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  ملخص البحث
 

العيٍقىب يىتطىرَّؽي ىذا البحثي إُف ًدراسىة مىنهج الشيخ "٧بمد بن علي آدـ اإًلثٍيويب" يف شىٍرحو الػميعىٍنوف بػ"ذىًخّبة 

يف شىرٍح الػميٍجتىىب" كىو من الشُّركح الػميعىاًصرة لسينن النَّسائي الصُّغرل. كقد استىٍحوىذىت ًدراسة مىنهج الشَّارح 

على ميعظىم صىفحات البىحث، حيث تىناكلتي مىنهىجو من جانًبػىٍي علمىي الرِّكاية كالدِّراية، كما تىطرَّؽ البحث 

عريف باإلماـ النَّسائي ككتابو السُّنن "الػميٍجتىىب" كأٮبيَّتو بْب دىكىاكين السُّنة، كما بالتَّ  -على كىٍجو ااًلختصار-

ٝبة لو من الػمىصىاًدر الػميتىوفِّرة، كمتَّ ًإجراء  تىناكؿ التَّعريف بالشيخ "٧بمد بن علي آدـ اإًلثٍيويب"، فتىمٍَّت الَبَّ

تػىزـى ىذا البحث الػمىٍنهج التٍَّحليلي قىٍدر اإًلٍمكاف للويصوؿ ميقابلةو مع الشيخ نػىٍفسو كبعض تىبلمذتو. كقد الٍ 

كالتَّعرؼ إُف مىنهىج الشيخ يف الشَّرٍح كالنػٍَّقد الػميوجَّو إليو، كما اتػَّبىع البحث الػمىنهىج الػميقىارىف بًإجرائًو ميقارنةن 

ٍنقيًطي لسينن النَّسائي "شيريكؽ أىٍنوار بْب شىرٍح الشيخ اإًلثٍيويب كشىرٍح الشِّيخ الشَّ  -على كىٍجو اإًلٍٝباؿ-

الػًمنىن". كمن النَّتائج الٍب تىوصَّل إليها ىذا البحث، أف ىذا الشَّرٍح ييعدُّ ًخٍدمةن ميعاًصرةن لسينن النَّسائي 

لشَّرٍح بأنو كامله كالذم ىو أىحدي دىكىاكين السُّنة الػميهمَّة على ًقلَّة الشُّركح الػميطبوعىة ٥بذه السُّنن، كيىتميَّز ىذا ا

غّب ناقصو كمىطبوعه ييقرِّب للناس ما يف "سينن النَّسائي" من أىحاديث كمىسائل، كأف الشَّارح كاف حريصنا 

، كىو يف سىٍّبه -كىذا األىٍمر على األىٍكثر-على أٍف يىًسّب على تىرتيبو كاضحو عند شىٍرحو ألىحاديث السُّنن 

تيب قد استػىفىاد من  شىرٍح الشيخ الشَّنقيطي الذم سىبىقو، إالَّ أف الشِّيخ اإًلثٍيويب قد أىضىاؼ على ىذا الَبَّ

عدَّة أمورو للشَّرٍح كمنها ذًكره "لىطىائف السَّند"، كما اٍىتمَّ الشِّيخ الشَّارح بتىتبُّع مىوىاًضع الفيريكقات بْب "سينن 

رح كاف ييركِّز على ا٤بسىائل الًعٍلمية يف الشَّرٍح بغىضِّ النَّسائي" كأىٍصلها "السُّنن الكيربل". كمن النَّتائج أف الشَّا

د يف شىٍرحو أمَّ  بل ىو قد اٍلتىزـى أىدىب العلماء لو،  حو ريأك ٘بى  مو ػلعالً  صو نقُّ تى النَّظىر عن شىٍخصيىة قىائًلها فبلى ٪بًى

ا عن   بة ا٢بىديث تىعلُّميو كاتػِّبىاعيو.، كىو أىمره يىنبغي على ةطىلى سافلِّ الةطة بلى سى عند التَّعقيب على اآلرىاء بعيدن
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ABSTRAK  
 
 

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji metodologi Mohammad bin Ali Adam al-Ethiopi 

dalam karyanya “Zahirah al-„Uqba fi Sharh al-Mujtaba”. Karya ini merupakan ulasan 

dan syarahan kepada kitab Sunan al-Nasa‟i al-Sughra karangan Imam al-Nasa‟i. Fokus 

kajian ini adalah kepada ilmu riwayah dan dirayah yang diaplikasikan di dalamnya. 

Kajian ini turut memperkenalkan karya Imam al-Nasa‟i iaitu Sunan al-Nasa‟i dan 

kedudukannya berbanding kitab-kitab hadith yang lain. Biografi Mohammad bin Ali 

Adam turut diperkenalkan berdasarkan sumber rujukan yang berautoriti di samping 

temubual dengan murid-murid dan pengikutnya. Kajian ini menggunakan pendekatan 

analitikal bagi mengenalpasti metodologi yang digunakan oleh Mohammad bin Ali 

Adam dalam huraiannya terhadap hadith-hadith Sunan al-Nasa‟i selain kritikan yang 

ditujukan kepada beliau. Dalam menghasilkan kajian ini, penulis menggunakan metode 

perbandingan iaitu membandingkan metode yang diaplikasikan dalam Zahirah al-„Uqba 

dan Shuruq Anwar al-Minan al-Kubra karangan al-Shanqiti. Karya Zahirah al-„Uqba 

dianggap sebagai salah satu karya syarah kontemporari kepada Sunan al-Nasa‟i yang 

sukar ditemui pada masa kini. Dalam menghasilkan kajian ini, pengarang mengambil 

sikap berhati-hati dan teliti  dalam menghuraikan hadith-hadithnya. Keistimewaan 

syarah ini ialah dari sudut lengkapnya, yang  mendekatkan pembaca kepada hadith-

hadith dan permasalahan yang terdapat dalam Sunan al-Nasa‟i. Pengarang dalam 

menghasilkan karya ini konsisten dengan metode yang diaplikasikan. Pengarang juga 

banyak merujuk kepada syarah al-Shanqiti yang telah dihasilkan sebelum Zahirah 

al‟Uqba. Namun pengarang menambah beberapa perkara antaranya lataif al-isnad selain 

memberi penekanan kepada perbezaan antara Sunan al-Nasa‟i dan kitab asalnya iaitu al-

Sunan al-Kubra. Hasil kajian membuktikan bahawa pengarang memfokuskan kepada 

isu-isu ilmiah yang terdapat dalam syarah tanpa melihat siapa yang mengeluarkan 

pendapat tersebut. Tidak ditemui di dalam karyanya kritikan keras atau penghinaan 

terhadap ulama lain bahkan beliau sentiasa menuruti adab terhadap ulama dalam 

memberikan pandangan dan itulah yang sewajarnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 د 

ABSTRACT 
  

 

The purpose of this research is to study the methodology of Mohammad bin Ali Adam 

al-Ethiopi in his work, “Zahirah al-„Uqba fi Sharh al-Mujtaba”. This work consists of 

writings and lectures on Sunan al-Nasa‟i al-Sughra written by Imam al-Nasa‟i. The 

focus of this study is on the science of narration and analysis of texts applied in the 

work. This study also introduces Imam al-Nasa‟i‟s work, Sunan al-Nasa‟i, and its 

position among other books of hadith collections. The biography of Mohammad bin Ali 

Adam is also introduced based on authoritative sources of reference, besides interviews 

with his students and followers. This study uses an analytical approach in order to 

identify the methodology employed by Mohammad bin Ali Adam in his analysis of the 

hadiths in Sunan al-Nasa‟i, as well as criticisms directed towards him. In producing this 

study, the writer used the comparison method, by comparing the methods applied in 

Zahirah al-„Uqba and in al-Shanqiti‟s Shuruq Anwar al-Minan al-Kubra. Zahirah al-

„Uqba is a contemporary study of Sunan al-Nasa‟i which is difficult to find nowadays. 

In order to produce this study, the author studied the hadiths with the utmost care. The 

uniqueness of this analysis is its thoroughness, introducing readers to the hadiths and 

the problems contained in Sunan al-Nasa‟i. The author was consistent with the method 

applied in the study. The author also referred to the study by al-Shanqiti that was 

written before Zahirah al‟Uqba. However, the author added a few points such as lataif 

al-isnad besides focusing on the differences between Sunan al-Nasa‟i and the original 

writing, al-Sunan al-Kubra. Results of the study show that the author focused on the 

academic issues contained in the writings without being influenced by the source of the 

various opinions. Harsh criticisms and insults towards other scholars are nowhere to be 

found in this work. Instead, the author shows respect to scholars who provided insight, 
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 إقرار
 

 
إنِب أيقرُّ كأىٍعَبؼ؛ بأف ىذا البحث من عىمىلي كجيهدم الشَّخصي، أما ا٤بٍقتىطفات كااًلٍقتباسىات؛ فقد 

 أىشرتي إُف مىصىادرىا يف ىامش البحث.
 كعنوانو: 

 عىاًصرىة لسينىًن النَّساًئي:ػمي الالشُّريكح 
مَّد عىلي آىدىـ يف شىٍرًحو  ًدرىاسىةي مىنػٍهىج الشِّيخ ٧بي

  "ًخّبةي العيٍقىبى "ذى 
 كعنوانو بلغة البهاسا: 

Syarahan Kontemporari Sunan al-Nasa’i: 

 Satu Kajian Terhadap Metodologi Sheikh Mohammad ‘Ali Adam Dalam 

Karyanya Zahirah al-‘Uqba fi Sharh al-Mujtaba 

 كعنوانو باللغة اال٪بليزية: 
contemporary explanations for sunan Nasaie: 

 A study of sheikh Muhammad Ali Adam 

 Approach in his commentary 

 Zakhirah al-’Uqba 

 
 

                                                              
 َّ-َّ-َُِٓالثبلثاء  التاريخ:                                                                     

 االسم: رمزم تاليو                                                                     
 (IHA100027) ا١بامعي: الرقم                                                                     

                                            
 د. فيصل بن أٞبد شاه: ا٤بشرؼ
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 إُف

 ياين صغّبنابَّ كالدىم اللَّذين رى 

، كلٍن أيكًؼ حقَّهما  ًعرفاننا بفىضلهما عليَّ

 

 كيىًقفوف ٔبىانيب عونِبشجِّ صحايب الذين يي إُف أى 

 تىعلَّمتي منهم ينإُف مشىاٱبي كأسىاتًذيت الذ

 (عليهما ، رٞبة اكأىخصُّ بالذِّكر )٧بمد الصَّاٌف العيثىيمْب كأٞبد بن سىعد الغامدم

 ة من أىل ا٢بديثلَّ ػإُف الثُّ 

 كيف مقدِّمتهم الشيخ )٧بمد بن علي بن آدـ اإلثيويب(

 اث كالبحثْب بالَبُّ كللمهتمِّ 
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 كالتقدير الشكر

 
اـ ىذا اللهم لك ا٢بمد أكالن كآخرنا على ًمنىنك العظيمة كآالئك الكثّبة، كمن منَّتك أٍف كىفَّقتِب إلٛب

 حو لسنن النسائي.  البحث الذم ىو عن ًدراسة كتاب الشيخ ٧بمد اإلثيويب يف شرٍ 
بوافر  ـأتقدَّ فإنِب ن ال يشكر الناس ال يشكره ا"، مى " لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: امتثاالن ك 

 يف ىذا االنتساب.   خ "جامعة مااليا" الٍب انتسبتي إليها ككلِّي فخره ماالشَّ رح صَّ الجزلو إُف الشكر كأى 
سئولْب. كخصوصنا كإُف ا١بميع من دكاترةو كمكعميدىا  الدراسات اإلسبلمية أكادٲبيةبالشكر  كأخصُّ 

