحلاد، والزيغ والضالل؛ مستعيناً يف ذلك بكالم أهل العلم املتصدين ملثل ذلك، خاصة 

ابة والتابعني وأئمة املسلمني وأتباعهم، ومنهم ابن تيمية كالم السلف الصاحل من الصح
) هـ٧٩٥ت(وابن رجب ) هـ٧٥١ت(وابن القيم ) هـ٧٤٨ت(والذهيب ) هـ٧٢٨ت(

وغريهم رحم اهللا اجلميع، ومنهم يف العصور أئمة دعوة التوحيد ) هـ٨٥٢ت(وابن حجر 
ر فيشكر، و ال ينكره إال يف الديار النجدية، فإن هلم يف هذا الباب الشيء الكثري الذي يذك

تبني له مصداق ) الدرر السنية(جاهل أو مكابر، ومن طالع مصنفام وخاصة ما جمع يف 
واملعلمي ) هـ١٣٠٧ت( وصديق حسن خان )هـ١٢٥٠ت(قويل، و مثل الشوكاين 

وابن عثيمني ) هـ١٤٢٠(وابن باز ) هـ١٤١٦ت(واجلامي ) هـ١٣٨٦ت(
... فر هلم، وحفظ األحياء بصحة وعافية وسالمة، وغريهم رمحهم اهللا وغ)هـ١٤٢١ت(

  .آمني
 تقدمي العذر بني يدي التنبيه والتعقيب؛ ألن اإلنسان حمل النسيان، والقلم ليس - ٣

  . مبعصوم من الطغيان، فكيف مبن مجع املطالب من حماهلا املتفرقة
 حىت يالم وليس كل كتاب ينقل املصنف عنه ساملاً عن العيب حمفوظاً له عن ظهر الغيب،

  :يف خطئة؛ فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً، ويكين مبثل



  )٤٧ ( 

  ".وهم"و ، "ظن"، و "قيل"
  ".وأجيب... اعترض "و 
بعض "، و "بعض احلواشي"، و "بعض الشروح"، و "احملشي"، و "بعض الشراح"و 
  ".الناس

  . وحنو ذلك، من غري تعيني كما هو دأب الفضالء
رمحه اهللا كلما أراد التعقب على أهل الرأي، عنون ) هـ٢٥٦ت(خاري وانظر لصنيع الب

رسالة يف حترير ) هـ١٣٢٩ت(، حىت إن لشمس احلق العظيم آبادي "بعض الناس"هلم بـ 
، رد فيها على رسالة ألفها بعضهم )رفع االلتباس عن بعض الناس: (هذه املواضع امسها

  . )١(رضوانيتعقب فيها البخاري عليه من اهللا الرمحة وال
وقد تأنق املتأخرون يف أسلوب التحرير، وتأدبوا يف الرد واالعتراض على املتقدمني، 

  بأمثال األلفاظ املذكورة؛
  .ترتيهاً هلم عما يفسد اعتقاد املبتدئني فيهم، وتعظيماً حلقهم

  ورمبا محلوا هفوام على الغلط من الناسخني ال من الراسخني؛ 
ألم لفرط اهتمامهم باملباحثة واإلفادة مل يفرغوا لتكرير النظر : "و إذا مل ميكن ذلك قالوا

  ".واإلعادة
إنا ال نعرف : "وأجابوا عن ملز بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فالن بعبارته، بقوهلم

كتاباً ليس فيه ذلك، فإن تصانيف املتأخرين بل املتقدمني ال ختلو عن مثل ذلك، ال لعدم 
  ".بري وتغيري العبارة، بل حذراً عن تضييع الزمان فيهاالقتدار على التع

أنه إن اتفق فهو توارد اخلواطر، "وعن مثالبهم بأم عزوا إىل أنفسهم ما ليس هلم، بـ 
  ".كما يف تعاقب احلوافر على احلوافر

) مشكاة املصابيح(وهللا در صاحب : "رمحه اهللا) هـ١٣٠٧ت(قال صديق حسن خان 

                              

إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء، باجلامعة /  مشس احلق وأعماله ، تأليف حممد عزير السلفيانظر حياة احملدث) ١(
  .١٢٦-١١٦ص/ هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / السلفية بنارس اهلند



  )٤٨ ( 

عليه فانسب القصور إيلّ لقلة الدراية، ال إىل جناب الشيخ رفع اهللا فإذا وقفت : حيث يقول
  .)١(اهـ"قدره يف الدارين، حاشى هللا من ذلك

  : إضاءة 
  مناهج دراسة كتب احلديث

  : )٢(اعلم أن دراسة كتب احلديث على ثالثة مناهج
رض منهج السرد، وهو أن يقرأ الشيخ املُسمع أو القارئ الكتاب بدون تع: األول 

وهذه الطريقة عادة يسلكوا عند طلب .للمباحث اللغوية والفقهية وأمساء الرجال وغريها
  .القراءة لإلجازة، أو عند طلب البحث عن حديث معني، وهي قريبة من قراءة اجلرد 

رمحه اهللا أنه قرأ صحيح مسلم ) هـ٨١٧ت(وقد ذكر الفريوز آبادي صاحب القاموس 
  .يف ثالثة أيام بدمشق

رمحه اهللا صحيح مسلم على حممد بن ) هـ٨٠٦ت( احلافظ أبو الفضل العراقي وقرأ
إمساعيل اخلباز بدمشق يف ستة جمالس متوالية، قرأ يف آخر جملس منها أكثر من ثلث الكتاب، 

  .، وهو يعارض بنسخته)هـ٧٩٥ت(وذلك حبضور احلافظ زين الدين بن رجب 
حلريي النيسابوري الضرير صحيح ومسع اخلطيب البغدادي على إمساعيل بن أمحد ا

البخاري مبكة بسماعه من الكشميهين يف ثالثة جمالس، اثنان منها يف ليلتني كان يبتدئ 
  .بالقراءة وقت املغرب وخيتم عند صالة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إىل طلوع الفجر

ربعني رمحه اهللا صحيح البخاري يف أ) هـ٨٥٢ت(وقرأ احلافظ ابن حجر العسقالين 
ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم يف يومني وشيء، وقرأ 
سنن ابن ماجه يف أربعة جمالس، وقرأ كتاب النسائي الكبري يف عشرة جمالس منها أربع 
ساعات، وأسرع شيء وقع له أنه قرأ يف رحلته الشامية معجم الطرباين الصغري يف جملس 

ظهر والعصر، وهذا الكتاب يف جملد يشتمل على حنو ألف حديث واحد بني صاليت ال

                              

  .١٨٤ احلطة ص(١)
  . استفدت ذلك من كالم شاه ويل اهللا الدهلوي، وزدت عليه زيادات، وسيأيت ذكر املصدر بعد قليل(٢)



  )٤٩ ( 

  .)١(ومخسامئة حديث
  !وهذه مهم عالية، أين منها حنن يف هذا الزمان أسأل اهللا أن يرمحنا برمحته

منهج البحث والتحليل، وهو أن يتوقف بعد قراءة حديث : الثاين من طرق درس احلديث
نادر من أمساء رجال إسناده، وما يرد عليه من عند غريبه وتراكيبه العويصة، واالسم ال

السؤال الظاهر يف املسألة املنصوص عليها، وحيل هذه األمور بكالم متوسط، مث ينتقل إىل 
  . احلديث التايل على هذا القياس

وعلى هذه الطريقة أدركنا شيوخنا كالشيخ عبداهللا بن محيد رمحه اهللا، فقد كان يبدأ 
شرح حديث من األحاديث اجلوامع، وكذا كان الشيخ عبدالعزيز درسه يف الفتاوى عادة ب

بن باز يف شرحه للحديث من ذلك يف شرحه لكتاب املنتقى للمجد بن تيمية 
، وكذلك الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحهم اهللا، ومن مشاخينا الذين )هـ٦٥٢ت(

سعيد شفا األثيويب رمحه كانوا ال يطيلون يف الشرح ويسلكون هذه الطريقة املتوسطة الشيخ 
  .اهللا والشيخ حيىي عثمان املدرس حفظه اهللا

منهج اإلمعان والتعمق، وهو أن يتكلم كثرياً على كل كلمة من احلديث مبا هلا : الثالث 
وما عليها وما يتعلق ا، فمثالً يف شرح الغريب ومشكل اإلعراب يذكر الشواهد من 

وية واشتقاقاا وأماكن استعماهلا، ويف أمساء الرجال الشعر، ويستطرد إىل بيان املادة اللغ
يذكر ترامجهم وأحواهلم، وخيرج املسائل الفقهية على املسألة املنصوص عليها، وحيكي 

  .حكايات غريبة وقصص عجيبة بأدىن مناسبة
وقد رأيت : " بعد ذكره هلذه الطرق رمحه اهللا) هـ١١٧٦ت(شاه ويل اهللا الدهلوي قال 

رمني الشريفني على هذه املناهج الثالثة، فكان اختيار الشيخ حسن علماء احل
وأمحد القطان والشيخ أيب طاهر وغريهم منهج السرد بالنسبة للخواص املتبحرين؛ )٢(العجيمي

ليقوموا بسماع احلديث وتصحيح متنه وإسناده بسرعة، وكانوا حييلون إىل شروح الكتب 
                              

  .٢٦٢ انظر قواعد التحديث للقامسي ص(١)
هـ، وهذا هو غري املذكور ١١١٣ترمجة حلسن العجيمي، لكنه ذكر أنه تويف عام ) ٢/٢٠٥(رأيت يف األعالم للزركلي ) ٢(

 .، فهو جزماً يعين غري هذا الشيخ، واهللا أعلم..."وقد رأيت : "هـ، وهو هنا يقول١١١٤هنا ألن شاه ويل اهللا ولد سنة 



  )٥٠ ( 

  . اليوم على تتبع هذه الشروحللمباحث األخرى، ألن مدار ضبط احلديث
أما بالنسبة للمبتدئني واملتوسطني فكانوا خيتارون هلم منهج البحث، ليحيطوا مبا جيب 
معرفته يف علم احلديث ويستفيدوا منه، وكانوا يف هذه احلالة يضعون أمامهم غالباً شرحاً من 

  .الشروح يراجعونه يف أثناء البحث
لقصاص، وكان القصد منه إظهار العلم والفضل أو غريمها، أما املنهج الثالث فهو منهج ا