  .فيو قسم "القرآف كا٢بديث" القسم الذم أدرس
الذم تابع ىذه أٞبد شاه" بن "فيصل هو إُف ا٤بشرؼ الدكتور سو من الشكر أكجٌ فٍ صيب نػى كبالنَّ 

 لتقوًن البحث.  ضها، كعلى توجيهو رٍ لسة عى جى يف تها عند عرضي ٣بطَّ خاصو منذ مناقشتها  الرسالة باىتماـو 
 سي كةطبلب دار ا٢بديث ا٣بّبية كتقدًن ا٤بقَبحات، كباألخصِّ بعض مدرِّ اللِّقاء بكمىن ساعدين يف 

قاء الل تَّبخ كالباحث "٧بمد بن حساف"، كالذم ر مبارؾ". كمىن ساىم يف ترتيب لقاءو مع الشيبن "ٝبيل 
 .  (ُ)كغّبىم"، أبو عاصم "أ. عدناف البخارم

هما كما ربَّياين صغّبناعلى كيقوفهم كتىشجيعهم ِفصربم كأخي  شكر كالدىمٍ كأى   . ، كاللهم اٍرٞبى
ها يف بداية تىسجيلي تقوفهم معي لتىسهيل الدراسة كمتابعكأخوايت على كي  حلمي كأىشكر رىحيمي

 علياء". كغّبىم من األصدقاء كاألحباب.  باأككذا أخي "منصور  للجامعة.
 .   ؾ، كٝبيع األىقارب ىناكأخٍب اللذَّين بفطاين على كقوفهما كدعًمهمىا ِف "أبا مدثر" كأشكر رحيمي

مرة ظهار ىذه الثَّ يبارؾ كل ا١بهود ا٤ببذكلة يف حق إً  كيف ا٣بتاـ، أرجو من ا العلي القدير أفٍ 
وازين حسنات أكلئك األشخاص يف الدنيا كاآلخرة، كصلى ا على سيدنا ٧بمد ٯبعلها يف م ا٤بتواضعة، كأفٍ 

 كعلى آلو كصحبو أٝبعْب، كا٢بمد  رب العا٤بْب،،،
 رمزم سودينج تاليو           

 . ىػُّْٔ/ٓ/ُِ= َُِٓ/ّ/ّكواال ٤ببور   :. مث جرل التعديل عليو يف ىُّْٓشعباف / ِٗمكة ا٤بكرمة،    
   ـ.  َُِٔ/ ُ/ ينايرٗـ. كجرل تعديلو يف: َُِٓ/ُِ/ٖيف:  مث جرل مناقشتو

                                 
كملتقى أىل ا٢بديث، كا٤بكتبة الوقفية، كموقع  كما ال يىفوتِب بشيكر مىن ساىم يف ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات: كأصحاب ا٤بكتبة الشاملة،  (ُ)

ككقتنا ةطيبنا يف مكتبة "الشيخ عبد العزيز بن باز" رٞبو ا  (IIUM)األلوكة، كغّبىا من ا٤بواقع. كما قضيتي كقتنا رائعنا يف دىكحة مكتبة 
    تعاُف ٗبكة.
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 بػسينىن النَّسائي "الميٍجتىبى" كبػىيىاف مىٍنزلًتها، كًخدمىةي بعض العلماء لها. الفصل الثاني: التػٍَّعريفي 
 ْٓ ............................................................. كفيو ثىالثة مباحث:              

ْعِرٌُف   ٔٓ ................................. بُسَنِ  النَّسائً "الُمْجَتَبى"المبحث األول: التَّ
 ٕٓ ...... تىٍأليًف الكتىاًب كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكيربل"، كمىا يػىتىعلَّق بذىلكا٤بطلب األكؿ: سبىبي 

ِفه، واْخِتَصاره   أوًل: َسَبب َتأْلٌِف اإلِمام النَّسائً لـُمصنَّ

ن          ٕٓ .................................................. الُكبرى" م  "السُّ
ا: الِخََّلف فٌَم   ًٌ  ٖٓ ...................... َصر ُسن  النَّسائً "المْجَتبى"اْختَ ثان
 َٔ ............................ ِم ُسن  النَّسائً "الُمْجَتَبى"ثالًثا: الِخََّلُف فً اسْ 

 ُٔ .......... ا٤بطلب الثاين: ٧بيٍتىوياتي سينن النَّسائي، كعىدىدي كيتيًبها كأىحاديًثها، كشٍيءه عن ةطىبىعاًِتا
يٍجتىىبا٤بطلب الثالث: مىٍنهج النِّسائي يف ًإٍخرىاج الرُّكى 

 ْٔ ............................. اة لسيننو ا٤ب
يٍجتىىبى ا٤بطلب الرابع: مىٍنهج النَّسائي يف اٍخًتيى 

 ٖٔ ............................ ار ا٢بىديث لسينىنو ا٤ب
تهاْنِزلُة ُسن  النَّسائً "االمبحث الثانً: مَ  ٌَ اُ  أََهمِّ ٌَ  ُٕ ..................... لُمْجَتبى" وب

 ِٕ .................................. ائي من ًضٍمن "الكيتب السِّتَّة"ا٤بطلب األكؿ: سينىن النَّس
 ٕٓ ......................... ا٤بطلب الثاين: من ًعنىايىة العيلماء بسىمىاع "سينن النَّسائي" كضىٍبًطها

ؽ الصِّحىًة عىليها  ٕٕ .............. ا٤بطلب الثالث: من ثػىنىاء أىٍىل الًعلم يف "سينىن النَّسائي" كًإةٍطبلى
 ٕٕ ................................... ء الُعلَماء على ُسَن  النَّسائًأوًل: م  َثَنا

حَ  ا: فً إِْطََّلِق الصِّ ًٌ  ٖٕ .................... لى ُسَن  النَّسائً "الُمْجَتبى"ة عثان
 ٕٗ ................................ لَِّم فٌها م  "ُسَن  النَّسائً"ثالًثا: أََحاِدٌث ُتكُ 

 ُٖ ............................. ا٤بطلب الرابع: مىكىانةي ميصنًِّفو يف ًعلًم الرِّجاؿ كمىٍعرًفة أىٍحوا٥ًبم.
ة َبعِض الُعلَماء بـ"ُسَن  النَّسائً" وأَْصلِها ٌَ  ْٖ ................ المبحث الثالث: م  عَنا

 ٖٓ ............................... لىماء للسُّنن الكيربل كالصُّغرلا٤بطلب األكؿ: من ًخٍدمىة العي 
ٌَة بهما م   ٖٓ ....................... حوهاِجَهِة أَْطَراف الحدٌث ونَ  أوًل: العَنا

ة بَزَوائِد اإلِمام ال ٌَ ا: العَنا ًٌ ندثان تعلَُّق بالسَّ ٌَ  ٖٔ ...................... نَّسائً وَما 
ة بالَخْتِم  ٌَ  ٖٖ ............................ وِذكِر َمْنهج اإلِمام النَّسائًثالًثا: العَنا
ٌَة بهم  ٖٗ .......................... ا م  ِجَهة الِْخِتَصار والتَّهِذٌبرابًعا: العَنا

ة بَتْحقِ  ٌَ ن  الُكبرى"خامًسا: العَنا  َٗ .......................... ٌق وإِْخَراج "السُّ
يٍجتى 

 ِٗ ...................... ىب" كٙبىًٍقيًقها كفػىٍهرىسىًتهاا٤بطلب الثاين: من ًخدمىة العيلىماء لشىرٍح "ا٤ب
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ََرِح "ُسَن  النَّس ٌَة الُعلَماء بـ  ِٗ ............................ ائً"أوًل: م  عَنا
ة الُعلَماء بـِها فً َتْحقٌِِقها وَفْهَرسَ  ٌَ ا: م  عَنا ًٌ  ٓٗ ... ِتها والِْهِتَمام بأََحادٌِثهاثان

 ٕٗ ................................. يخ محمد علي آدىـ. كفيو مبحثاف:الفصل الثالث: تػىٍرجىمىة الشِّ 
 ٖٗ .. ٌوبٌا وأَْحوال الُمْسلِمٌ  فٌهاالمبحث األول: لََمَحاٌت ع  ِمْنَطقة الَحَبَة وَدْولة إِثْ 

 ٗٗ ........................... بىشىة كًإثٍػييوبيىاٍنطىقة ا٢بى ا٤بطلب األكؿ: النٍَّظرةي التَّارٱبيَّة كالسِّياًسيَّة ٤بً 
 َُُ ............................................ ا٤بطلب الثاين: نظرةه عامىةه حىٍوؿ دىٍكلة ًإثيوبيىا

 َُِ .......................... ثيوبيىا كأىٍحواؿ ا٤بسلمْب فيهاا٤بطلب الثالث: تىارًيخي اإًلٍسبلـ يف إً 
 َُْ ............................ التَّعرٌف بالٌَ  "محمد ب  علً آدم"المبحث الثانً: 

 َُٓ ........................ بن علي آدـ، كمىٍولده، كنىٍشأىتوا٤بطلب األكؿ: نىسىب الشيخ ٧بمد 
 َُٕ .................................. يخ للًعلم كذًٍكر بعًض مىشىاٱًبوا٤بطلب الثاين: ةطىلىب الش

 َُُ ....................... ا٤بطلب الثالث: انًٍتقىاؿ الشيخ ٧بمد إُف مكة، كذًٍكر بعض سىجىايىاه
 ُُِ .................................. ا٤بطلب الرابع: من ميؤلَّفات الشيخ ٧بمد بن علي آدـ.

 ُُْ ............................ الشيخ ٧بمد كةطىريقتيو يف الدَّرسا٤بطلب ا٣بامس: ذًٍكري ديريكس 
ب الشيخ ٧بم  ُُٕ ................................. د بن علي آدـا٤بطلب السادس: من ةطيبلَّ

 ُُٗ ..............................ًء كةطىلبة الًعلم على الشيخ ٧بمدا٤بطلب السابع: ثػىنىاء العيلما
 َُِ .................................... الشيخ ٧بمد كمىٍذىىبو الًفٍقهي ا٤بطلب الثامن: عىًقيدةي 

 ُِّ ..................................... ا٤بطلب التاسع: مىا حىصىل للشيخ ٧بمد من مىوىاًقف
بوا٤بطلب العاشر: من جىوىانب األىثىر ال  ُِٓ ...................... ٍب تػىرىكها الشيخ يف بعض ةطبلَّ

 ُِٕ ......... العيٍقبىى في شىٍرًح الميٍجتىبىى" كفيو سىٍبعةي مىبىاحث: الفصل الرابع: ًدرىاسة الشَّرح: "ذىًخيرة
َُُّروح الُمَعاِصرة لألَحادٌث، ولُسن  النَّسائً  ُّّ ............... المبحث التمهٌدي: ال

يعىاًصرة لؤلىحاديثا٤بطلب األكؿ: 
 ُّْ ............................................ الشُّريكح ا٤ب

 ُِْ ......................................... ا٤بطلب الثاين: الشُّركح ا٤بعىاًصرة لسينن النَّسائي
ََّرح"المبحث األول: َوَقَفاٌت مع "الُمقدِّ  ٌَّة "ال ا  أَهم ٌَ  ُْٓ ..................... مة"، وب

 ُْٔ ..................................... ٍرًحووىٍت عىلٍيو ميقىدِّمةي شى ٤بطلب األكؿ: ذًٍكري مىا اٍحتػى ا
َمةأوًل: فً  ٍة لِلُمَقدِّ  ُْٔ .............................................. َنْظَرٍة َعامَّ

تَعلَُّق بُمَقدِّ  ٌَ ا: َما  ًٌ  ُْٕ ............................. مة الكَتاب وِذْكِره لَِمْنَهِجهثان
َتعلَُّق بَتْرَجمِة اإلَِمامِ  ٌَ َواةِ  ثالًثا: َما  ، وَمْذَهِبه فً أَْحَواِل الرُّ ًِّ  ُْٖ ....... النَّسائِ

تعلَّق بـكَتاِب"ُسَنِ  النََّسائً ٌَ تَِّصُل بهمارابًعا: َما  ٌَ  ُْٗ ......... " وأَْصلِه، وَما 
لِ  ََْرحه ألَوَّ تَعلَُّق ب ٌَ  ُُٓ .............. النَّسائً" َما ُذِكَر م  "ُسن  خامًسا: َما 
 ُِٓ .......................... ٍعنىاه، كميدَّةي تىٍألًيًفو لوا٤بطلب الثاين: كىٍصفي الشَّرًٍح كذًٍكري ا٠بًٍو كمى 

 ُٓٓ ................ ا٤بطلب الثالث: سىبىبي شىٍرًحو لػ"سينىن النَّسائي"، كسىبىبي اإًلةطىالىًة يف الشَّرٍح.
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 ُٖٓ ........................................... ًر سىنىًد ًإجىازىتًو لًٍلًكتىابا٤بطلب الرابع: يف ذًكٍ 
 َُٔ .............................. ا٤بطلب ا٣بامس: بػىيىاف أىٮبيًَّة ىذا الشَّرح، كثػىنىاًء البٍعًض عليو

ٍصطىلىحىات ك 
ي
 ُِٔ ................. الرُّميوًز الٍب استىٍخدىمىها ا١بامعا٤بطلب السادس: بػىيىافي بعًض ا٤ب

ْرِحه للَحِدٌث ََ  ُٕٔ .................. المبحث الثانً: فً ِدَراَسِة َمْنَهِجه وَطِرٌَقِته عند 
 ُٖٔ ............................... ا٤بطلب األكؿ: يف ذًٍكًر مىنػٍهىًجو العىاـً عند تػىنىاكيلًو للحىًديث

ىنػٍهىًج عند تػىنىاكيلًو لبىعض األىحىاًديث
 ُّٕ ................... ا٤بطلب الثاين: يف خيريكًجو عن ىذا ا٤ب

ىنػٍهىج الذم كىضىعىو لنػىٍفًسو
 ُٕٔ ......................... ا٤بطلب الثالث: أىٍحوىاؿي األىحىاديًث مع ا٤ب

ىنػٍهىًج الذم كىضىعىوا٤بطلب الرابع: مىا 
 َُٖ ........................................ زىادىه على ا٤ب

يجىلَّد
ٍتًمو لشىٍرًحو ا٢بديث، كًِنىاية البىاب، كا٤ب  ُْٖ .................. ا٤بطلب ا٣بامس: يف ةطىريقىة خى

 ُٖٔ ............................. ا٤بطلب السادس: تػىنىاكيليو للحىًديًث من نىاًحيىة الطُّوًؿ كالًقصىر
 ُٖٖ ....................... المبحث الثالث: الَجانب الَمْنَهِجً الُمَتعلِّق بِصَناعة التَّأْلٌف

ٍبحىث
ى
هيده: يف أىٍنواع شيريكح ا٢بىديث، كمىا يىتعلَّق هبذا ا٤ب  ُٖٗ ................................. ٛبى

ىسىائًلا٤بطلب األكؿ: ةطىرًيقىةي ا١بىا
 َُٗ .................................. ًمع يف نػىٍقًل األىقٍػوىاًؿ كا٤ب

 َُٗ ................................................. أوًل: م  َطِرٌَقته مع النَّْقل
ا: م  أَْحواِل الجامع عند النَّْقل ًٌ  َُٗ ......................................... ثان

ىسىاًئلا٤بطلب الثاين: من مىٍنهًج ا١باًمع يف التػَّعٍ 
 ُٓٗ ....................... ًقيب على األىٍقواؿ كا٤ب

 ُٓٗ ......................... أوًل: م  َطرٌقة الجامع فً التَّعقٌِب والِْسِتدَراك
ا: ُصَورٌ  ًٌ  ُٕٗ .................................... وَنَماِذج َعقََّب فٌها الجامع ثان

 ُٖٗ ............................. ٌُعقِّب عندها الجامع اِضع التًثالًثا: م  الموَ 
اح ُسن  النسائًرابًعا: م  َتعْ  َُرَّ  ََِ ............................... ِقٌبه على 

يصىنِّفا٤بطلب الثالث: من مىٍنهجي ا١با
 َُِ ............................. مع يف التَّعًقيب على ا٤ب

فيَّة اء ا١بامًع بالتػٍَّرًجيحً ا٤بطلب الرابع: يف اٍعًتنى  اًئًل ا٣ًببلى ىسى
 َِّ ........................... عندى ا٤ب

 َِّ ..................................... َطرٌَقة الجامِع عند التَّْرِجٌحأوًل: م  
ا: م  مَ  ًٌ  َِْ ..................................... ْنهِج الجامِع "فً التَّْرِجٌح"ثان

 َِٔ ........................... س: من مىنػٍهىجو عندمىا ييريد التػٍَّلًخيص كااًلٍخًتصىارا٤بطلب ا٣بام
 َِٔ ............................................ : م  َطِرٌَقِته فً التَّْلِخٌ أوًل 

ا: م  أَْنواِع َمْقصِ  ًٌ  َِٕ ........................ ِده عند ِذْكِره َكلَمة "َحاِصل"ثان
مىا ا٤بطلب ـي ا١بامًع بوىٍضًع "عىبلى ا  َُِ .................. ًت التػٍَّرًقيًم" على النُّصيوصً السادس: اىًتمى

يقىابػىلىًة بيػٍنىهاا٤بطلب السابع: يف ًعنىايىة ا١بامًع بضىٍبًط نيسىًخ النَّ 
، كا٤ب  ُِِ ..................... سىائيِّ

ًِّ فً َضْبِط ُنَسِ  أوًل: م  ُجْهِد الجامِع   ُِِ .............................النَّسائ
ا: م  ُصَوِر الجامِع  ًٌ ٌَا  الفُُروِق بٌ  النَُّس ثان  ُِْ ...................... فً ب

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 ل 

ًمحي أيخرى   ُِٕ ............................... ل من صىًنيع ا١بامًع يف الشَّرٍحا٤بطلب الثامن: مىبلى
ا اْسَتْخدمَ أوًل  ََّرح: ِممَّ  ُِٕ ......................... ه م  "أُْسلوٍب" فً هذا ال

ا: فً اْسِتْخَداِمه "الحَ  ًٌ ٌَّة" "الَهاِمش"ثان ْفل ة السُّ ٌَ َِ  ُِٗ ......................... ا
ََّْرحثالًثا: ِذْكُر َبعض ُكُتبِ   َِِ ............................ ه وَنْظمه فً أَْثَناِء ال

ٌْتِ  ََّْرح رابًعا: ِذْكُر أَْوَزاِ  َب َِّْعِر فً أَْثَناء ال  ِِِ ........................... ال
ٌَة المبحث الرابع: م  َمْنهجِ  َوا  ِِّ ................................. الجامِع فً ِعْلِم الرِّ

 ِِٓ ................................. ثذا ا٤ببحٛبهيده: يف التَّعريف بعلم الرِّكايىة، كمىا يىتعلَّق هب
 ِِٔ ....... ا٤بطلب األكؿ: يف ًعنىايىة ا١بامًع بضىٍبًط مىًًب ا٢بىديث، كالتػٍَّنبيًو على مىوىاًضع التٍَّصًحيف

 ِِٔ ...... َقابلَتِه مع النَُّس  األُْخرىأوًل: فً اْعتَنائه بَضْبط َمت  الَحدٌث، ومُ 
ا: فً اْعتَناِئه ب ًٌ ِكٌل لَْفظ الحدٌِث والَمْت ثان َْ  ِِٖ ............................. َت

 ثالًثا: فً اعتَِناِئه بِذْكِر التَّْصِحٌف والتَّْحِرٌف، إَذا ُوِجد فً 

 ِِٖ .......................................................... َمت  الحدٌث      
 َِّ ................................. مىٍنهًج ا١بامًع يف التٍَّخرًيج لؤلىحىاديثً  ا٤بطلب الثاين: من

 َِّ ............ لَحدٌث، وِذْكِر َبعض َمَصاِدِرهأوًل: م  َطرٌَقِته فً َتْخِرٌج ا
ا: عَناٌُته بِذْكر ًٌ  ِِّ ........................ َمَواِضع الَحدٌِث عند المصنِّف ثان

د بها الُمصنِّفثالًثا: ِعَناٌُته باألَحادٌ  ِّْ .......................... ِث التً َتـَفرَّ
 ِّٓ ................................ ا٤بطلب الثالث: من مىٍنهًج ا١بامعً يف ذًٍكر دىرىجة ا٢بديث

 ِّٓ ............................... َقته فً الُحْكِم على األََحادٌثأوًل: م  َطرٌ
ٌَِّ  األَ  ا: م  أَْحَوال الجامع مع أَْقواِل ال ًٌ  ْلَبانً فً الُحْكِم ثان

 ِّٕ .......................................................... على الحدٌث      
 ِّٖ ........................ فً الُحْكم على َبعض األََحاِدٌثثالًثا: م  اْجِتَهاِده 

 َِْ ............. ٍنًبيو على مىوىاًضع التٍَّصًحيفا١بامًع بضىٍبًط السَّند، كالتػَّ ا٤بطلب الرابع: يف عنىايىة 
 َِْ ....... َقاَبلِته مع النَُّسِ  األُخرىأوًل: فً اعِتَناِئه بَضْبط َسنِد الحدٌث، ومُ 

ِكٌل َسَند الحدٌث، وصِ  َْ ا: فً اعِتَنائه بَت ًٌ  ُِْ .................. ِة اإلِْمََّلءحَّ ثان
ْنبٌه على َما َوَقَع م  َتْحرٌٍف  َواةثالًثا: التَّ ند والرُّ  ِِْ ...... وَتْصحٌٍف فً السَّ

ة الرُّكىاة، كذًٍكر أىٍحوا٥ًبم كدىرىجاًِتم  ِّْ ............... ا٤بطلب ا٣بامس: من مىٍنهًج ا١بامًع يف تػىٍرٝبى
 ِّْ ................................... َمْنَهجه فً َتْرجمة ُرواة السندأوًل: م  

ىصىادر الٍب اٍعتىمد عليها ا١ب -أ
 ِّْ ....................... امعي يف بيىاف أٍحواًؿ الرُّكاةا٤ب

ة الرُّكىاة -ب  ِّْ ....................................... يف ةطىريقىًتو العىامَّة عند تىرٝبى
توةطىريقىة ا١ب -ج  ِْْ ...................................... امًع يف رىاكو تىقدَّمت تىرٝبى
 ِْٓ ................................ سبىبي التػَّوىسُّع كاإًلةطىالة لبىعض تػىرىاجم الرُّكىاة -د
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تو لرً  -ىػ  ِْٓ ........................ ندجىاؿ السَّ صوره أيخرل لصىًنيًع ا١بامًع عند تػىٍرٝبى
 ِْٔ ..................................... اًة الذين تىفرَّد هبم ا٤بصىنِّفالًعنىايةي بالرُّك  -ك
ٍقصي  -ز

ى
 ِْٔ .......................... ود، كبيىاف الوىٍىم عند اآلخىرينٙبىًٍديد الرَّاكم ا٤ب

 يف اٍجًتهاًده لتىٍحًديد الرَّاكً  -ح
ى
ؼم ا٤ب  ِْٕ ................. ٍقصيود، عند كيقيوع ااًلٍخًتبلى

ا: م  َمْنهِجه فً ِذْكر أَْحَوال الرُّ  ًٌ ٌِه لَبْعِضهمثان  ِْٖ ............ َواة، وِذْكر َرْأ
 ِْٖ ...................................... يىاف أىٍحوىاؿ كدىرىجة الرُّكىاةمن ةطىريقىتو لبػى  -أ