  .)١(اهـ"ال الرواية وحتصيل العلم، واهللا أعلم
  : إضاءة 

  : )٢(ذكر أشهر كتب شرح احلديث وأنفعها
تفكرت ليلة يف رجال فأريت فيما يرى النائم كأن رجالً : "قال أبو زرعة رمحه اهللا

  .)٣("يا أبا زرعة، فهم منت احلديث خري من التفكر يف املوتى: ينادي
من مهمات احملدث االحتياط العظيم يف فهم معاين احلديث؛ ألن املساهلة يف ذلك توجب 

  . )٤(اشتباه املراد بغري املراد
 الكتب املعينة على فهم املراد من احلديث، كتب شروح احلديث، وهي على ومن أهم

  :أنواع 
  .كتب مفردة لشرح حديث واحد: النوع األول 
  .كتب مفردة لشرح جماميع احلديث: النوع الثاين 

                              

من . (١٥٥ـ١٥٤ص"رمحه اهللا،  ) هـ١١٧٦ت(لشاه ويل اهللا الدهلوي " إحتاف النبيه مبا حيتاج إليه احملدث والفقيه) ١(
نسخة مصفوفة على احلاسب اآليل امنت علي ناقلها عن الفارسية األستاذ الفاضل واألخ النبيل حممد عزير مشس السلفي 

- ٢٣٥وقارن باحلطة ص). محد وفقهما اهللا لكل خري، وجزامها عين خريابالقراءة فيها والنقل منها، وذلك بواسطة أخي أ
٢٣٦.  

وموضوع هذه اإلضاءة لو ينهد له أحد املهتمني باحلديث فيجمع كتب شروح احلديث اليت يقف عليها، مع التعريف ا ) ٢(
ته كما نص عليها يف مقدمته، ومبؤلفيها، وبيان املطبوع منها واملخطوط وأماكن وجوده، ومميزات كل شرح بإجياز، أو خط

 . خرياً كثرياً- إن شاء اهللا تعاىل –فإن يف ذلك 
 ).٤/٣٦(فتح املغيث للسخاوي ) ٣(
 .٢٢٢احلطة ص) ٤(



  )٥١ ( 

  :ومن النوع األول 
 جزء فيه فوائد حديث أيب عمري، أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي -

  . )١()هـ٣٣٥ت(
  . شرح حديث أيب زرع وأم زرع للقاضي عياض-
  . )٢("كان اهللا ومل يكن شيء غريه" شرح حديث عمران بن احلصني  -
  .)٣("يا عبادي إين حرمت الظلم: " أيب ذرشرح حديث -
  .)٤("إمنا األعمال بالنيات" شرح حديث -
  .)٥( شرح حديث خطبة احلاجة-
  . )٦("بدأ اإلسالم غريباً" شرح حديث -
  .)٧()هـ٧٢٨ت(يعها البن تيمية أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية مج
  .)٨()هـ٧٥٦ت(، لعلي بن عبد الكايف السبكي "إبراز احلكم من حديث رفع القلم "-
  .)٩()هـ٧٦٣ت( للعالئي ،نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد -
  . )١٠("اختصام املأل األعلى" شرح حديث - 
  .)١("ما ذئبان جائعان" شرح حديث -

                              

 .هـ١٤١٢مطبوع بتحقيق صابر أمحد البطاوي، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل ) ١(
  ).٢٤٤-١٨/٢١٠(ضمن جمموع الفتاوى  ) ٢(
 ).٢١٠-١٨/١٣٦(اوى ضمن جمموع الفت) ٣(
  ).٢٨٥-١٨/٢٤٤(ضمن جمموع الفتاوى ) ٤(
  ).٢٩١-١٨/٢٨٥(ضمن جمموع الفتاوى ) ٥(
  ).٣٠٦-١٨/٢٩١(ضمن جمموع الفتاوى ) ٦(
 . من جمموع الفتاوى البن تيمية رمحه اهللا١٨ضمن الد اليت البن تيمية موجودة ومجيع هذه الشروح ) ٧(
 .هـ١٤١٢ة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل مطبوع بتحقيق كيالين حممد خليف) ٨(
 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / الظهران/ دار ابن اجلوزي/ وهو مطبوع، بتحقيق بدر عبداهللا البدر) ٩(
مكفرات الذنوب ودرجات الثواب (مطبوع، وقفت له على طبعتني ، إحدامها ملكتبة التراث اإلسالمي، حتت اسم ) ١٠(

اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل (و أن هذا االسم من تصرف الناشر، والثانية باسم ، ويبد)ودعوات اخلري
  .هـ١٤٠٥بشري حممد عيون، مكتبة املؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان، دمشق، : حتقيق) األعلى



  )٥٢ ( 

  .)٢("غاية النفع يف شرح حديث متثيل املؤمن خبامة الزرع "-
  .)٣("بدأ اإلسالم غريبا"شرح حديث " كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة "-
  .)٤("اللهم بعلمك الغيب" شرح حديث عمار بن ياسر -
  .)٥("� البن عباس �نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب  "-
  .)٦(" بعثت بالسيف بني يدي الساعة�احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب  "-

  ).هـ٧٩٥ت(مجيعها لزين الدين عبدالرمحن بن رجب 
جلالل الدين السيوطي " إمنا األعمال"منتهى اآلمال يف شرح حديث  "-

  .)٧()هـ٩١١ت(
  .)٨( قطر الويل يف شرح حديث الويل-
  . )٩("س واهلم و الوسواسالنف" رفع الباس عن حديث -

______________  
=  
هـ، ١٣٩٨لطباعة املنريية، مطبوع، وقفت له على طبعة يف هامش كتاب جامع بيان العلم وفضله، البن عبدالرب ، إدارة ا) ١(

وطبعة مفردة ضمن جمموعة الرسائل املنريية يف أول اجلزء الثالث، وطبعة مفردة بتحقيق بدر بن عبداهللا ). ١٨٣-١/١٦٧(
 .هـ١٤١٦البدر، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثالثة 

اعيلية، مصر، ضمن سلسلة شروح وقفت عليه مطبوعاً، بتحقيق أشرف بن عبد املقصود، مكتبة اإلمام البخاري، اإلمس) ٢(
  .هـ١٤٠٨األحاديث، الطبعة األوىل 

هـ، واألخرى حتقيق ١٤٠٣وقفت له على طبعتني إحدامها إعداد مجال ماضي، دار الدعوة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل ) ٣(
 .هـ١٤١٤بدر بن عبداهللا البدر، مؤسسة الريان، بريوت، دار النفائس الكويت، 

) مكتبة ابن رجب(طبعة بتحقيق أيب عبدالرمحن إبراهيم بن حممد العرف، مكتبة السوادي، جدة، ضمن وقفت له على ) ٤(
 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 

مطبوع، وقفت له على طبعتني إحدامها بقراءة وتعليق وتقدمي عز الدين البدوي النجار، مكتبة املدين ومطبعتها، جدة، ) ٥(
بريوت، مجعية إحياء التراث اإلسالمي باجلهراء، الطبعة .، دار البشائر اإلسالميةواألخرى بتحقيق حممد بن ناصر العجمي

  .هـ١٤١٤الثالثة
 .هـ١٤١١مطبوع، بتحقيق عبدالقادر األرنؤوط، دار املأمون للتراث، دمشق، الطبعة األوىل ) ٦(
  .هـ١٤٠٦ مطبوع، بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ببريوت، الطبعة األوىل) ٧(
  .مطبوع، بتحقيق إبراهيم هالل) ٨(
 .هـ١٤١٥مطبوع بتحقيق علي رضا بن عبداهللا بن علي رضا، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل ) ٩(



  )٥٣ ( 

  ).هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين 
 أكمل البيان يف شرح حديث جند قرن الشيطان، حلكيم حممد أشرف سندهو -

  . )١()هـ١٣٧٣ت(
  .)٢()هـ١٤٠١ت( اإلبداع شرح خطبة الوداع، لعبداهللا بن محيد -

   :ومن النوع الثاين
،أليب سليمان محد بن )٤(يح البخاري يف شرح صح)٣()أعالم احلديث(أعالم السنن ـ ١

وهو أول من تناول صحيح البخاري بالشرح والتعليق ملا ). هـ٣٨٨ت(سليمان اخلطايب 
. شرح سنن أيب داود" معامل السنن"أشكل من معانيه، وصنفه رمحه اهللا بعد تصنيفه لـ 

ديث من واعتمد يف شرحه جلامع البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي، إال أحا
  .)٥(آخره فإنه اعتمد فيها على رواية حممد بن يوسف الفربري عن البخاري

إن مجاعة من إخواين ببلخ كانوا سألوين عند فراغي هلم من إمالء : "وقال يف مقدمته
 أن أشرح – رمحه اهللا –أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين ) معامل السنن(كتاب 

 وأن أفسر – رمحه اهللا –يب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري هلم كتاب اجلامع الصحيح أل
   .)٦(اهـ"املشكل من أحاديثه وأبني الغامض من معانيها

، أليب سليمان محد بن سليمان اخلطايب )٧(معامل السنن يف شرح سنن أيب داودـ ٢

                              

 مطبوع، وقفت له على طبعتني إحدامها نشر حديث أكادمي، فيصل آباد، باكستان، اهتم بطبعه عبد احلميد حبيب اهللا) ١(
هـ، واألخرى بتقدمي وحتقيق عبدالقادر بن حبيب اهللا السندي، نشر دار املنار، اخلرج، ١٤٠٢نشاطي، الطبعة األوىل 

 .هـ١٤١١الطبعة الثانية 
 .مطبوع، مطابع دار الثقافة، مكة) ٢(
 ).١/٦٤" (ديثأعالم احل"هذا ما انتهى إليه احملقق الفاضل وفقه اهللا يف اسم الكتاب انظر مقدمة حتقيق كتاب ) ٣(
حممد بن سعد بن عبدالرمحن آل سعود، ضمن مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء / وهو مطبوع، بتحقيق الدكتور) ٤(

 .التراث اإلسالمي، مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى
 ).١/١٠٦(أعالم احلديث ) ٥(
 ).١/١٠١(أعالم احلديث ) ٦(
 سنن أيب داود، لشمس  خمتصرذيبعة اليت مع خمتصر سنن أيب داود، للمنذري، و وهو مطبوع، من ضمن طبعاته، الطب) ٧(

، حتقيق أمحد شاكر، وحممد حامد الفقي، نشر )هـ٧٥١ت) (ابن قيم اجلوزية(الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي 
= 



  )٥٤ ( 

وشرحه . وهو شرح نفيس، ولعله أول من تناول كتاب أيب داود بالشرح). هـ٣٨٨ت(
  .، وهي ختالف يف ترتيبها رواية اللؤلؤي املطبوعة)١(نن برواية ابن داسةللس

وقد مجع أبو داود يف كتابه هذا من احلديث يف أصول العلم، وأمهات : "قال يف مقدمته
  .السنن وأحكام الفقه، ما ال نعلم متقدماً سبقه إليه، و ال متأخراً حلقه فيه

وضحته من وجوهها ومعانيها، وذكر أقاويل وقد كتبت لكم فيما أمليت يف تفسريها وأ
  .)٢(اهـ"تهمحبرالعلماء واختالفهم فيها؛ علماً مجا، فكونوا به سعداء، نفعنا اهللا تعاىل وإياكم 

 أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن ،)٣(التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيدـ ٣ 
  ).هـ٤٦٣ت(عبدالرب النمري األندلسي القرطيب املالكي 

كتاب التمهيد لصاحبنا أيب عمر يوسف بن : "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 
عبدالرب ـ وهو اآلن بعد يف احلياة مل يبلغ سن الشيخوخة ـ وهو كتاب ال أعلم يف الكالم 

  .)٤("على فقه احلديث مثله أصالً فكيف أحسن منه
  .)٥(اهـ"ف يف فنهوهو أشرف كتاب صن: "قال ابن تيمية رمحه اهللا عن هذا الكتاب

صنف ابن عبدالرب التمهيد ورتبه على أمساء شيوخ مالك بن أنس رمحه اهللا، وشرح فيه 
  .األحاديث املرفوعة، شرحاً ماتعاً نافعاً جامعاً حديثاً وفقهاً وتارخياً ولغةً وأدباً، رمحه اهللا

 املأخذ، ال والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبدالرب رمحه اهللا عسر التناول صعب
يسهل الوصول فيه إىل فوائده، فقام مجاعة بإعادة ترتيبه، ومن أحسنها ـ فيما يبدو يل  واهللا 

  .)٦(علم ـ  ما وقع على أبواب املوطأأ
______________  

=  
 .هـ١٤٠٠دار املعرفة 

  ).٨/١٣١(ملحق معامل السنن ) ١(
 )..١/١٣(معامل السنن ) ٢(
 . وهو مطبوع، بتحقيق حممد عبدالكبري البكري، وزمالئه، توزيع مكتبة األوس، املدينة املنورة)٣(
 .عن رسالة ابن حزم يف فضل األندلس) ٣/١٦٩(نقله يف نفح الطيب ) ٤(
 ).٣/٢٢٠(جمموع الفتاوى ) ٥(
ة، من منشورات دار الكتب العلمية، وطأ مالك، ملصطفى صميدممن ذلك فتح املالك بتبويب التمهيد البن عبدالرب على ) ٦(

= 



  )٥٥ ( 

رأيت أن أمجع يف كتايب  هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رمحه " :قال يف مقدمته
عنه، من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ اهللا، يف رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلسي 

  .مسنده ومقطوعة ومرسله وكل ما ميكن إضافته إليه صلوات اهللا وسالمه عليه
ورتبت ذلك مراتب، قدمت فيها املتصل، مث ما جرى جمراه مما اختلف يف اتصاله، مث 

  .املنقطع واملرسل
  . ليكون أقرب للمتناولوجعلته على حروف املعجم يف أمساء شيوخ مالك رمحهم اهللا

ووصلت كل مقطوع جاء متصال من غري رواية مالك، وكل مرسل جاء مسندا من غري 
طريقه رمحة اهللا عليه، فيما بلغين علمه، وصح برواييت مجعه، لريى الناظر يف كتابنا هذا موقع 

 هذه آثار املوطأ من االشتهار والصحة، واعتمدت يف ذلك على نقل األئمة، وما رواه ثقات
  .األمة

وذكرت من معاين اآلثار وأحكامها املقصودة بظاهر اخلطاب ما عول على مثله الفقهاء 
  .أولو األلباب

 ومنسوخها، وأحكامها ومعانيها، ما وناسخهاوجلبت من أقاويل العلماء يف تأويلها، 
  .يشتفي به القارئ الطالب ويبصره وينبه العامل ويذكره

ين واإلسناد مبا حضرين من األثر ذكره، وصحبين حفظه، مما وأثبت من الشواهد على املعا
  .تعظم به فائدة الكتاب

  .وأشرت إىل شرح ما استعجم من األلفاظ، مقتصرا على أقاويل أهل اللغة
وذكرت يف صدر الكتاب من األخبار الدالة على البحث عن صحة النقل وموضع املتصل 

ن اإلمامة يف علم الديانة ومكانه من االنتقاد واملرسل ومن أخبار مالك رمحه اهللا وموضعه م
والتوقي يف الرواية ومرتلة موطئه عند مجيع العلماء املؤلفني منهم واملخالفني نبذا يستدل ا 

  .اللبيب على املراد وتغىن املقتصر عليها عن االزدياد

______________  
=  

 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل 



  )٥٦ ( 

  .وأومأت إىل ذكر بعض أحوال الرواة وأنسام وأسنام ومنازهلم
ت تاريخ وفاته منهم معتمدا يف ذلك كله على االختصار ضاربا عن وذكرت من حفظ

التطويل واإلكثار واهللا أسأله العون على ما يرضاه ويزلف فيما قصدناه فلم نصل إىل شيء 
مما ذكرناه إال بعونه وفضله ال شريك له فله احلمد كثريا دائما على ما أهلمنا من العناية خبري 

رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم  بسنةهب لنا من التمسك الكتب بعد كتابه وعلى ما و
  اهـ"وما توفيقي إال باهللا وهو حسيب ونعم الوكيل

وباجلملة فهو كتاب جليل، حافل، من رآه رأى العجب العجاب، فسبحان اهللا : قلت
  .الوهاب

، أليب عمر يوسف بن عبدالرب )١(االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصارـ  ٤
، وقصد فيه شرح مجيع أقاويل الصحابة والتابعني يف "التمهيد"صنفه بعد ). هـ٤٦٣ت(

املوطأ، وما ملالك فيه من قوله الذي بىن عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده، 
الذين هم احلجة عنده على من خالفهم، مع ذكر ما لفقهاء األمصار من التنازع يف معاين 

  . طأكل قول رمسه مالك يف املو
  . وقد رتبه فيه على أبواب املوطأ

  .وهو كتاب نفيس للغاية، رحم اهللا مصنفه وأجزل له املثوبة
  . )٢(رمحه اهللا خمتصراً للتمهيد) هـ٤٥٦ت(وقد اعتربه ابن حزم 

هو كتاب مل : "رمحه اهللا عن كتاب االستذكار) هـ٥٧٦ت(قال أبو الطاهر السلفي 
  .)٣(اهـ"يصنف يف فنه مثله

  .)هـ٥١٦ت(، للحسني بن مسعود البغوي )٤(السنةشرح ـ  ٥

                              

 .هـ١٤٢١مطبوع، من طبعاته طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق سامل حممد عطا، وحممد علي معوض، الطبعة األوىل  ) ١(
ستذكار اختصار كذا قال ابن حزم رمحه اهللا أن اال: قلت. نقالً عن رسالة فضل األندلس البن حزم) ٣/١٦٩(نفح الطيب ) ٢(

 .للتمهيد، ولكن الواقع خالفه، واهللا املوفق
 ).ضمن لقاء العشر األواخر. (٣٤مقدمة إمالء االستذكار ص) ٣(
وهو مطبوع، بتحقيق زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط، من مطبوعات املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل بدئ فيها ) ٤(

= 



  )٥٧ ( 

  .)١(اهـ"مفيد يف بابه: "رمحه اهللا عن هذا الكتاب) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
هذا كتاب يف شرح السنة، يتضمن ـ إن شاء اهللا سبحانه : "قال مصنفه واصفاً كتابه

 صلى اهللا عليه ثرياً من علوم األحاديث، وفوائد األخبار املروية عن رسول اهللاكوتعاىل ـ  
وسلم من حل مشاكلها، وتفسري غريبها، وبيان أحكامها، يترتب عليها من الفقه واختالف 

". العلماء مجل ال يستغين عن معرفتها املرجوع إليه يف األحكام واملعول عليه يف دين اإلسالم
...  

نوع من وإين يف أكثر ما أوردته بل يف عامته متبع إال القليل الذي الح يل ب: "وقال
الدليل، يف تأويل كالم حمتمل، أو إيضاح مشكل، أو ترجيح قول على آخر، إذ لعلماء 
السلف رمحهم اهللا تعاىل سعي كامل يف تأليف ما مجعوه، ونظر صادق للخلف يف أداء ما 

  .)٢("مسعوه
وكتابه سهل ممتنع، يستفيد . وقد اعتمد كثرياً على كالم اخلطايب يف كتبه رمحه اهللا: قلت

  .نه املبتدي، و ال يستغين عنه املنتهيم
ومن املهم أن يتنبه املطالع لكتابه لألحاديث اليت يوردها بإسناد نفسه إىل رسول اهللا صلى 

، "أخرجه مسلم"أو " أخرجه البخاري"، أو "متفق عليه"اهللا عليه وسلم، مث يقول عقبها 
فإن ساق احلديث من غري فينظر هل ساقها من طريق البخاري أو مسلم أو من طريق آخر، 

، إمنا "أخرجه مسلم"أو " رواه البخاري"أو " متفق عليه"طريق صاحبا الصحيح، فقوله عقبه 
  .يعين به أصل احلديث، ال اللفظ الذي ساقه مجيعه، حىت تعتربه برواية الصحيح، واهللا املوفق