 ِْٗ ........................................... أٍيًو لبىعض أىٍحوىاؿ الرُّكىاةذًٍكري رى  -ب
 ُِٓ ...................... ا٤بطلب السادس: من عنىايةي ا١بامًع بذًٍكر "لىطىاًئف السَّند" كاإًلٍحصىاء

 ُِٓ ............................ أوًل: م  َطرٌَقة الجامِع مع "لََطاِئف اإلِْسناد"
ا: م  أَهمِّ  ًٌ ند"ثان ٌَات "لََطائِف السَّ  ِِٓ ................................... ُمْحَتَو

ُة الجامِع باإلِ  ٌَ واةثالًثا: عَنا  ِْٓ ...................... ْحَصاء لَبعِض أَْحوال الرُّ
ىٍعليوؿ

 ِٓٓ ....................................... ا٤بطلب السابع: من ًعنىاية ا١بامًع بالسَّند ا٤ب
ْذُكره المصنِّف ٌَ ند" الذي   ِٓٓ ............. أوًل: ِاْهِتَماُم الجامِع بأَْمر "علَّة السَّ

ا: م  ُطُرِق الجامِع فً ا ًٌ ند"ثان َعاُمِل مع "ِعلَّة السَّ  ِٔٓ ...................... لتَّ
ْذكره المصنِّف، وأَْنواِعهامِع للِعلَِل الثالًثا: م  َتْوِجٌه الج ٌَ  ِٖٓ ........... ذي 

ٌَة َرا  َِٔ ............................... المبحث الخامس: م  َمْنهج الجامِع فً ِعلِم الدِّ
 
ى
 ِِٔ ................................ ٍبحثٛبهيده: يف: التَّعريف بًعلًم الدِّرىايىة، كمىا يىتعلَّق هبذا ا٤ب

 ِّٔ .............................................. ا يىتعلَّق بتػىرىاًجم األىبٍػوىابا٤بطلب األكؿ: مى 
 ِّٔ ............... أوًل: م  َطرٌَقته مع َترَجمة الَباب، وم  أَنَواع َتَناوله لها

ا: م  َجاِنب التَّْعقٌب على تَ  ًٌ  ِٓٔ ............................. َراِجم األَْبوابثان
 ِٖٔ .............................. ، كبيىافي أىىىمِّ ٧بيٍتىويىاتًوا٤بطلب الثاين: جاًنبي الشَّرح للحديثً 

ََْرح الحدٌثأوًل   ِٖٔ ...................................... : م  َطرٌَقته عند 
ا ٌَ ا: م  أََهمِّ ُمْحَتو ًٌ ََْرح الحدٌث"ثان  ِٗٔ .................................. ِت "

ََّرحثالًثا: م  األُموِر األُخرى ا ٌَات ال  ِِٕ ..................... لُمَتعلِّقة بُمْحتو
 ِٕٔ .............................. ا٤بطلب الثالث: جىانبي فػىوىائد ا٢بديث، كبيىافي أىىىمِّ ٧بيٍتوىيىاًِتا

 ِٕٔ .............................. اِئد الَحدٌث"ة الجامِع مع "َفوَ أوًل: م  َطرٌق
ا: م  أَ  ًٌ ٌَات َفَوائد الحدٌثثان  ِٕٕ ..................................... همِّ ُمْحَتو
ىسىاًئل"ا٤بطلب الرابع: مىا 

 ِٕٗ ............................................. يىتعىلَّقي ٔبىاًنب "ا٤ب
ْذُكَرها مع "المَساِئل" التً أوًل: م  َطرٌقة الجامعِ  ٌَ ...................... ِٕٗ 
ا: م  َصِنٌِعه مع "المَ  ًٌ  ُِٖ ................ َسائل"، وِذْكر بعض مَواِضٌِعهاثان

 ِّٖ ....... حا٤بطلب ا٣بامس: يف ريجيوًعو إُف القرآف الكرًن ككيتب األىحىاديث كشيريكًحها عند الشَّر 
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ََّرح أوًل:  ُرجوُعه  ِّٖ ............................. إلى القرآ  الَكرٌم عند ال
ا: اْسِتَفادةُ الجامِع م  كُ  ًٌ ََّرحثان  ِٖٓ ............... ُتب ُمتو  األَحادٌث عند ال

َُرُ  َمة عنهثالًثا: اْسِتَفادةُ الجامِع م  ُكتب   ِٖٗ .............. وح النَّسائً الُمَتقدِّ
َُُروِح األَحادٌث األُخرى رابًعا: اْسِتَفادة الجامِع م   َِٗ ............... ُكتب 

 ِّٗ ............................. هىًة بعض عيلوـً ا٢بديًث درايةن ا٤بطلب السادس: الشَّرٍح من جً 
ٌَا  َمَعانً الَكلَِماتأوًل: م  َمْنهج الجامِع مع َغِرٌِب   ِّٗ . أَْلَفاظ الحدٌث، وب

ا: م  َمْنهج الجامِع مع األَحادٌث الُمَتَعاِرَضة ًٌ  ِٓٗ ......................... ثان
 ِٓٗ .......................... شىٍرحوتىناكؿي ا١بامًع ألىٍمر ا١بىٍمع بْب األىحاديث يف  -أ

 ِٕٗ ............................ تػىعىارضىةتو يف ا١بىٍمع بْب األىحاديث ا٤بمن ةطىريق -ب
 ِٗٗ ............................. تعىارًضىةًهو يف ا١بىٍمع بْب األحاديث ا٤بمن أىٍكجي  -ج

ىسىائل الًفقهيَّةا٤بطلب السابع: الشَّرٍحي من ًجهىة الفً 
 َُّ ................................. ٍقو كا٤ب

ٌَّة أوًل: أَْمثلةٌ   َُّ ........................................ فً َتناُوله لَمسألٍة ِفقه
ا: م  َمصَ  ًٌ ٌَّةثان  َّّ .................................... اِدِره فً المَساِئل الِفقه

ٌَّةثالًثا: َمََّلِمح فً أُموِره الفِ   َّْ ............................................. قه
ٌَّةم  ُطُرق َترِجٌحه فً ال رابًعا: ٌَّة الِفقه  َّٕ ................... مَساِئل الِخََّلف

فيَّة فقهيَّةمثاؿه يف تىر  -أ  َّٕ ..................................... ًجيًحو ٤بسألة خبلى
ًجيح -ب فيَّة من ميسىوِّغىاتًو يف الَبَّ  َّٖ ............................... للمسىاًئل ا٣ببلى

 ُُّ ........................................ ا٤بطلب الثامن: الشَّرحي من نىاحيًة العيلـو األيخرل
 ُُّ .......................................... ٌٌد: فً التَّعرٌف بهذا الَمْطلبتمه

ََّرحأوًل: م  َمْنهج الجامع مع ِعلم "أُصول الف  ُِّ ......... قه" م  ِخََّلل ال
 ُِّ ........ ىذا الشَّرح، كذًكر بعض مصىاًدرهمن ةطريقتو مع ًعلم "أيصوؿ الفقو" يف  -أ

 ُّّ ................... مسائًل أيصوؿ الفقو يف ىذا الشرحمن تػىعىاميلو مع بعض  -ب
ا: م  َمنهج الجامع مع ِعل ًٌ ََّرحثان  ُّٓ .............. م "التَّفسٌر" م  ِخََّلل ال

 ُّٓ ................. ذًكر بعض مىٍنهجو يف التَّعامل مع "التَّفسّب"، كبعض مصىاًدره -أ
 ُّٔ ................... التَّفًسّبيَّة " يف ىذا الشَّرحمن تػىعىاميلو مع بعض "ا٤بسىاًئل  -ب

ََّرح مع ِعلم "الَعِقٌدةثالًثا: م  َمْنهج الجامع   ُّٗ .... والتَّْوحٌد" م  ِخََّلل ال
 ُّٗ ...... ذا الشَّرح، كذًكر بىعض مىصىادرهمن تػىعىاميلو مع بعض مسىاًئل العىقيدة يف ى -أ

 ُِّ .................................... يباتو يف ا٤بسىائًل العىقىديَّةمن صيوىر تىعقً  -ب
ْرفرابًعا: م  َمْنهج الجام : النَّحو والصَّ ًْ  ِّّ ..................... ع مع ِعلَم

 ِّّ ... من ةطريقتو مع ًعٍلمىي "النَّحو كالصَّرؼ" يف ىذا الشَّرح، كذًكر بعض مصىاًدره -أ
 ِّْ .............. هىة ًعلمىٍي "النَّحو كالصَّرؼ"من ٧بيٍتىويىات شىرح ا٢بديث من جً  -ب
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ََّرح  ِّٖ ........... المبحث السادس: م  َتْوِجٌَهاِت الجامع وَنَصاِئِحه الَمْنُثوَرة فً ال
ىٍنثيورىة يف الشَّرحٛبهيد ٤ببحث: من تػىٍوًجيهىاًت ا١بامع كنىصى 

 ِّٗ .......................... اًئًحو ا٤ب
ميِّ كااًلٍعًتزاز بوجىانب بيىاف: فىٍضل الدِّ  -ُ  ِّٗ ...................... ين اإلسبلى
بيىة -ِ ؽ كالَبَّ  ِّٗ ............................................ جىانب األىخبلى
 َّّ .................................ميوجَّهةه ألىىل العلم كةطىلىبتو تىوجيهاته  -ّ
 َّّ .... مسك بالسُّنة، كاتِّباع السَّلفكنىصائحه كتىوجيهاته يف: ا٢بىضِّ على التَّ  -ْ
 َّّ ......................................... يف األيمور ا٤بتعلِّقة بالنػٍَّفسك  -ٓ
 ُّّ ................................................ كيف جانب ا٢بيقوؽ -ٔ
 ُّّ ........................... عل العبىادة كًفعل السُّنةعلى فً جانب ا٢بثِّ  -ٕ
مىل على اٍسًتشراؼ ا٤بٍستىقبلكمنها ما  -ٖ  ُّّ .............................. ٰبي

 ََّ ه لل ْقِد الُمَوجَّ ِتهالمبحث السابع: فً النَّ ََ  ِّّ ................................ رح وُمناَق
 ّّّ ............................................... نػىٍقًد ىذا الشَّرحؿ: مىٍدخىله لا٤بطلب األك 

 ّّٓ ..................... لًعلم من نػىٍقدو على ىذا الشَّرحا٤بطلب الثاين: مىا ذىكىره العيلماء كةطىلبةي ا
 ّّٕ ............................ على الشَّرح أىثٍناءى الًقرىاءىةا٤بطلب الثالث: مىا اٍستػىٍنبىطتيو من نىقدو 

 َّْ .............................................. ا٤بطلب الرابع: ميناقىشةي بعض تًلك النٌػقيود
  " مع شىرح الشِّيخ الشٍَّنًقيًطيالفصل الخامس: ميقارنةه سىريعةه لشىرح "ذىًخيرة العيقبى

 ّْٕ .............................................................. كفيو مىٍبحىثاف                  
ٌَِّ  محمد المُ المبحث األو ٌَّتهل: فً َترَجمة ال ََْخص تعلَّق ب ٌَ  ّْٖ ........... ْختار وَما 

ٍنًقيط"  ّْٗ ............................................... ا٤بطلب األكؿ: مىعلوماته عن "شى
ْنِقٌط و ََ  ّْٗ .............................................. ِعَمارُتهاأوًل: َتارٌ  

ٌَّة  ا: َخلِف ًٌ ْنِقٌط" وَمْعناهاالنِّ ثان ََ  ّْٗ .................................. ْسبة إلى "
 َّٓ ....................................... ًٌََء ع  َوْضِعهم الِْجِتماعً ثالًثا:

ٍختار كمىا يػىتًَّصل بو
ي
ة الشِّيخ ٧بمد ا٤ب  ُّٓ .............................. ا٤بطلب الثاين: يف تػىٍرٝبى