، )هـ٥٣٦ت(، أليب عبداهللا حممد بن علي بن عمر املازري )٣(املعلم بفوائد مسلمـ ٦

______________  
=  

 .هـ١٤٠٠نتهت اهـ، و١٣٩٠
 ).٤/٣٦(فتح املغيث ) ١(
 .باختصار) ٣_١/٢(شرح السنة للبغوي ) ٢(
 .م١٩٨٨وهو مطبوع، بتحقيق الشيخ حممد الشاذيل النيفر، من مطبوعات دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ) ٣(



  )٥٨ ( 

اشتمل على عيون من علم احلديث، وفنون من . )١(وهو أول شرح لصحيح اإلمام مسلم
والكتاب إمنا هو دروس أمالها، ولو توفر لتصنيفه وتأليفه لكان غاية . الفقه، على أشعرية فيه

  .إن شاء اهللا
، وإمنا هو إن كتاب املعلم مل يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه: "قال القاضي عياض رمحه اهللا

  .)٢(اهـ"تعليق ما تضبطه الطلبة من جمالسه، وتتلقفه وكدات األلباء
، أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض )٣(إكمال املعلم بفوائد صحيح مسلمـ ٧

، أكمل فيه كتاب املعلم للمازري، فأجاد وأفاد، وفاق أصله أو )هـ٥٤٤ت(اليحصيب 
  . اهللا لهوالقاضي عياض  أشعري يف العقيدة غفر! كاد

 بن حيىي الدين شرف الدين حمليي،)٤(املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجـ  ٨
ووصف بأنه  أمجع . وهو شرح مجع فيه خالصة عدة شروح). هـ٦٧٦ت(شرف النووي 

مع أشعرية فيه غفر اهللا له . الشروح فوائد، وأكثرها عوائد، وأضبطها للشوارد واألوابد
  .ورمحه

نعم الكتاب شرح مسلم أليب زكريا : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .)٥(اهـ"النووي

) هـ٧٠٢ت(كالمها البن دقيق العيد " شرح عمدة األحكام" و )٦("شرح اإلملام "- ٩
  .رمحه اهللا

                              

 ).١/١٢٦(انظر مقدمة احملقق لكتاب املعلم ) ١(
 ).١/٧٢(إكمال املعلم ) ٢(
 مطبوعات دار الوفاء مبصر ـ املنصورة، مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة  إمساعيل، من حيىي مطبوع، بتحقيق الدكتور) ٣(

، "منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم"ومن الدراسات فيه كتاب . هـ١٤١٩األوىل 
 هـ١٤١٤للدكتور احلسني بن حممد، دار ابن عفان، اخلرب السعودية، الطبعة األوىل 

 .هـ١٣٩٢/ دار إحياء التراث/ ، ومن طبعاته طبعة بتصحيح حممد حممـد عبد اللطيفوهو مطبوع) ٤(
 ).٤/٣٥(فتح املغيث ) ٥(

هـ، يف جزأين ١٤١٨ مطبوع جزء منه، بتحقيق عبدالعزيز بن حممد السعيد، دار أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل (٦)
  .حقق فيها تقريباً سدس املوجود من املخطوط



  )٥٩ ( 

و فيهما دليل على ما وهبه اهللا تعاىل من ذلك : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .)١(اهـ)"نه من األحكام واآلداب املستنبطة منهفقه احلديث والتنقيب عما تضم: يعين(

إحكام " البن دقيق العيد، املسمى )٢("شرح عمدة األحكام"قد قرأت كتاب : قلت
  :، ورأيته يتميز بأمور منها"األحكام
  . خترجيه الفروع على األصول عند حبثه للمسائل املستنبطة من احلديث-  
لب الكتاب، عند شرح احلديث وذكر  اعتماده طريقة البحث ال التقرير يف غا-  

  .مسائله، وهذا من ورعه وحيطته رمحه اهللا
 إرشاده عند كالمه على فقه احلديث إىل جهات مكملة للبحث يف املسألة حييل -

  .القارئ إىل حتصيلها
  . االختصار  يف العبارة، فهو شرح موجز غري بسيط، ولعل سبب ذلك أنه أماله -
  .رة، رمحه اهللا استقالله يف سبك العبا-

أن يعلم أن الذي دونه من إمالء ابن دقيق العيد، : ومن املهمات حول هذا الكتاب
هو الشيخ عماد الدين القاضي إمساعيل بن تاج الدين حممد بن سعد بن أمحد بن األثري 

إحكام األحكام يف شرح : "احلليب، وهو الذي مسى شرح العمدة بامسه الذي عرِف به
 إن شاء اهللا -، وبسبب اإلمالء حصل يف العبارة نوع صعوبة تزول "نامأحاديث سيد األ

  .  باملران وإعادة النظر-تعاىل 
أما كتاب شرح اإلملام فقد مات رمحه اهللا قبل متامه، وهو شرح عظيم، ذكر 

ما يف كتاب اإلملام  بأحاديث : يعين(فنشرح ما فيه : "... مقاصده يف مقدمته فقال
  :نن على وجوه نقصدها ومقاصد نعتمدهامن الس) األحكام

التعريف مبن ذكر من رواة احلديث، واملخرجني له، والتكلم فيما يتعلق به : األول 
  .على وجه االختصار

                              

 ).٤/٣٦(غيث فتح امل) ١(
 .وهو مطبوع من طبعاته طبعة املطبعة املنريية، دار الكتب) ٢(



  )٦٠ ( 

إما على جهة االتفاق، أو االختالف على وجه : التعريف بوجه صحته: الثاين 
  .اإلجياز أيضاً

  !د يف االختيار لم االختيار عليه إىل بعض املقاص– أحياناً –اإلشارة : الثالث 
إما : الكالم على تفسري شيء من مفردات ألفاظه، إذا تعلق بذلك فائدة: الرابع 

  .لغرابته عن االستعمال العادي، أو لفائدة ال تظهر عند أكثر املستعملني
  .إيراد شيء من علم اإلعراب إذا احتيج إليه أحياناً: اخلامس 
  .يف بعض األماكن يف علم البيان : السادس 
الكالم على املعاين التركيبية ، والفوائد املستنبطة، واألحكام املستخرجة، : السابع 

  .وهذا هو املقصود األعظم
اعتماد ما تقدمت اإلشارة إليه مع عدم امليل والتعصب يف ذلك ملذهب معني : الثامن 

ملذاهبهم، أو ميكن أن على سبيل العسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحاب املذاهب 
يستدل به هلم، فإن كان وجه الدليل ظاهراً وإال بدأنا ببيانه، مث نتبع ذلك مبا عساه يذكر يف 

  .االعتذار عن خمالفة ظاهره ملن خالفه إن تيسر ذلك
اإلعراض عما فعله كثري من الشارحني من إيراد مسائل ال تستنبط من ألفاظ : التاسع 

حديث يدل على جواز املسح على اخلفني، أو االستنشاق أو الظهار احلديث، كمن يأيت إىل 
 فيأيت مبسائل ذلك الباب من غري أن تكون مستنبطة من احلديث الذي – مثال –أو اإليالء 

  .يتكلم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعد
كر ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد فيهم من األعيان، فأكثروا من ذ: العاشر

الوجوه يف معرض االستنباط، واسترسلوا يف ذلك استرسال غري متحرز و ال حمتاط، فتحلوا 
وحتيلوا وأطالوا وما تطولوا، وأبدوا وجوهاً ليس يف صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً ال متيل 
إليها العقول الراجحة و ال تصور، حىت نقل عن بعضهم أنه أدعى االستدالل على مجيع 

  .ه الذي تقلده من الكتاب العزيزمسائل مذهب
ذيب كثري مما ذكر الشارحون للحديث، وتلخيصه، والتحقيق فيه، : احلادي عشر 

  .واملؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله



  )٦١ ( 

جلب الفوائد املتبددة من كتب األحكام اليت تقع جمموعة يف كالم : الثاين عشر 
  .سرالشارحني لألحاديث، فيما علمناه على حسب ما تي

إىل غري هذه الوجوه من أمور تعرض، وفوائد تتصدى للفكر فتعترض، و ال 
  .)١(اهـ"تعرض

وهذا الشرح لو مت على هذه الصفة، لكان عجباً من العجائب، وهو فيما قد مت منه : قلت
  .)٢(]فجاء بالعجائب الدالة على سعة دائرته خصوصاً يف االستنباط[أدهش العلماء ، 

، لشرف )٣(ق السنن، شرح الطييب على مشكاة املصابيحالكاشف عن حقائـ ١٠
ذكر يف مقدمة الكتاب ). هـ٧٤٣ت(الدين أيب احلسن احلسني بن عبداهللا بن حممد الطييب 

أن يهذب ) هـ٧٣٧ت بعد (أنه طلب من أخيه يف الدين حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي 
فلما فرغ من إمتامه : "لطييب رمحه اهللاقال ا. ويشذب املصابيح ويعني رواته، وينسب أحاديثه

مشرت عن ساق اجلد يف شرح معضله وحل مشكله وتلخيص عويصه، وإبراز نكاته، 
ولطائفه، على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو، ويقتضيه علم املعاين والبيان، بعد تتبع 

 بعالمة الكتب املنسوبة إىل األئمة رضي اهللا عنهم وشكر مساعيهم، معلماً لكل مصنف
، وشرح صحيح مسلم "حس"، وشرح السنة "خط"خمتصة به، فعالمة معامل السنن وأعالمها 

وسلكت يف النقل منها طريق االختصار، وكان … … ، "فا"، والفائق للزخمشري "مح"
 الدين النووي ألنه كان أمجعها حمييجل اعتمادي وغاية اهتمامي بشرح مسلم لإلمام املتقن 

وما ال ترى عليه عالمة، فأكثرها من . وائد، واضبطها للشوارد، واألوابدفوائد، وأكثرها ع
  .)٤(اهـ"نتائج ساغ خاطري الكليل، فإن ترى فيه خلال فسده جزاك اهللا خريا

ا من تدقيقات، لكن والكتاب نفيس جد ا يف النواحي البالغية يف األحاديث، وما يتعلق

                              

  ).٢٦-١/٢٤( شرح اإلملام (١)
  ).٤/٩٢( ما بني معقوفتني من كالم ابن حجر رمحه اهللا يف الدرر الكامنة (٢)

ة ـ الرياض، الطبعة عبداحلميد هنداوي، من مطبوعات مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرم. وهو مطبوع بتحقيق د) ٣(
 .هـ١٤١٧األوىل 