 ُّٓ .............................................. ِمه وَنَسبه وَمْولدهًل: فً اسْ أو
اٌِخه ََ أَته وَم َْ ا: ع  َن ًٌ  ِّٓ .................................................. ثان

ٌَّةثال عود  ِّٓ ................................................. ًثا: ع  اْنِتَقاله للسُّ
اه، ووَفاته ٌَ  ّّٓ ................................ رابًعا: ع  ِعلِمه، وبعِض َسَجا

ٌَِّ  محمد ب  محمد الُمختارخامًسا: فً َترجمة ابن  ّْٓ ................... ه ال
 ّٔٓ ...................... يف، كميؤلَّفو شىرح سينن النسائيا٤بطلب الثالث: عن مىٍنهجو يف التَّألً 

ٌْ  المبحث الثانً: ََّرَح  ّٗٓ ......................................... فً الُمَقارَنة بٌ  ال
 َّٔ ............................................. قارنىة بْب الشَّرحىٍْب سىبب ا٤بٛبهيده: يف ذًكر 
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ٍيًهماقىارنىة يف ميقا٤بطلب األكؿ: ا٤ب  ُّٔ .................................. دِّمة الًكتابػىٍْب كمىنهجى
نهىًجي بْب اقىارنىة يف ا١بى ا٤بطلب الثاين: ا٤ب

ى
 ّّٔ ................................. لشَّرحىٍْب انب ا٤ب

 ّٓٔ .................................... لم الرِّكىايىة بْب الشَّرحىٍْب قىارىنة يف عً ا٤بطلب الثالث: ا٤ب
 ّٕٔ ..................................... الدِّرايىة بْب الشَّرحىٍْب  قىارنىة يف ًعلما٤بطلب الرابع: ا٤ب

 ُّٕ ........................... ا١بامع على الشِّيخ الشٍَّنقيطي تىعقيبً  ا٤بطلب ا٣بامس: جىانبي 
 ّْٕ ................................................................... الخىاتمة، كتىٍشتىمل على:

 ّٕٓ ................................................................. أوًل: خاتمة البحث:
 ّٕٓ ................................................ أىمُّ خبلصة البحث كأىمُّ نىتائجو. -أ

حات كالتػٍَّوصيىات. -ب ٍقَبى
ي
 ّٕٗ ................................................... بعض ا٤ب

ا: المراجع والمصادر: ًٌ  َّٖ .......................................................... ثان
 َّٖ ...................................................... الكتب كالرسائل كاألٕباث. -أ

 ِّٗ ............................................................ مراجع من االنَبنت -ب
تمل على: ثالًثا: َْ  ّٓٗ ..................................................... الفهارس، وَت
 ّٓٗ .............................................................. فهرس اآلية الكرٲبة -أ

 ّٔٗ .................................................. فهرس ا٢بديث الشريف كاألثر -ب
 َِْ ................................................................................. المالحق

 َِْ . ستعاذة كعدد األحاديث الضعيفة من الصحيحة فيوا٤بلحق األكؿ: جدكؿه يف أحاديث كتاب اال
 َْٔ ............................... ا٤بلحق الثاين: صيورةه للجامع، كبعض صيوىر دار ا٢بديث ا٣بّبية
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 التمهيدم الفصل
 

 مقدمة البحث
 
 
 المقدمة.  -
 أىمية موضوع البحث كأسباب اختياره. -
 إشكالية البحث كأسئلتو. -
 أىداؼ البحث.  -
 الدراسات السابقة.      -
 منهج البحث. -
 حدكد البحث.  -
 من مىٍنهجي كميٍصطىلىحاتي في ىذا البىحث.  -
 خطة البحث. -
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 المقدِّمة:
 
 

يو ا٢بمد  رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا٤برسلْب، نبينا ٧بمد صلى ا عل
 كسلم، كعلى آلو كصحبو أٝبعْب. أما بعد.

، ، من العي (ُ)"اإًلثٍيويب آدـبن الشيخ "٧بمد بن علي  لماء ا٤بعىاًصرين، كىو ميتفننه يف أىغلب العلـو
تب ا٢بديث بعد الصَّحيحىٍْب، كىو ح أىحد أىمِّ كي لم ا٢بديث، كقد مىنَّ ا عليو بأٍف كفَّقو لشرٍ كمنها: عً 

 ".  ىبى تى جٍ ح المي رٍ ى في شى بى قٍ يرة العي خً ذى و باسم: "ى شٍرحىب"، كقد سػىمَّ تى جٍ مي ػال سائي:نن النَّ "سي 
 نهجو كاضح.   ح على مى رٍ كايةن كدرايةن، كسىلىك يف الشَّ ة رً احية ا٢بديثيَّ نن، من النَّ ح للسُّ رٍ ُب بالشَّ تى كقد اعٍ 

نهج الشيخ يف ح، كٗبى رٍ هبذا الشَّ  يفيف التَّعر  -إٍف شاء ا تعاُف-ع سىييسىاىم كىذا البحث ا٤بتواضً 
 ركح ا٢بديث. ة" يف باب شي وسوعة حديثيَّ عدُّ "مى حو الكبّب للكتاب، الذم يي شرٍ 

 سائي يف ًصناعة ا٢بديث. سائي كدىٍكر النَّ نن النَّ ء على أٮبيَّة سي تِب الباحث بإلقاء الضَّوٍ كمىا سيػىعٍ 
 ٍنزلتو بْب كيتب ا٢بديث كدىكىاًكينو. ا٢بديث عن أٮبيَّة سينن النَّسائي كمى إضافةن إُف 

ا أىسألو جلَّ كعىبلى سأؿ أٍف ييوفِّقِب كيوفِّقنا ٝبيعنا لػمىرضى كا أى  ٛباـ ىذا البحث، ِب يف إً عينى يي بأٍف اتو، كمى
 ر عليو، كصلَّى ا كسلَّم على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب. إنو كىِفُّ ذلك كالقىادً 

 

                                 
عن كثّبو من علماء بلده، منهم: كالده علي بن آدـ، كالعبلَّمة الشيخ ىو ٧بمد بن الشيخ علي بن آدـ بن موسى اإلثيويب. كقد أىخذ العلم  (ُ)

ء من أبناء بلدتو "أثيوبيا". كالفصل الثالث من ىذا ا لبحث عبد الباسط بن ٧بمد بن حسن اإلثيويب البػيوىرىيٌن، كغّبٮبا من العلماء األجبلَّ
 يف: "ترٝبة الشيخ" حفظو ا تعاُف. 
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 بحث كأسباب اختياره:أىمية موضوع ال
 

تىب" كىو للشيخ ٧بمد بن علي آدـ جٍ مي ػح القىب يف شرٍ خّبة العي ح "ذى يػىٍرغبي الباحث يف الكتابة عن شرٍ 
 حه معاصره لػ"سنن النسائي" الٍب ىي من أيصوؿ كتب السُّنة، كذلك لعدًَّة أسبابو منها: اإلثيويب، كىو شرٍ 

يويب"، خصوصنا من ًجهة خدمتو لعلـو ا٢بديث، فهو أحدي التَّعرؼي على ًسّبة الشيخ "٧بمد اإلث -ُ
 أىعبلـ ا٢بديث يف مكة ا٤بكرمة. 

هرنا، مػمَّا استىٍدعى االىتماـ بو كمقابلتو ٤بعرفة ظٍ عاصرو، كىو موجوده بْب أى ح لشارحو مي رٍ كىذا الشَّ  -ِ
 حو ٥بذا الكتاب.   نهجو، كالظُّركؼ الٍب مىرَّت بو يف أىثناء شرٍ ةطريقتو كمى 

" ٦بلَّدو يف ةطىبعتو َْلسنن النسائي، حيث جاء يف " ةو ضٍخمةو ح جاء كمىٍوسوعةو حديثيَّ أف الشَّرٍ  -ّ
  األكُف.
إٍف َف يكن -مل الشُّريكحات ا٤بطبوعة كا٤بوجودة لسنن النسائي، ح من أىكٍ كييعترب ىذا الشَّرٍ  -ْ
ا سىبقىتو من امن ناحية اكتمالو كةطىبٍ  -الوىحيد لشُّركح إمَّا مىفقودةه أك َف تىٍكتىمل أك على شىٍكل عو كنىٍشره، فمى

انة ىذا الشَّ  حىاشيىةو على سنن النسائي.      رح.   كمن ىذه النٍُّدرة أىٍبرزت مىكى
 حو. كىذا الشَّرح لسنن النسائي: جىاء على نىسقو كاحدو يف أىٍغلب شىرٍ  -ٓ
 نقيطي" رٞبو ا تعاُف. الشيخ الشَّ  ححو آخرو ميعاصرو لو، كىو "شرٍ كًإجراء ميقارنةو مع شرٍ  -ٔ

ا أفَّ الشرح يىتعلَّق ٗبكىانة "سنن النسائي"، كعيلوِّ كىٍعبو بْب كتب األىحاديث؛ فقد عىبلى مىكانة الفىرٍع  كمى
"كىو ذخّبة العقىب" بسبب عيلوِّ األىصل "كىو سنن النسائي"، كمن ىذه الدَّالئل يف مىكانًة كميزة سنن 

 النسائي: 
ٝباعةن من ادِّثْب، كانوا ييطلقوف على سنن النسائي بػ"الصَّحيح" الىتمامو باختيار السَّند أف  -ُ
 . (ُ)كالرِّجاؿ
 . (ِ)حرينا كدىقيقنا يف اختيار الرِّجاؿ كالرُّكاة ألىحاديث سيننوأف النسائي رٞبو ا كاف ميتى  -ِ
ػمىع بْب ًصناعة اإلماـ البخارم كًصناعة  -ّ اإلماـ مسلم رٞبهما ا تعاُف، فأىخذ من أف النسائي جى

: ضىٍبط لىفظ ا٢بديث كالسَّند قة يف استنباط الفقو للتَّبويب، كمن مسلمو  . (ّ)البخارم: الدِّ
 . (ْ)ًقلَّة األىحاديث الوىاىيىة يف سيننو؛ كذلك ألنو انٍػتىقى األىحاديث من سيننو الكربل -ْ

                                 
 قطِب كا٢بافظ ابن مىٍندىة كغّبٮبا. كيىٍأيت التَّفصيل يف عنصر: "ًإةٍطبلؽ الصِّحة على سنن النسائي اجملتىب". ( كمنهم: اإلماـ الدَّراُ)
 ( كىناؾ عنصره يف البحث باسم: "مىكىانة ميصنِّفو يف علم الرجاؿ..".   ِ)
 ( كيف البحث عنصره سيىٍأيت باسم: "من ثناء العلماء على سنن النسائي".  ّ)
الكتب الصحاح الستة )مصر: سلسة البحوث اإلسبلمية، ٦بمع البحوث اإلسبلمية،  -د. ٧بمد ٧بمد أبو شهبة، يف رحاب السنةينظر:  (ْ)

      . كيف البحث عنصره باسم: "أىحاديثى تيكلِّم فيها من سنن النسائي".ُٗٔ-ُٗٓـ(، صُٓٗٗىػ/ ُُْٓد.ط، 
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 إٍشكالية البىحث كأىٍسئلتو:  

 
ىل ا٢بديث كمػمَّن ٥بم عنايةه هبذا اجملىاؿ أٮبيَّة ىذا الشَّرح، إالَّ أف اإًلٍشكالية يف ًسعىة حىٍجم ييدرؾي أ

ا، كمىا ال توجد مىراجع كىافيىة تتحدَّث عن الشيخ كمىناىجو يف كتبو.   الكتاب، إٍذ يىبلغ ٫بو أىربعْب ٦بلدن
الكتب السِّتة يف ا٢بديث. كىو مهمه يف بابو  كال شكَّ يف أٮبيَّة ىذا الكتاب؛ كٍونو شارحنا ألىحد أىمِّ 