 ).٣٦٩-٢/٣٦٨(شرح الطييب ) ٤(



  )٦٢ ( 

  . اهللا لهله مرتع صويف و أشعرية يف العقيدة؛ غفر
البن )١("جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم"كتاب  -١١

رمحه اهللا، وهو شرح ماتع جامع كثري الفائدة، مأله بأقوال ) هـ٧٩٥ت(رجب احلنبلي
، وهذه طريقة يف الشرح مل أر من يضارعه فيها، مع حتقيقات وتدقيقات السلف، رمحهم اهللا
  .خرياًفريدات، جزاه اهللا 

، )هـ٨٠٦ت(، لزين الدين عبدالرحيم العراقي طرح التثريب شرح التقريب -١٢
  ).هـ٨٢٦ت(وأكمل الشرح ولده أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي 

أردت أن أمجع البين أيب زرعة : "قال العراقي يف مقدمته) تقريب األسانيد(واملنت امسه 
ألسانيد باألئمة األعالم؛ فإنه يقبح بطالب خمتصراً يف أحاديث األحكام، يكون متصل ا

احلديث بل بطالب العلم أن ال حيفظ بإسناده عدة من األخبار يستغين ا عن محل األسفار 
يف األسفار، وعن مراجعة األصول عند املذاكرة، و االستحضار، ويتخلص به من احلرج 

  .ةبنقل ما ليست له به رواية، فإنه غري سائغ بإمجاع أهل الدراي
وملا رأيت صعوبة حفظ األسانيد يف هذه األعصار لطوهلا، وكان قصر أسانيد املتقدمني 
وسيلة لتسهيلها؛ رأيت أن أمجع أحاديث عديدة يف تراجم حمصورة وتكون تلك التراجم 
فيما عد من أصح األسانيد مذكورة، إما مطلقاً على قول من عممه، أو مقيداً بصحايب تلك 

  .الترمجة
يث الذي أورده يف هذا املختصر هو ملن ذكر اإلسناد إليه من املوطأ ومسند ولفظ احلد

  .أمحد
  .فإن كان احلديث يف الصحيحني مل أعزه ألحد وكان ذلك عالمة كونه متفقاً عليه

وإن كان يف أحدمها اقتصرت على عزوه إليه، وإن مل تكن يف واحد من الصحيحني 
بعة وغريهم ممن التزم الصحة، كابن حبان عزوته إىل من خرجه من أصحاب السنن األر

                              

وهو مطبوع، من طبعاته الطبعة اليت بتحقيق شعيب األرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة األوىل ) ١(
 .هـ١٤١١



  )٦٣ ( 

  .واحلاكم
  .فإن كان عند من عزوت احلديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرا

  .وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غريه
 داود أو غريه وأليب: فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحايب مل أذكره، بل أقول 

  .كذا
  .ن حديث فالن كذاولفالن م: وإن كانت من غري حديثه قلت

وإذا اجتمع حديثان فأكثر يف ترمجة واحدة كقويل عن نافع عن ابن عمر، مل أذكرها يف 
  .وعنه، مامل حيصل اشتباه: الثاين وما بعده، بل أكتفي بقويل

وحيث عزوت احلديث ملن خرجه فإمنا أريد أصل احلديث ال ذلك اللفظ، على قاعدة 
  .ال يف الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد خترجيهاملستخرجات؛ فإن مل يكن احلديث إ

  .)١(اهـ"وإن كان قد علم أنه فيه لئال يلتبس ذلك مبا يف الصحيحني
  .وهذا الشرح مرتب على أساس املسائل، فيورد احلديث، مث يعنون ملسائله

يف ) هـ٨٥٢ت (و قد الحظت شبهاً يف عبارته مع فتح الباري البن حجر العسقالين 
أبو زرعة قرين :  من املواضع، و ال غرو فإن املؤلف شيخ ابن حجر، وابن املؤلف كثري

  .احلافظ يف الطلب
وهو شرح مفيد يف شرح األحاديث اليت يتكلم عليها، مع رحابة أفق، وقوة علمية 

  .ظاهرة، رمحه اهللا
) دتقريب األسانيد وترتيب املساني(ملا أكملت كتايب املسمى : "قال يف مقدمة الشرح 

وحفظه ابين أبو زرعة املؤلَّف له، وطلب محله عين مجاعة من الطلبة احلملة، سألين مجاعة من 
أصحابنا يف كتابة شرح له يسهل ما عساه يصعب علي موضوع الكتاب، ويكون متوسطاً 
بني اإلجياز واإلسهاب، فتعللت بقصور من ااورة مبكة عن ذلك، وبقلة الكتب املعينة على 

﴾، ﴿إن مل يصبها وابل فطل:  مث رأيت أن املسارعة إىل اخلري أوىل وأجل، وتلوتما هنالك،

                              

 ).١٩-١/١٦(تقريب األسانيد مع طرح التثريب ) ١(



  )٦٤ ( 

، فليبسط "طرح التثريب يف شرح التقريب: "وملا ذكرته من قصر الزمان وقلة األعوان مسيته
 يف إكماله وإمتامه وحصول املسئولالناظر فيه عذراً، وليقتنص عروس فوائده عذرا، واهللا 

  .ه على ما يشاء قدير وباإلجابة جديرالنفع به ودوامه، إن
  .ورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة يف تراجم رجال إسناده

ورأيت أن أضم إليهم من ذكر امسه يف بقية الكتاب، لرواية حديث أو كالم عليه، أو 
  . )١(اهـ"لذكره يف أثناء حديث لعموم الفائدة بذلك

، لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر )٢(فتح الباري بشرح صحيح البخاريـ ١٣
، وصدق هذا القائل؛ فإن "ال هجرة بعد الفتح: "حىت قيل تورية ). هـ٨٥٢ت(العسقالين 

هذا الكتاب هو عمدة العلماء وطالب العلم يف شرح احلديث والوقوف على معانيه، 
 فليس من وشهرته وتداوله بني أهل العلم وطالبه ورؤيتهم له تغين عن اإلطناب يف وصفه،

  !رأى كمن مسع
اعتمد فيه شرح صحيح البخاري على أتقن الروايات عنده وهي رواية أيب ذر عن مشاخيه 

. )٣(الثالثة، لضبطه هلا ومتييزه الختالف سياقها، مع التنبيه إىل ما حيتاج إليه عند ما خيالفها
ات على مسائل مهمة يف وللعالمة احملقق املدقق عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعليق

  . العقيدة وغريها يف الكتاب إىل اجلزء الثالث منه، أجاد فيها وأفاد ما شاء اهللا
 على طريقة اإلمالء، مث صار يكتب هـ٧٨١كان شروع احلافظ ابن حجر يف تأليفه سنة 

خبطه شيئاً فشيئاً، فيكتب الكراسة، مث يكتب مجاعة من األئمة املعتربين، ويعارض باألصل 
مع املباحثة يف يوم من األسبوع، وذلك بقراءة العالمة ابن خضر، فصار السفر ال يكمل منه 

هـ، سوى ما ٨٤٢شيء إال وقد قوبل وحرر، إىل أن انتهى يف أول يوم من رجب سنة 
  .أحلقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إال قبيل وفاته رمحه اهللا

                              

  ).١٥-١/١٤(طرح التثريب ) ١(
، )٣-١ج(وهو مطبوع، ومن طبعاته الطبعة اليت بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز من أوله إىل كتاب اجلنائز ) ٢(

 .وبترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، وأكمل املقابلة حمب الدين اخلطيب، طبع املكتبة السلفية
 ).١/٧(فتح الباري ) ٣(



  )٦٥ ( 

  :ومن املهمات حول هذا الشرح، ما يلي
 على نفسه أن احلديث الذي يورده أثناء الشرح فهو صحيح أو حسن  أنه شرط-

  .عنده
 عند إرادة النظر يف شرح حديث منه عليك أن حتصر أماكن وجوده يف البخاري، -

مث تفتح عليها، فقد كانت طريقة احلافظ أنه يشرح األحاديث اليت كررها البخاري يف كل 
يت من يقوم باختصار صحيح البخاري ومجع موضع مبا حيتاجه، تبعاً ملقصد البخاري، ول

  .شرح كل حديث يف موضع واحد
 زكريا األنصاري حيىي، أليب فتح العالم بشرح اإلعالم بأحاديث األحكام  -١٤

  .وهو شرح خمتصر). هـ٩٢٥ت(الشافعي اخلزرجي 
كنت خلصت كتاباً مسيته اإلعالم بأحاديث األحكام، وأردت اآلن : " قال يف مقدمته

حه شرحاً حيل ألفاظه، ويبني مراده جمتنباً فيه اإلعادة إال لنكتة، حيصل ا أن أشر
  .)١(اهـ"إفادة

هذا خمتصر على أدلة نبوية لألحكام الشرعية، : "وذكر يف مقدمة الكتاب املشروح
  . )٢(اهـ"خلصته من صحيحي البخاري ومسلم وغريمها، و ال أذكر فيه إال ما صح أو قاربه

وهو ). هـ١٠٣١ت(وف املناوي ء، لعبدالر)٣(رح اجلامع الصغريفيض القدير شـ ١٥
  .شرح جامع مفيد، يسعف كثرياً يف شرح أحاديث يعسر الوقوف هلا على شرح عند غريه

 ، حملمد بن إمساعيل بن صالح الكحالين )٤(سبل السالم شرح بلوغ املرامـ  ١٦
الدين احلسني بن اختصرته عن شرح العالمة شرف : "يقول يف مقدمته). هـ١١٨٢ت(

حممد املغريب أعلى اهللا درجته يف عليني، مقتصراً على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصداً بذلك 

                              

 .٤٠فتح العالم ص) ١(
 .٤٥-٤٤اديث األحكام مع شرحه فتح العالم صاإلعالم بأح) ٢(
 .هـ١٣٩١وهو مطبوع، طبعته دار املعرفة بريوت، الطبعة الثانية ) ٣(
مطبوع، من طبعاته الطبعة اليت حققها فواز أمحد زمريل، وإبراهيم اجلمل، من مطبوعات دار الكتاب العريب، الطبعة ) ٤(

 . هـ١٤١٢السادسة 



  )٦٦ ( 

وجه اهللا مث التقريب للطالبني والناظرين فيه، معرضاً عن ذكر اخلالف واألقاويل إال أن يدعو 
د ضممت إليه زيادات إليه ما يرتبط به الدليل، متجنباً لإلجياز املخل، واإلطناب اململ، وق

  .)١(اهـ"مجة على ما يف األصل من الفوائد
، حملمد بن علي الشوكاين )٢(نيل األوطار من أسرار منتقى األخبارـ ٧١

 شرح نفيس حمرر يف الكالم على معاين األحاديث، شرح فيه كتاب املنتقى ).هـ٥٠١٢ت(
لتلخيص احلبري، وفتح الباري من األحكام د الدين بن تيمية رمحه اهللا، اعتمد فيه على ا

  .البن حجر العسقالين، مع زيادات وحتريرات، فأجاد و أفاد ال يكاد يستغين عنه طالب علم
، أليب الطيب حممد مشس احلق عظيم آبادي )٣(عون املعبود على سنن أيب داودـ ١٨

 وهو شرح نفيس، اعتمد فيه كثرياً على معامل السنن للخطايب، وعلى. )٤()هـ١٣٢٩ت(
كالم املنذري يف خمتصر السنن، وابن القيم يف ذيب خمتصر السنن، وللمصنف كتاب كبري 

. ، اعترب من أجله عون املعبود حاشية"غاية املقصود"يف شرح سنن أيب داود مل يتمه، امسه 
وقد اعتمد للشرح رواية اللؤلؤي، ولكنه مل يترك حديثاً واحداً من األحاديث اليت وجدها 

ية اللؤلؤي إال وشرحها مع التنبيه إىل أا ليست من رواية اللؤلؤي لسنن أيب يف غري روا
  .داود

، )هـ١٣٥٣ت(، لعبدالرمحن املباركفوري )٥(حتفة األحوذي شرح الترمذيـ ١٩
شرح نفيس للغاية، اعتمد كثرياً على نيل األوطار، وتقريب التهذيب البن حجر، وللكتاب 

لعوائد ما ال غنية للمحدث عنه، مع تعظيم ألهل احلديث، مقدمة نفيسة مجعت من الفوائد وا
  . وسري على منهج السلف يف الشرح، فجزاه اهللا خرياً

                              

 ).١/٢١(سبل السالم ) ١(
 . وهو مطبوع، من طبعاته الطبعة املنريية، اليت صورا دار اجليل )٢(
 . مطبوع، من طبعاته طبعة دار الكتاب العريب، وهي تصوير للطبعة احلجرية)٣(
، وحرر بعض إخواننا أن )هـ١٣٢٦ت( وقد نسب الكتاب يف الدين األولني منه إىل أخيه حممد أشرف العظيم آبادي )٤(

 ١٥١- ١٤٣انظر حياة احملدث مشس احلق وأعماله ص. س احلق عظيم آبادي الكتاب مجيعه لشم
 .وهو مطبوع، من طبعاته طبعة دار الكتاب العريب  بريوت، مصورة للطبعة احلجرية) ٥(



  )٦٧ ( 

  :وهذه مهمات أختم ا الكالم عن كتب شروح احلديث
  . شرح العامل للحديث ال يعين صحته عنده- ١

ردوا من عادة املتقدمني السكوت عما أو: "رمحه اهللا) هـ٨٠٦ت(قال احلافظ العراقي 
األحاديث يف تصانيفهم، وعدم بيان من خرجه، وبيان الصحيح من الضعيف، إال نادراً، وإن 

  .كانوا من أئمة احلديث حىت جاء النووي فبني
وقصد األولني أال يغفل الناس النظر يف كل علم يف مظنته؛ وهلذا مشى الرافعي على 

  . )١(اهـ"طريقة الفقهاء مع كونه أعلم باحلديث من النووي
قد كان الرافعي من كبار أئمة احلديث : "رمحه اهللا) هـ٩١١ت(وقال السيوطي 

  . وحفاظه
الناس يظنون أن النووي أعلم باحلديث : أن احلافظ ابن حجر، قال: وأخربين من أثق به

من الرافعي، وليس كذلك، بل الرافعي أفقه يف احلديث من النووي ، ومن طالع أماليه 
  .د له تبني له ذلكوتارخيه وشرح املسن
  .)٢(اهـ"واألمر كما قال

ولعل سبب ذلك يف مصنفات النووي أنه كما قيل يف ترمجته كان تصنيفه حتصيله، : قلت
  .واهللا أعلم

 تصريح الشارح بداللة احلديث ، أو أنه حجة يف كذا، ال يعين قوله ذه الداللة؛ إذ - ٢
ل للمسائل فقد تقوم موانع متنع من موضوع الشرح أن يبني داللة احلديث، أما االستدال

األخذ بداللة احلديث، كوجود صارف يصرفه، أو وجود ناسخ ينسخه، أو وجود خمصص 
  .أو مقيد، أو غري ذلك

 ينبغي مالحظة ما يورده الشراح على سبيل البحث أو على سبيل التقرير، فاألول ال - ٣
تعلق حبديث أثناء شرح حديث يعتمد ، خبالف الثاين، من ذلك إذا ناقش الشارح قضية ت

                              

 ).١/٢١(من كالم العراقي يف خطبة خترجيه الكبري لإلحياء، نقله املناوي يف فيض القدير شرح اجلامع الصغري ) ١(
ط أوىل / املدينة املنورة/ مكتبة دار التراث/  الدين مستوحمييحتقيق / ٤٣برار بنكت األذكار للسيوطي صحتفة األ) ٢(

 .هـ١٤١٧



  )٦٨ ( 

  .)١(آخر، فهذه ليست من التقرير
  : كالم الشارح ال خيلو من حالتني- ٤

  .أن يفسر اللفظ حبسب اللغة، فيذكر موضوع اللفظ لغة: األوىل 
  .أن يعني جممالً، ويبني مراداً: الثانية 
  .فاألول يطلب فيه صحة النقل  
  .ينييطلب فيه الدليل على هذا التع: والثاين   

  .إذا قال النية هي القصد لغة، فهذا من األول: فمثالً 
الباء للسببية؛ فهذا ال يتعني أنه املراد حىت يقيم دليله على هذا، " بالنيات: "قوله:  قال وإذا

  . )٢(ألنه تعيني ألحد احملتمالت للـباء
ن امل وتعيني أحد احملتمالت يرجع فيه إىل االجتهاد، وهو استنباط األحكام، وبيا

  .وختصيص العموم
وكل لفظ احتمل معنيني فصاعداً؛ فهو الذي يعتمد فيه على الشواهد والدالئل دون جمرد 
الرأي، فإن كان أحد املعنيني أظهر؛ وجب احلمل عليه؛ إال أن يقوم دليل على أن املراد هو 

  .اخلفي
و عرفية، ويف اآلخر وإن استويا واالستعمال فيهما حقيقة، لكن يف أحدمها حقيقة لغوية أ

شرعية؛ فاحلمل على الشرعية أوىل، إال أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما يف قوله تبارك 
  ].١٠٣من اآلية: التوبة[﴾ وصلِّ علَيهِم إِنَّ صالتك سكَن لَهم واللَّه سميع عليم﴿: وتعاىل

لعرفية أوىل، لطريان العرفية على ولو كان أحدمها عرفية واآلخر لغوية فاحلمل على ا
  .اللغوية

  .ولو دار بني الشرعية والعرفية فالشرعية أوىل؛ ألن الشرع ألزم
فإن تناىف اجتماعهما ومل ميكن إرادما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر؛ اجتهد يف 

                              

  ).١/٧٤(انظر فتح املغيث ) ١(
  ).٤/٢٠٨(انظر بدائع الفوائد ) ٢(



  )٦٩ ( 

يظهر له شيء، املراد منهما باألمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد اهللا يف حقه، وإن مل 
  .فهل يتخري يف احلمل على أيهما شاء أو يأخذ باألغلظ حكماً أو باألخف؟ أقوال

وإن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملققني، ويكون ذلك أبلغ من اإلعجاز 
  .والفصاحة، إال إن دل دليل على إرادة أحدمها

ة للمجتهد، مث هو مع ذلك وبناء على هذا فإن الشارح للحديث حباجة إىل العلوم الالزم
حيتمل كذا، و ال جيزم إال يف حكم اضطر إىل الفتوى به، فأدى : على خطر، فعليه أن يقول

  .)١(اجتهاده إليه
 وأسلوبه، فإن هذا مما يعني -  إن وجد – ومن املهم معرفة منهج الشارح واصطالحه - ٥

  .على سرعة الوصول إىل املطلوب
أليب حممد علي بن أمحد بن حزم " احمللى"احلديث كتاب  من الكتب املعينة على فقه - ٦

، وهو يف األصل من كتب الفقه الظاهري، ولكن لغلبة احلديث عليه عند )٢()هـ٤٥٦ت(
  .التقرير والبيان جرى ذكره هنا

رمحه اهللا، عنه، وقد عده من الكتب املعينة على فقه ) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
 من الطعن على األئمة، وانفراده بظواهر خالف فيها كتاب جليل لوال ما فيه: "احلديث

  .)٣(اهـ"مجاهري األمة
فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل املختصرة اليت : "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 

شرحاً خمتصراً أيضاً، نقتصر فيه على قواعد الرباهني " الى"مجعناها يف كتابنا املوسوم بـ 
سهالً على الطالب واملبتدئ ودرجاً له إىل التبحر يف احلجاج بغري إكثار؛ ليكون مأخذه 

ومعرفة االختالف وتصحيح الدالئل املؤدية إىل معرفة احلق، مما تنازع الناس فيه، واإلشراف 

                              

ري القرآن العظيم، ، وهو وإن أورده يف تفس) ٥٥٢-٥٥١ذيب وترتيب اإلتقان ص(مستفاد من اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(
  .فإن السنة مثله

مطبوع، وقفت على طبعة دار الفكر ، طبعة مصححة ومقابلة على عدة خمطوطات، كما قوبلت على النسخة اليت حققها ) ٢(
 .األستاذ أمحد حممد شاكر

 ).٤/٣٥(فتح املغيث ) ٣(



  )٧٠ ( 

 ، ومتييزها مما مل �على أحكام القرآن والوقوف على مجهرة السنن الثابتة عن رسول اهللا 
األخبار، ومتييزهم من غريهم والتنبيه على فساد يصح، والوقوف على الثقات من رواة 