 إذا عىػرىفنا أنو شرحه ميوسَّعه، كأنو شرحه كامله لسنن النسائي.
ـ مكة يف ا٢بديث، فأىٍحبىبتي يف ىذه الدِّراسة ًإبرازي جيهده يف ًخدمة السُّنة  ا ييعدُّ الشيخ أىحد أىعبلى كمى

 ة:النبوية. كمػمَّا يىٍطرحو ىذا البحث من ًإشكالي
 مىن ىو الشيخ ٧بمد علي آدـ، كما ىي ًسّبىتو كمىكىانتو الًعلمية ؟ -ُ
 ما أٮبيَّة كتاب "ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب" ؟   -ِ
 ما ىو منهج كتاب "ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب" ؟   -ّ
 " كما ا٤بآًخذ عليو ؟ذخيرة العقبى في شرح المجتبىح "ما مىػحىاسن شرٍ  -ْ
 ٤بؤلِّف كالشَّارح ييعقِّب على ىىفىوات بعض العلماء ؟ كيف كاف ا  -ٓ
اًلفْب ؟  -ٔ  كيف يػىتػىرىَّبَّ ةطبلب العلم، كخصوصنا أىل ا٢بديث، على األىدب مع ا٤بخى
 
 أىداؼ البحث:  
 

 من أىىداؼ ىذا البحث، ما يلي:
التَّعريف مع  ه.عىصرً للة على الظُّركؼ الػميصاًحبة لئلماـ النَّسائي صاحب السُّنن، كًإةٍطبلى  تػىٍرٝبةه  -ُ

       بكتابو "سنن النسائي".
 نن، كىو الشيخ "٧بمد بن علي آدـ". ارح للسُّ تػىٍرٝبة الشَّ  -ِ
  راية. كاية كالدِّ يٍبى الرِّ ، كخصوصنا من ناحً دراسةن كٍصفيةن ٙبليلية "ذخّبة العقىب" دراسةي الشرح -ّ
نقيطي" ح الشيخ الشَّ ىب" ك"شرٍ قٍ ّبة العي خً ذا الشَّرح "ذى بْب ى -و اإلٝباؿجٍ على كى - ميقىارىنةو ًإٍجرىاء  -ْ

 سائي.  نن النَّ لسي 
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 الدِّراسات السَّابقة:

 
ىناؾ العىديد من الػجيهود أك الدِّراسات الػمىبذيكلة من قبل العلماء، يف ًخدمة تيراث اإلماـ النسائي 

سةن حوؿ الشيخ ٧بمد علي آدـ كمىنهجو يف كخدمة سيننو "اجملتىب" بالذَّات، كمىا حاكلتي أٍف أىستىعرض درا
 التَّأليف كالشَّرح، الذم ىو مػًٍحور رًسالٍب، كإليكم ىذا العىرض: 

: د  أكالن من ناحية االىتماـ بدراسةو ٤بنهج الشيخ ٧بمد علي آدـ يف الشَّرح كالتَّأليف، كسوؼ ٪بى
ليلي ٤بن هج الشيخ يف كتابو: قرة عْب اتاج يف دراسة: الدكتور سعد الدين منصور، الذم اىتمَّ بوىصفو ٙبى

"األىثيوبي كمىنهىجو في ًشرح مقدِّمة شرح مقدمة صحيح مسلم، كقد ٞبىىلىت الدِّراسة الًعنواف التَّاِف: 
ليلينا للطريقة الٍب سىار عليها الشيخ يف كتابو يف "شرح صىحيح ميسلم" ، كقد تىناكؿ فيو البىاحث كىٍصفنا ٙبى

كجود بعض النَّقد من ًقبل الدَّارس للكتاب ا٤بذكور، كالدِّراسة قيدِّمت ٤بؤٛبر: مىناىج مقدِّمة مسلم"، مع 
 ح ا٢بديث الشريف، با١بامعة اإلسبلمية العا٤بية ٗباليزيا. تىفسّب القرآف الكرًن كشىرٍ 

ق إليها بى كيػيمكن اٍعتبار الدكتور مىن فػىتىح البىاب لًدراسة كيتب الشيخ ٧بمد بن علي آدـ، إٍذ ىو مىن سى 
 . كسىأٍستفيد منها يف مىعرفة الطَّريقة العامَّة الٍب اٍستىخدمها لتىحليل ا٤بعلومات يف منهج الشيخ.-فيمىا أىعلمي -

 يف الدِّراسات حوؿ سنن النسائي "اجملتىب":  ثانينا:
 فمن العلماء مىن كىضىع مىدخبلن لسنن النسائي كااًلٍعتناء ببيىاف منهجو، ككتاب:  

، للدكتور ٧بمد ٧بمدم النورستاين، حيث قدَّـ ٗبقدمةو يف ترٝبة ل إلى سنن اإلماـ النسائيالمىدخ -
اإلماـ النسائي من الناحية الشَّخصية كالًعلمية، مث تعرَّض ٤بنهج النسائي يف سننو. كاستىفاد الباحث منو يف 

 مىعرفة ةطىريقة النسائي يف سيننو، كرىجع إليو يف بعض ا٤بواضع. 
على  ، كقد عىثىرتي ماـ النسائي في سننو الكبرل كالمجتبى منها، نحو دراسة موازنةمنهج اإل -

الرسالة من االنَبنت، كَف تيشر إُف تاريخ النَّشر أك الدَّار، كال يوجد إالَّ اسم ا٤بؤلف، كىو: مشهور بن 
كاجملتىب بأسلوبو  مرزكؽ ا٢برازم. كالرسالة كاضحةه من العنواف، حيث قاـ الباحث ٗبقارنة السنن الكربل

 ، كاستفاد منها الباحث أيضنا باإلةطِّبلع عليها.(ُ)بسيط
د دراسة:    كمن ناحية الركاية يف ا٢بديث بسنن النسائي، ٪بى

                                 
ر كأكرب من الصغرل يف كثرة األحاديث؛ ك٥بذا لػمَّا ةطيبع السنن الكربل كاف عدد الكتب كخىلىص إُف ثبلثة فركقات: األكؿ: أف الكربل أكث (ُ)

( كتابنا. كالفرؽ الثاين: أف السنن الكربل ليست يف نىقاكة السنن الصغرل من جهة ِِ(، بينما الصغرل احتوت على )ُٓفيها )
أحاديث األحكاـ كالتَّبويب ٥با، ففيها كتاب التَّفسّب كالسِّّب، كغّب األىحاديث صحةن كضعفنا. كالفرؽ الثالث: أف الكربل َف تىقتصر على 

ا يىدخل ٙبت مسمَّى "ا١بامع". أمَّا الصغرل: فهي ٨بتصةه بأىحاديث األىحكاـ.  ذلك، مػمَّ
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للدكتور دىخيل بن صاٌف  فنُّ الرِّكاية عند اإًلماـ النَّسائي في السنن، بقولو: كذىكر آخره. -
ماـ بالرياض. كىو ٕبثه نىشىرىا ٦بلة جامعة أـ القرل لعلـو اللحيداف، كىو األستاذ ا٤بشارؾ ٔبامعة اإل
. كالبحث ييسلِّط الضَّوء ّٔ، كالعدد ُٖىػ، يف ا١بزء ُِْٕالشريعة كاللغة العربية كأداهبا، يف ربيع األكؿ 

منو يف ، كىو ٕبثه رىجىع إليو الباحث، كاستفاد (ُ)عن عىمىل النسائي يف سننو: يف ًإهبامو للراكم ا٤بقركف بغّبه
 ىذا ا١بانب. 

: ثالثنا:  يف ًخٍدمة تػيرىاث اإًلماـ النَّسائي، فهناؾ مثبلن
دي ًدراسة:   جانبي ااًلىتماـ: بًعلم الرِّجاؿ كأىحواؿ الرُّكاة لدىل اإًلماـ النَّسائي، كسٍوؼ ٪بى

، للدكتور قاسم علي سعد. كمن مىنهج اإلماـ أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح كالتعديل -
عنواف يتًَّضح: أِنا دراسة ٤بنهج النسائي يف ا٢بيكم على الركاة، كقد ةطيبعت يف اإلمارات العربية ا٤بتحدة، ال

 راسات. كقد استفدتُّ منها بشكلو عاـ يف مىعرفة ةطريقة النسائي يف الرجاؿ.  عن دار البحوث للدِّ 
تور حامت بن عارؼ العىوين : جيهد الدك-يف خدمة تراث اإلماـ النسائي-كمن ىذه ا١بهود ا٤ببذكلة 

قيقو كإخراجو كاعًتنائو برسالتىْب لئلماـ النسائي، كٮبا:   يف: ٙبى
كقد أىخرجهما مشكورنا بتحقيقو تىسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي، كًذكر الميدلِّسين.  -

حامت الشَّريف  ىػ(، الطبعة األكُف، كأشىارُِّْجيدو يف كتابو كاحد، عن ةطريق دار عاَف الفوائد، عاـ )
إُف أٮبيَّة ىاتػىٍْب الرِّسالتْب، إٍذ تيعترب األيكُف من أىكائل ا٤بصنَّفات يف ا٤بٍشيىخىات، كالرسالة الثانية: ىي ثالث  
ا قدَّـ ترٝبةن ٝبيلةن  كتابو يف الػميدلِّسْب ميطلقنا. مث تىعرَّض الشيخ اقِّق لبيىاف مىنهجو يف التَّحقيق، كمى

ا فيها من التَّحقيق، كأىزً للنسائي. كقد است ٝبة؛ لػمى  يد عليها بالنَّقل من ا٤برىاجع األيخرل. فدتُّ من ىذه الَبَّ
ا أف يف ثنايىا ىذا البىحث كيتبنا كمىراجعى أيخرل رىجعتي إليها كاستفدتُّ منها . كرىًحم ا علماءىنىا (ِ)ككمى

ء.     األىًجبلَّ
 منهج البحث:

 
قيق أىىدافو، سىوؼ يىٍسلك الباحث ا٤بنىاىج التَّالية:يف سىبيل اإًلجابة عن أسئلة   البحث كٙبى

                                 
ـ الباحث ٗبقدمةو يف ترٝبة النسائي، مث تكلَّم عن ليبِّ البحث، كىو: "ًإهباـ الراكم عند النسائي"، كأُ) شار يف الفصل األكؿ: إُف تىسمية ( كقدَّ

% الػميبهم فيها: عبد ا بن ٥بيعة. كٙبدَّث َٓ" مٍوضعنا، منها: ّٗا٤ببهًمْب بقوؿ النسائي يف سننو: "كذىكىر آخر"، كأِنا بلغت "
 الباحث يف الفصل الثاين: إُف أىحواؿ ا٤ببهًمْب عند النسائي يف سيننو.

قيق كعى ِ) قيقه نىفيسه عن ترٝبة النسائي كميصنَّفو "سنن النسائي" ( كيىٍأيت يف أىك٥َّبا: ٙبى مىل الدكتور فاركؽ ٞبىادة لػ"عمل اليـو كالليلة"، ففيو ٙبى
ا اٍستىفاد مىن قىبلي منو. بعنواف "أقواؿ اإلماـ النسائي يف كتابو أ٠باء  كما أف أ.د. عبد القادر امدم لو كتابه  كاستىفدتُّ منو كثّبنا، كمى

مييز بينهم". كد.سامي ٧بمود لو "منهج اإلماـ النسائي يف ا١برح كالتعديل". كد. ٧بمد سليماف لو رسالة باسم: "العلة كالت الركاة
  مفهومها كتطبيقاِتا يف كتاب اجملتىب للنسائي". كبارؾ ا يف ىذه ا١بهود.  
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: ا٤بنهج التَّارٱبي الوىٍصفي: كذلك يف عىرض ا٤بعلومات التَّارٱبية ا٤بتعلِّقة ٕبيىاة ا٤بؤلِّف للسُّنن، كىو  أكالن
ا أف ىناؾ عرضنا تارٱبينا ككىٍصفينا ٢بياة شارح ا لسُّنن، كىو حياة الشيخ اإلماـ النسائي ككتابو: "اجملتىب". كمى

 نقيطي. ٧بمد علي آدـ، ككتابو "ذخّبة العقىب". ككذا حيىاة الشيخ ٧بمد الشَّ 
ثانينا: ا٤بنهج ااًلٍسًتقرائي: كذلك من ًخبلؿ تىعامل الباحث مع مىصادر عىديدة من الكتب كا٤بؤلَّفات 

"ذخّبة العقىب"، كسوؼ يىعتمد كبعض الدَّكريًات، ال سيَّما ا٤بٍصدر األىساسي ٥بذا البحث كىو كتاب 
اث اإلسبلمي األيخرل للحيصوؿ على ا٤بنهج كالطَّريقة يف شرٍ   ح ا٢بىديث النَّبوم. الباحث أيضنا على كتب الَبُّ

حو لسينن النسائي كجانب ثالثنا: ا٤بنهج التٍَّحليلي: كذلك يف بيىاف مىنهج الشيخ ٧بمد علي آدـ يف شرٍ 
 لك عن ةطىريق ميناقشة األىقواؿ كاألىفكار الٍب كىرىدت يف الكتاب ا٤بذكور.الدِّراية للحديث النبوم. ككذ

رابعنا: ا٤بنهج الػمىيداين: كسوؼ يقـو الباحث با٤بقىابلة الشَّخصية مع الشَّارح ٧بمد علي إٍف شاء ا 
ةطلبتو لػمىعرفة  تعاُف، كأٍف أىلتقي ببعض ةطىلبتو. كمىا سأقـو بتوزيع كرقةو فيها بعض األىسئلة عن الشيخ لبعض

ا سأىقـو أيضنا ٕبيضور بعض ديركسو لػمىعرفة جىوانب شىرحو كمىواًضيعو الٍب يىطرحها يف  أىثىر الشيخ فيهم. ككمى
 ديركسو.

نقيطي رٞبو ا ح الشيخ الشَّ ح "ذخّبة العقىب" مع شرٍ خامسنا: منهج ا٤بقىارىنة: كذلك يف ميقىارنة شرٍ 
 ى أىٍكجيو التَّشىابو كاالختبلؼ بينهما بشكلو عاـ. تعاُف. كذلك يف سىبيل ا٢بيصوؿ عل

     
 حدكد البحث:

 
". ىذا يف ا٤بقاـ ذخيرة العقبى في شرح المجتبىيىنحىصر ىذا البحث يف دراسة كتاب الشيخ: "

األكَّؿ، كما أف ىناؾ بعض الػميقاببلت الٍب سىوؼ أيجريها مع الشيخ حفظو ا تعاُف كمع بىعض ةطىلبتو، إذا 
اث اإًلسبلمي األيخرل، إًلٍثراء بعض كسهَّلو قِب ا لذلككىفَّ  . كسىوؼ يىعتمد الباحث أيضنا على كيتب الَبُّ

 جىوانب البحث، ككيتب اإلماـ النسائي، باإًلضافة إُف الرُّجوع إُف بعض كيتب الشيخ ٧بمد علي آدـ. 
لػًمنىن الكربل" كذلك ألجل نقيطي "شيريكؽ أىنوار اح الشيخ ٧بمد الشَّ كمن حيدكده أيضنا: شىرٍ 

 .    (ُ)ا٤بقىارىنة

                                 
تيب ا٤بنًطقي ٥بذا البحث من ناحية الفيصوؿ، أٍف يكوف عن اإلماُ) ـ النسائي، مث عن كتابو السنن، ككبلٮبا أيراعي االختصار فيهما، ( كاف الَبَّ

مث بىيت القىًصيد كىو عن دراسة "شرح  مث فصله يف ترٝبة الشيخ الشَّارح، كقد اشتملت الفصوؿ الثبلثة على صفحاتو متقاربة نوعنا ما.
الصَّفحات للفصل الرابع؛ كونو ا٤بٍعًِب يف ىذه الرسالة سنن النسائي: ذخّبة العقىب"، كبطبيعة ا٢بىاؿ أٍف يكوف النَّصيب اأٌلكرب من 

، يف ا٤بقارنة بْب شرحىٍي ٧بمد اإلثيويب، كشرٍح الشَّنقيطي. كيتَّضح ىذا األمر أىكثر عند ا لقراءة بالدَّرجة األكُف. مث فصله خامسه ٨بتصره
 ٣بطة البحث. 
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 من مىٍنهجي كميٍصطىلىحاتي في ىذا البىحث:
 

ٍنهًجي كميصطىلحىايت كاٍخًتصىارايت يف ىذا البحث:  كيف بيىافو لػمى
 ةطريقٍب يف ٚبريج ا٢بديث:  -أ

رٯبو يف أىسفل كقد يػىمرُّ حديثه يف ثىنايا البحث، كيكوف ةطريقٍب بذًكر ةطرؼو من ا٢بديث مث أىذكر ٚبى 
 ا٢باشية كىذا على األىكثر. كقد أىكتفي بذًكر رىقمو ٕبىسب ما كىرد يف الشَّرح.  

الة  كا٢بديث إذا كاف مذكورنا يف سنن النسائي، كأنا أىتىناكلو من الشَّرح "ذىخّبة العيقىب" فأيٍخرجو باإًلحى
َف ييذكر يف ا٤بًب، مث  الصحابة كخصوصنا إذا إُف الشَّرح، كةطىريقٍب معو يف الغىالب، أٍف أىذكر مىن رىكاه من

أىذكر ةطرفنا من ا٢بديث إٍف َف ييذكر يف ا٤بًب، مث رىقىم ا٢بديث، مث ا١بزء كالصفحة من الشَّرح. كقد أىذكر 
 عنواف الباب أك الكتاب أك ٮبا معنا إذا كانت ىناؾ مناسبة لذًكرٮبا، كقد أىذكر مىكانىو يف سنن النسائي. 

ث لو كاف من غّب سنن النسائي، فالطريقة: أنِب أىذكر مىن خرَّجو كاسم ا٤بصنَّف كرىقم كأمَّا ا٢بدي
ا قد أيضيف بذًكر شيءو من ا٢بديث. مث  ا٢بديث، كقد أيضيف مىن رىكاه من الصحابة كا١بزء كالصفحة، كمى

 ذًكر معلومات الكتاب، كأىقتصر فيو على مرجعو كاحدو يف الغالب؛ لعدـ اإلةطىالة.
 ةطريقٍب يف اإًلحالة: كيف -ب
ألنس ا١بليل ، الييٍمن العيلىٍيميأبو اعبد الرٞبن بالنَّسبة للمراجع فأىذكر يف أكَّؿ ذًكرىا كالتاِف:  -ُ

(. ِٔٔ-ِٓٔ/ ِ)، د.ط، د.ت(، مكتبة دنديس: عماف) عدناف نباتة ، ٙبقيق:بتاريخ القدس كا٣بليل
 اسم الكتاب كمعلومات الكتاب، مث الصَّفحة أك ا١بزء كالشُّهرة أك اللَّقب، مث فٗبعُب: ذًكر اسم ا٤بؤلِّ 

كإذا تػىوىاُف  كالصَّفحة. كأمَّا إذا تكرَّر فأىذكر: اسم ا٤بؤلف كاسم الكتاب مث أقوؿ: )مرجع سابق( مث الصفحة.
      . ك٫بوٮبا ا٤برجع نػىٍفسو"ا٤برجع نػىٍفسو فأىذكر "نػىٍفس ا٤بصدر" أك "

 خّبة العقىب": كعند اإًلحالة إُف الكتاب "ذ -ِ
كثرة ًتكرار اسم الكتاب كالرُّجوع إليو، فأىكتفي بذًكر اسم الكتاب ٨بتصرنا "ذخّبة العقىب"، مث أىذكر فلً 

(. كذلك رغبةن يف االختصار، إالَّ عند ذًكره ُٕ/ ُا١بزء كالصَّفحة يف داخل قىوس كهذا: ذخّبة العقىب )
ٕبىسب ا٤بتَّبىع. كإذا تىكرَّر ا٤بصدر من "ذخّبة العقىب" ككاف  للمرة األكُف من البحث فأىقـو بذًكر مىعلوماتو

 س ا٤برجع أك ا٤بصدر". فٍ س ا١بزء كالصَّفحة، قلت: "نػى نػىفٍ 
 كأمَّا النَّقل من "ذخّبة العقىب" كما يف مىعناه:  -ّ

، فأىذكر: قوؿ: "ذخّبة العقىب كذا ككذا". كإذا كانت اإلحالة ٤بثاؿو أك نوعكإذا نىقلتي نصَّ الكبلـ: أى 
"كما يف: ذخّبة العقىب كذا ككذا". كإذا تىطلَّب األمر الرُّجوع إُف ا٤بصدر ك٫بوه ذىكرت: "انظر: ذخّبة 

 العقىب".
    

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

9 

 كأمَّا مىواقع االنَبنت: -ْ
 ، تكوف ةطريقة التَّوثيق كاآليت: أك صاحب ا٤بوضوع فما أيخذ من منتدل، أك ذيكر اسم صاحب ا٤بقىاؿ

 مث ًذكر اسم ا٤بوضوع، فالرَّابط، كتاريخ الزيارة.          مث اسم ا٤بوقع، وضوع أك ا٤بشىارًؾ، ذًكر اسم صاحب ا٤ب
 :وثيقتكوف ةطريقة التَّ  كيف غّب ما تقدَّـ

 فالرَّابط، كالتاريخ.مث ا٤بوضوع إٍف كيجد،  ذكر اسم ا٤بوقع،ب
 كبالنَّسبة لؤلىعبلـ الذين يىرد ذًكرىم يف البحث:  -ج

 لبعضهم ٕبىسب ما أىرل ا٢باجة لذلك، حٌب ال تطوؿ صىفحات البحث.  فإنِب أيترجم 
 كأمَّا عن اٍخًتصارايت كبعضو مػمَّا استخدمتو:  -د
سو فٍ الشَّرح بالدِّراسة؛ ألنو كىصىف نػى  فأيشّب إليو بػ"ا١بامع" كخصوصنا يف الفصل الرابع عندما تىناكلتي  -

ا٤بؤلِّف، بل قاؿ "ا١بامع". كاحَبامنا ٥بذه التَّسمية فإنِب يف  بأنو جامع، كحٌب يف غبلؼ الكتاب ال يىذكر أنو
فو با١بامع. كقد حو التزمتي يف الغالب بوىصٍ سو كبالذات عند تىناكِف لشرٍ فٍ البحث قد ٠بَّيتو ٗبا اٍرتىضاه لنػى 

 أىًصفو بالشَّارح كا٤بؤلِّف كبالشيخ. 
 رح، كالثاين أكثر.ك الشَّ حو "ذخّبة العقىب" فقد أىًصفو بالكتاب أكأمَّا عن شرٍ  -
كعن النسائي: فقد أيصرِّح بلىقبو، أك قد أي٠بِّيو ا٤بصنف، كا٤بقصود ىو كاحده "صاحب األصل" كىو  -

 اإلماـ أبو عبد الرٞبن النسائي. 
"األصل" أك الصغرل" أك أقوؿ: "ا٤بًب" أك بػكعن كتاب النسائي، فقد أىذكره با٠بو "اجملتىب" أك " -

 "الكربل" غالبنا.  فو بػالنسائي" كا٤بقصود كاحد. ألين إذا أردتُّ أصلو "الكربل" فأىصً باإلةطبلؽ "سنن 
 كأمَّا ما يىتعلَّق بعناصر البحث:  -