  ..."القياس وتناقضه وتناقض القائلني به، فاستخرت اهللا عز وجل على عمل ذلك
وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل حنتج إال خبرب صحيح من رواية الثقات، مسندا، و : "قال

ا نسخه، وما توفيقنا إال باهللا ال خالفنا إال خرباً ضعيفاً فبينا ضعفه، أو منسوخاً فأوضحن
  .)١(اهـ"تعاىل

                              

 ).١/٢(احمللى ) ١(



  )٧١ ( 

  اخلامتة 
  اخلالصة والتوصيات 

  :يف ختام هذه الدراسة أذكر خالصة ألهم ما جاء فيها
  .�ـ تقرير خطورة سوء الفهم حلديث الرسول ١
  .ـ بيان مبادئ علم شرح احلديث٢
  .�رسول ـ حتديد أهم املقومات اليت ينبغي أن تراعى عند إرادة شرح حديث ال٣
ـ بيان أفضل طرق شرح احلديث، وأن أفضلها شرح احلديث باحلديث مث احلديث ٤

  .على تفاصيل ذكرها أهل العلم يف ذلك. بقول الصحايب مث احلديث باللغة واالجتهاد
ـ التنبيه على الضوابط اليت ينبغي أن تراعى عند تفسري احلديث باحلديث أو بقول ٥

  .تهادالصحايب أو حبسب اللغة واالج
ـ بيان أساليب الشرح، ومناهج شرح احلديث اليت كانت سائدة يف احلرمني الشريفني ٦

  . يف القرن الثاين عشر اهلجري
  .ـ بيان أشهر وأهم الكتب املصنفة يف شروح احلديث٧



  )٧٢ ( 

  :التوصيات 
 ملس الباحث خالل هذه الدراسة اليت قام ا بعض األمور اليت ال بد من التوصية بشأا؛ 

  :يحة لإلسالم واملسلمني، وجممل هذه التوصيات هي التاليةنص
ـ يوصي الباحث أن يقوم جمموعة من أهل العلم والدراية بإعادة طبع كتب الشروح ١

متوخني إثبات املنت بالرواية اليت اعتمدها الشارح، فمثالً فتح الباري حباجة أن يعاد طبعه مع 
بن حجر أصالً للشرح، ومعامل السنن للخطايب إثبات رواية صحيح البخاري اليت اعتمدها ا

يعاد طبعه ويثبت معه نص رواية ابن داسة لسنن أيب داود اليت اعتمد عليها يف الشرح، 
  .وهكذا سائر الكتب

ـ تشجيع طالب العلم يف رسائل املاجستري والدكتوراه على البحث عن كتب شروح ٢
  .احلديث، وحتقيقها

 التراث على عمل كشاف للقواعد اليت يشري إليها ـ حث احملققني األفاضل لكتب٣
  .األئمة مما جيب أو يستحسن مراعاته عند شرح احلديث وفقهه

ـ إكثار الدروس العلمية العامة القائمة على أساس شرح احلديث، إذ يف حديث ٤
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم كنوز العلم

 وتتبعها ومجعها يف جملد ـ أوصي بأن يقوم بعض الباحثني بإحصاء كتب الشروح٥
مفرد، مع الداللة على أماكن وجودها إن كانت خمطوطة، والداللة على طبعاا إن كانت 
مطبوعة، ومزايا كل كتاب وأسلوب الشرح ومنهجه، وحنو ذلك مما هو من متممات 

  .التعريف بالكتاب
 بنعمته تتم هذا آخر ما يسر اهللا يل مجعه وكتابته يف هذه الدراسة واحلمد هللا الذي

الصاحلات، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب 
  .العاملني



  )٧٣ ( 

  فهرست املصادر واملراجع
  . القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم-

  ) أ ( 
لصديق بن حسن خان القنوجي /  أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال النجوم-

عبداجلبار زكار، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، : طبع، أعده لل)هـ١٣٠٧ت(
  .م١٩٨٧دمشق 

حققه وعلق عليه حممد عطا اهللا حنيف ) هـ٧٩٢ت(البن أيب العز احلنفي /  االتباع -
  . بعمان األردن١٤٠٥الطبعة الثانية /  الهور–املكتبة السلفية / عاصم القريويت. ود

لشاه ويل الدين أمحد بن عبدالرحيم / احملدث والفقيهـ إحتاف النبيه مبا حيتاج إليه 
حققه وقدم له وكتب عليه التعليقات الظراف أبو الطيب حممد )/ هـ١١٧٦ت(الدهلوي 

املكتبة السلفية / نقله من الفارسية إىل العربية حممد عزير مشس / عطاء اهللا حنيف الفوجاين
  ).نسخة على احلساب اآليل(هـ ١٤١٨ـ الهور 

أبو ، حتقيق حممد )هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي / تقان يف علوم القرآن  اإل-
  .هـ١٤٠٥ إبراهيم، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة لالفض
لسيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد /  اإلحكام يف أصول األحكام -

  .هـ١٤٠٠/ دار الكتب العلمية، بريوت)/ هـ٦٣١ت(اآلمدي 
، حتقيق )هـ٧٣٩ت(سان يف تقريب صحيح ابن حبان، لعالء الدين الفارسي  اإلح-

  .شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة
، )هـ٤٣٦ت( أخبار أيب حنيفة وأصحابه، أليب عبداهللا حسني بن علي الصيمري -

طبع مبطبعة املعارف الشرقية، حيدر آباد، اهلند، نشر دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة 
  .هـ١٣٩٤الثانية 
 أدب اإلمالء واالستمالء ، أليب سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي -

  .هـ١٤٠١، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )هـ٥٦٢ت(السمعاين 
أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي /  أدب الدنيا والدين -



  )٧٤ ( 

  .هـ١٣٧٥الطبعة الثالثة / الفكر دار / حققه وعلق عليه مصطفى السقا)/ هـ٤٥٠ت(
وامشه شرح الشيخ )/ هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين /  إرشاد الفحول -

  .هـ١٣٩٩دار املعرفة بريوت، /  أمحد قاسم العبادي على شرح احمللي للورقات
، صححه وعلق عليه السيد حممد )هـ٧٩٠ت( االعتصام، أليب إسحاق الشاطيب -

  .ة، بريوترشيد رضا، دار املعرف
/ قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ( األعالم -

  .م١٩٨٠الطبعة اخلامسة / دار العلم للماليني)/ هـ١٣٩٦ت(خلري الدين الزركلي 
/ حتقيق الدكتور)/ هـ٣٨٨ت(أليب سليمان محد بن سليمان اخلطايب /  أعالم احلديث -

لرمحن آل سعود، ضمن مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء حممد بن سعد بن عبدا
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / التراث اإلسالمي، مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى

أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب /   إكمال املعلم شرح صحيح مسلم-
ء مبصر ـ املنصورة، بتحقيق الدكتور حيي إمساعيل، من مطبوعات دار الوفا) هـ٥٤٤ت(

  . هـ١٤١٩مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة األوىل 
/ لعداب حممود احلمش/  اإلمام حممد بن حبان البسيت ومنهجه يف اجلرح والتعديل-

  .مقدمة لقسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى) رسالة ماجستري على اآللة الكاتبة
  صون املنطق والكالم= أليب املظفر / االنتصار -
الطبعة األوىل / مطبوعات دار اهلجرة/ حملمد بن عمر بازمول/  االنتصار ألهل احلديث -

  .هـ١٤١٨
 إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم من االبتداع -

الشائع يف القرى واألمصار، من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األمصار، 
  ).هـ١٣٩٨(، دار املعرفة، بريوت )هـ١٢١٨ت(لفالين لصاحل ا

  )ب(
لبدر الدين حممد بن ادر بن عبداهللا الزركشي الشافعي / ـ البحر احمليط يف أصول الفقه

مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون / عمر سليمان األشقر. حتقيق د)/ هـ٧٩٤ت(



  )٧٥ ( 

  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / اإلسالمية بالكويت
لبدر الدين حممد بن ادر بن عبداهللا الزركشي الشافعي / م القرآن الربهان يف علو

  .دار الفكر/ ١٤٠٠الطبعة الثالثة / حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم)/هـ٧٩٤ت(
، حققه )هـ٧٩٥ت( بيان فضل علم السلف على علم اخللف، البن رجب احلنبلي -

  .هـ١٤١٦وعلق عليه حممد بن ناصر العجمي، دار البشائر اإلسالمية، 
  )ت(

  .القاهرة/ دار التراث / شرحه ونشره السيد أمحد صقر/  تأويل مشكل القرآن -
ابن (لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي /   حتفة املودود بأحكام املولود-

نشر مكتبة دار / بشري العيون: حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه)/ هـ٧٥١ت) (قيم اجلوزية
  .هـ١٤٠٧/الطبعة الثانية/ الطائف/ توزيع مكتبة املؤيد/ مشقد/ البيان
جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي /  تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي-

الطبعة / دار إحياء السنة النبوية / حتقيق ومراجعة عبدالوهاب عبداللطيف)/ هـ٩١١ت(
  .هـ١٣٩٩الثانية 
، )هـ٥٤٤ت(، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب  ترتيب املدارك وتقريب املسالك-

  .هـ١٣٨٧حتقيق أمحد بكري حممود، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 
  جمموع الفتاوى=  تفسري سورة اإلخالص البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى -
، حتقيق )هـ٣٢٧ت( تقدمة اجلرح والتعديل، لعبدالرمحن بن حممد إدريس الرازي -

، مطبعة جملس دائرة املعارف )يف أول كتاب اجلرح والتعديل(ي املعلمي، عبدالرمحن بن حي
  .هـ١٢٧١العثمانية، حيدر آباد الدكن، اهلند 

، قدم له، )هـ٤٦٣ت( تقييد العلم، ألمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي -
  .م١٩٧٤وحققه وعلق عليه يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية الطبعة الثانية 

  معامل السنن= يب خمتصر السنن  ذ-
  )ج(

، حتقيق )هـ٦٠٦ت( ، د الدين ابن األثري �  جامع األصول يف أحاديث الرسول-



  )٧٦ ( 

  .هـ١٤٠٣الثانية ط عبدالقادر األرنؤوط، دار الفكر، 
 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله، البن عبدالرب النمري -