كيف البداية، أيحبُّ أٍف أيشّب بأنِب عند اإًلحالة للمىطالب كا٤بوىاضع أيحبُّ استخداـ كلمة "عنصر"؛ 
 : (ُ)آيت إُف ما اٍستىخدمتو من اختصارو يف ثػىنىايا ىذا البحثألِنا كلمةه عامةه تىشمل ا٤بطلب كا٤ببحث. ك 

كإذا ذيكر "مىنزلة سنن النسائي" فا٤براد مبحث: "منزلة سنن النسائي اجملتىب". كإذا ذيكر "ا٤بصطلحات 
  بعضً  افي يى بػى كاالختصارات": "

ي
العامة" ". كإذا ذىكرت "األيةطير ها ا١بامعمى دى خٍ الٍب استى  وزً مي ات كالرُّ حى لى طى صٍ ا٤ب

هىًجو العىاـً عند تػىنىاكيلًو للحىًديث" ًة مىنػٍهىًجو كةطىرًيقىًتو عند شىٍرًحو (ِ)فا٤براد: "يف ذًٍكًر مىنػٍ ، من مبحث: "ًدرىاسى
هىًج الذم كىضىعىو".للحىًديث". كإذا ذيكر "التنبيو" ففي عنصر: " ىنػٍ

 مىا زىادىه على ا٤ب
ك "أىمر النَّقل" فا٤براد: "ةطىرًيقىةي ا١بىاًمع يف نػىٍقًل األىقٍػوىاًؿ كإذا ذىكرت "ةطريقتو يف النَّقل" أك "النَّقل أ

ىسىاًئل". كإذا ذيكر "ةطريقتو يف ال
تعقيب" أك "التعقيب" فا٤براد: "من مىٍنهًج ا١باًمع يف التػٍَّعًقيب". كإذا ذيكر كا٤ب

                                 
  ( حاكلتي تىرتيب االختصارات ٕبىسب ما جىاءت يف خطة البحث.ُ)
  ( ا٤بنهج الذم خطَّو ا١بامع لنػىٍفسو عند تىناكلو لشرح حديثو ما.ِ)
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". كأمَّا "ةطريقتو يف "تعقيب ا١بامع على ا٤بصنف" ك٫بوه فا٤براد: "منهج ا١بامع يف التعقيب على ا٤بصنف
فيَّة". كإذا ذيكر "ةطريقتو يف التلخيص" أك  ىسىاًئًل ا٣ًببلى

جيح" فيعِب: "يف اٍعًتنىاء ا١بامًع بالتػٍَّرًجيًح عندى ا٤ب الَبَّ
. كإذا ذيكر "ضبط النسخ" فيعِب: "يف كااًلٍخًتصىار" يصخً لٍ التػَّ عندمىا ييريد جو هى نػٍ مى "من "التلخيص" فيعِب: 

نىها". كإذا ذيكر "األسلوبية" فا٤براد هبا: "مػمَّا استخدمو من ًعنىايىة ا١ب ، كا٤بقىابػىلىًة بيػٍ امًع بضىٍبًط نيسىًخ النَّسىائيِّ
اًمو ا٢بىاًشيىة السٍُّفليَّة  أسلوبو يف ىذا الشرح". كإذا ذيكر "يف استخدامو ا٥بامش" فا٤براد: "يف اٍسًتٍخدى

 "ا٥بىاًمش"".
رٯبو للحديث" كإذا ذيكر "ضبط مًب ا٢بديث"  أٍم: "عناية ا١بامع بضىٍبط مًب ا٢بديث". كإذا ذيكر "ٚبى

أٍم: "من مىٍنهًج ا١بامًع يف التٍَّخرًيج لؤلىحىاديًث". كإذا ذيكر "درجة ا٢بديث" فا٤بقصود: "من مىٍنهًج 
يف ا٢بيٍكم على  ا١بامعً يف ذًٍكر دىرىجة ا٢بديث". كأمَّا "حيكمو على بعض األىحاديث" فا٤براد: "من اٍجًتهىاًده

اًديث". كإذا ذيكر "ضبط السند" فا٤براد: "يف عنىايىة ا١بامًع بضىٍبًط السَّند". كأمَّا ا٤بقصود  بىعض األىحى
ًٍب"، أك"يف اعًتنىائو بتىٍشًكيل سىنىد ا٢بديث، 

ى
بػ"التٍَّشكيل" فا٤براد: "يف اعًتنىائًو بتىٍشًكيل لىٍفظ ا٢بديًث كا٤ب

ء". ك  إذا ذيكر "تىرٝبة الركاة" فا٤براد عنصر: "من منهجو يف تىرٝبة الركاة". كإذا ذيكر "حكمو كًصحًَّة اإًلٍمبلى
على راكم" فيىعِب: "ذًٍكري رىأٍيًو لبىعض أىٍحوىاؿ الرُّكىاة". كإذا ذيكر "لطائف السند" فالقصد: "من عنىايةي ا١بامًع 

س العنصر السابق. كأمَّا إذا ذيكر صاء" فا٤براد: نػىفٍ بذًٍكر "لىطىاًئف السَّند كاإًلٍحصىاء". ككذا إذا ذيكر "اإًلح
ىٍعليوؿ". كىذا الًقسم ميتعلقه ٔبانب الرِّكاية.  

 "علة السند" فا٤براد: "من ًعنىاية ا١بامًع بالسَّند ا٤ب
كإذا ذيكر "ترٝبة الباب" فا٤براد: ما يىتعلَّق ٔبانب ا٢بديث عن تىرٝبة الباب يف ىذا البحث. ككذا إذا 

٧بتويات الشرح": فا٤براد: ما يىتعلَّق با٢بديث عن الشَّرح ك٧بتوياتو. كإذا ذيكر "٧بتويات الفوائد" ذيكر "
تويات عىناصر الفوائد. كأمَّا إذا ذيكر "ا٤بسائل" فا٤براد: ما يىتعلَّق ٔبىانب  فا٤براد: ما يىتعلَّق ٔبانب الفىوائد ك٧بي

ب أىلفاظ ا٢بديث" فا٤براد بو: "من مىٍنهج ا١بامًع مع غىرًيًب ا٤بسىائل الٍب يىذكرىا ا١بامع. كإذا ذيكر "غىري
يتػىعىارًضىة". كإذا ذىكرتي "أيميوره  أىٍلفىاظ ا٢بديث".

كإذا ذيكر "ا١بىمع" فا٤براد بو عنصر: "من مىٍنهج ا١بامًع مع األىحاديث ا٤ب
ىسىائل الًفقهيَّة"

 ١بامعهج انٍ مى من . كإذا ذيكر "أصوؿ الفقو" فا٤براد بو عنصر: "الفقهيَّة" فا٤براد بو: "الشَّرٍحي من ًجهىة الًفٍقو كا٤ب
. كإذا ذيكر "التَّفسّب" فييعُب: "من مىنهج ا١بامع مع ًعلم التَّفسّب". كإذا ذيكر "علم العىقيدة كالتَّوحيد" "صوؿ الفقولم أي عً  مع

كر "النحو كالصرؼ" فأٍم: "مىٍنهج ا١بامع مع ًعلمىٍي: . كأمَّا عند ذً "من مىٍنهج ا١بامع مع ًعلم العىًقيدة كالتػٍَّوحيد"فالقىصد: 
 النَّحو كالصٍَّرؼ". كىذا الًقسم ميتعلقه ٔبىانب الدِّراية.
ىٍنثيورىة يف الشَّرح". وحً ائً صى كنى  ا١بامع اتً يهى جً وٍ تػى كإذا ذيكر "النَّصائح كالتَّوجيهات" فا٤براد: "من 

 ا٤ب
 يف النػٍَّقًد ا٤بوىجَّو للشَّرح كميناقىشىًتو".كأمَّا النَّقد، فا٤براد: ا٤ببحث السابع "

 نقيطي. ح الشيخ الشَّ رح بشرٍ كإذا ذيكر "ا٤بقىارىنة": فهي الفصل ا٣بامس عند ميقارنة ىذا الشَّ 
"التَّعقيب على الشيخ الشَّنقيطي" فا٤براد: عنصر "جىانبي تىعقيًب ا١بامع على الشِّيخ الشٍَّنقيطي" من كر ذي ا كإذ

 .   الفصل ا٣بامس
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 خطة البحث:
 

 ثاف: حى بٍ سائي. كفيو مى اـ النَّ مى اإلً  ةي ّبى الفصل األكؿ: سً 
  
  كؼي ري ا٤ببحث األكؿ: الظُّ  

ي
  ي سائاـ النَّ مى لئلً  ةي بى احً صى ا٤ب

 ةيَّ اسً يى السِّ  كؼي ري ا٤بطلب األكؿ: الظُّ      
 كظيريكؼي نىٍشأىتًو ةي يَّ اعً مى تً جٍ االً  كؼي ري ا٤بطلب الثاين: الظُّ      

 كالًفٍكرًيَّة ةي يَّ افً قى الثػَّ  كؼي ري طلب الثالث: الظُّ ا٤ب     
       

 ائيسى اـ النَّ مى ة اإلً ٝبىى رٍ ا٤ببحث الثاين: تػى  
 وتي أى شٍ نى مىٍوًلديه ك سائي ك اـ النَّ مى اإلً  بي سى : نى كؿا٤بطلب األ     
 توبلى حٍ رً سائي للحديث كى اإلماـ النَّ  بي لى : ةطى اينا٤بطلب الث     
 بوبلَّ سائي كةطي ماـ النَّ خ اإلً ايً شى مى من : ثالثا٤بطلب ال     

: من مىشىايخ اإًلماـ النَّسائي          أكالن
ب اإًلماـ النَّسائي          ثانينا: من ةطيبلَّ

 سائيماـ النَّ فات اإلً ؤلَّ مي من : رابعا٤بطلب ال     
 سائياـ النَّ مى اء على اإلً لمى اء العي نى ثػى من : امسا٤بطلب ا٣ب     
 كظيريكفيها سائياـ النَّ مى اإلً  اةي فى : كى دسطلب الساا٤ب     
بي        وا٤بطلب السابع: عىًقيدةي اإًلماـً النَّسائي كمىٍذىى

 
يٍجتىىب" كبػىيىاف مىٍنزلًتها، كًخدمىةي بعض العلماء ٥با. 

 الفصل الثاين: التػٍَّعريفي بػسينىن النَّسائي "ا٤ب
 كفيو ثىبلثة مباحث:   

  
"تػٍَّعرًيفي بسينىًن النَّسائي "ا٤ببحث األكؿ: ال  يٍجتىىبى

  ا٤ب
 ا٤بطلب األكؿ: سبىبي تىٍأليًف الكتىاًب كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكيربل"، كمىا يػىتىعلَّق بذىلك     

: سىبىب تىٍألًيف اإًلماـ النَّسائي لػميصنًَّفو، كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكي              ربل"أكالن
ؼ فيمىن اٍختىصىر سينن النَّسائي "اجمٍلتىىب"ثانينا: ا          ٣ًببلى
        " يٍجتىىبى

ؼي يف اٍسًم سينن النَّسائي "ا٤ب  ثالثنا: ا٣ًببلى
 اا٤بطلب الثاين: ٧بيٍتىوياتي سينن النَّسائي، كعىدىدي كيًتًبها كأىحاديًثها، كشٍيءه عن ةطىبىعاِتً      
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يٍجتى ٤بطلب الثالث: مىٍنهج النِّسائي يف ًإخٍ ا     
 ىبرىاج الرُّكىاة لسيننو ا٤ب

يٍجتىىبى      
 ا٤بطلب الرابع: مىٍنهج النَّسائي يف اٍخًتيىار ا٢بىديث لسينىنو ا٤ب

  
يٍجتىىب" كبيىافي أىٮبىِّيىتها   

 ا٤