  .هـ١٣٩٨ية، دار الكتب العلمية ، إدارة الطباعة املنري)هـ٤٦٣ت(
حتقيق حممد فؤاد ) هـ٢٥٦ت( اجلامع الصحيح، حملمد بن إمساعيل البخاري -

  .عبدالباقي، مع شرحه فتح الباري، املطبعة السلفية
، حتقيق حممد فؤاد )هـ٢٦١ت( اجلامع الصحيح، ملسلم بن احلجاج النيسابوري -

  .عبدالباقي، دار إحياء التراث
، لزين الدين عبدالرمحن بن رجب احلنبلي )١()ل كان دينهم اإلسالممجيع الرس (-

  .  هـ١٤١١، دار الصحابة، مصر الطبعة األوىل )هـ٧٩٥ت(
  )ح(

دراسة )/ هـ١٣٠٧(لصديق حسن خان القنوجي ت/  احلطة يف ذكر الصحاح الستة-
  .هـ١٤٠٨دار اجليل بريوت، دار عمار عمان، الطبعة األوىل / وحتقيق علي حسن احلليب

  ) د ( 
) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة-

  .دار اجليل/ 
  ) ر (

حملمد بن جعفر الكتاين /  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة-
مد كتب مقدماا ووضع فهارسها حممد املنتصر بن حممد الزمزمي بن حم)/ هـ١٣٤٥ت(

  . هـ١٤٠٦دار البشائر، الطبعة الرابعة / بن جعفر الكتاين
، حتقيق عبدالفتاح حممود عمر، دار الفكر، )هـ٧٥٦ت( الروح، البن قيم اجلوزية -

  .م١٩٨٦عمان، الطبعة الثانية 
حتقيق )/ هـ٣٥٤(أليب حامت حممد بن حبان البسيت /  روضة العقالء ونزهة الفضالء-

                              

  .هذا االسم للرسالة من عند الناشر) ١(



  )٧٧ ( 

  .دار الكتب العلمية/  عبداحلميدوتصحيح حممد حمي الدين
  )س (

حملمد بن إمساعيل بن صالح الكحالين /  سبل السالم شرح بلوغ املرام-
حتقيق فواز أمحد زمريل، وإبراهيم اجلمل، من مطبوعات دار الكتاب )/ هـ١١٨٢ت(

   هـ١٤١٢العريب، الطبعة السادسة 
ن قيماز الذهيب،  سري أعالم النبالء، لشمس الدين أمحد بن حممد بن عثما-

، أشرف على حتقيقه شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )هـ٧٤٨ت(
  هـ ١٤٠٢

  )ش (
وهو مطبوع، بتحقيق زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط، من /  شرح السنة -

  .هـ١٤٠٠هـ، وأنتهت ١٣٩٠مطبوعات املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل بدئ فيها 
  العقيدة الطحاويةشرح =  شرح الطحاوية -
  الكاشف عن حقائق السنن=  شرح الطييب -
، خرج )هـ٧٩٢ت( شرح العقيدة الطحاوية، حملمد بن علي بن أيب العز احلنفي -

أحاديثها حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة السادسة 
  .هـ١٤٠٠

  )ص(
  اجلامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
  اجلامع الصحيح ملسلم=  مسلم  صحيح-
، )هـ٩١١ت( صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم، جلالل الدين السيوطي -

يشتمل على تلخيص مقاصد عدد من الكتب، منها كتاب االنتصار ألهل احلديث أليب (
بن ، ويليه خمتصر نصيحة أهل اإلميان يف الرد على منطق اليونان ال)املظفر، والغنية للخطايب

  .تيمية، تلخيص السيوطي، تعليق علي سامي النشار، يطلب من دار عباس الباز، مكة
  )ط (



  )٧٨ ( 

لعبدالرمحن بن )/ من كالم ابن تيمية وابن القيم ( العلم املأمول طريق الوصول إىل-
  )/.هـ١٣٧٦ت/ (ناصر بن سعدي

  )ع (
اللغة الفارسية نقله عبد مترجم عن / لعبدالعزيز بن ويل اهللا الدهلوي /  العجالة النافعة -
دار الداعي للنشر / حممد لقمان السلفي. حتت إشراف د/  بن عبداللطيف املدينناملنا

الطبعة األوىل / مركز العالمة عبدالعزيز بن باز للدراسات اإلسالمية باهلند/ والتوزيع
  .هـ١٤٢٢

ابن (أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املشهور بـ /  علوم احلديث -
دار الفكر، / دار الفكر املعاصر، بريوت/ حتقيق نور الدين عتر)/ هـ٦٤٣ت) (الصالح
  . هـ١٤١٨الطبعة الثالثة / دمشق

  )ف(
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين -

، ترتيب وترقيم حممد )٣-١ج(، حتقيق عبدالعزيز بن باز إىل كتاب اجلنائز )هـ٨٥٢ت(
  .د عبدالباقي، املكتبة السلفيةفؤا

أليب عبداهللا حممد بن عبدالرمحن السخاوي /  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي-
/ إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ببنارس/حتقيق علي حسني علي)/ هـ٩٠٢ت(

  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل 
، دار )ت     هـ(املناوي  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، حملمد عبدالرؤوف -

  .هـ١٣٩١املعرفة بريوت، الطبعة الثانية 
  )ق(

  .دار اجليل/ د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي/  القاموس احمليط -
حملمد مجال الدين القامسي /  قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث -

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية)/ هـ١٣٣٢ت(
  )ك(



  )٧٩ ( 

لشرف الدين أيب احلسن احلسني بن عبداهللا بن حممد /  الكاشف عن حقائق السنن -
من مطبوعات مكتبة نزار مصطفى / عبداحلميد هنداوي. حتقيق د)/ هـ٧٤٣ت(الطييب 

  هـ١٤١٧مكة املكرمة ـ الرياض، الطبعة األوىل / الباز
محد املعروف بـ أليب الربكات عبداهللا بن أ/  كشف األسرار شرح املصنف على املنار-

حلافظ شيخ / ومعه شرح نور األنوار على املنار )/ هـ٧١٠ت) (حافظ الدين النسفي(
بن أيب سعيد بن عبيداهللا احلنفي الصديقي امليهوي، صاحب ) مال جيون(أمحد املعروف بـ 

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية بريوت)/ هـ١١٣٠ت(الشمس البازغة 
/ ملصطفى بن عبداهللا الشهري حباجي خليفة/  أسامي الكتب والفنون كشف الظنون عن-

  .دار العلوم احلديثة، بريوت
اخلطب (أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت املشهور بـ /  الكفاية يف علوم الرواية -

  .املكتبة العلمية/ حتقيق عبدالرمحن بن حيي املعلمي)/ هـ٤٦٣ت) (البغدادي
  )م(

  ني من احملدثني والضعفاء واملتروكنياروح=  اروحني -
 اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، أليب حامت حممد بن حبان البسيت -

  .، حتقيق حممود إبراهيم زايد، توزيع دار الباز، مكة)هـ٣٥٤ت(
ويليه  فتح )/ هـ٦٧٦ت(أليب زكريا حيي بن شرف النووي /  اموع شرح املهذب-

  .فكرلدار ا/ ويليه التلخيص احلبري البن حجر العسقالين/ للرافعي/ زالعزيز شرح الوجي
، مجع )هـ٧٢٨ت( جمموع الفتاوى، ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية -

  .هـ١٣٩٨عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة األوىل 
  .، دار الفكر احمللى، لعلي بن حزم، أبو حممد، حتقيق أمحد شاكر-
، دراسة وحتقيق )هـ٤٥٨ت( املدخل إىل السنن الكربى، احلافظ أيب بكر البيهقي -

  .حممد ضياء الرمحن األعظمي، نشر دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت
لشهاب الدين عبدالرمحن بن إمساعيل /  املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز-

/ مكتبة اإلمام الذهيب/ حتقيق وليد مساعد الطبطباين)/  شامةأيب(املقدسي املعروف بـ 
  .هـ١٤١٣/ الكويت

  املسودة آلل تيمية=  املسودة -



  )٨٠ ( 

 املسودة آلل تيمية، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، مطبعة املدين، القاهرة، -
  .هـ١٣٨٤

، ومعه )هـ٣٨٨ت( معامل السنن، شرح سنن أيب داود، حلمد بن حممد اخلطايب -
السنن البن القيم، حتقيق حممد حامد الفقي، وأمحد خمتصر خمتصر السنن للمنذري، وذيب 

  . هـ١٤٠٠حممد شاكر، دار املعرفة 
حتقيق )/ هـ٣٩٥ت(أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا /  معجم مقاييس اللغة -

  .أرمخيابان / قم/ إيران/ إمساعيليان جنفي/ دار الكتب العلمية/ عبدالسالم هارون
، اعتىن )هـ٤٠٥ت( معرفة علوم احلديث، أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم -

بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترمجة املصنف السيد معظم حسني، منشورات املكتب 
  .م١٩٧٧التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بريوت، الطبعة الثانية 

حتقيق عبداللطيف بن ) / هـ٥٧٦ت(لفي أليب طاهر الس/  مقدمة إمالء االستذكار-
الطبعة األوىل / ضمن لقاء العشر األواخر/ دار البشائر اإلسالمية/ حممد اجليالين

  .هـ١٤٢٢
، دار )هـ٥٩٧ت( مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي -

  .هـ١٣٩٧اآلفاق اجلديدة، الطبعة األوىل 
قاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم، للدكتور  منهجية فقه احلديث عند ال-

  هـ١٤١٤احلسني بن حممد، دار ابن عفان، اخلرب السعودية، الطبعة األوىل 
  ) ن (

ابن (أليب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بـ /  النشر يف القراءات العشر -
  .دار الفكر)/ هـ٨٣٣ت) (اجلزري

حققه / ألمحد بن حممد املقري التلمساين/ ب نفح الطيب من غصن األندلس الرطي-
  .دار صادر/ إحسان عباس

ربيع /  دق، حتقي)هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين /  النكت على كتاب ابن الصالح -
، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، الطبعة األوىل  املدخليبن هادي عمري

  .هـ١٤٠٤
  


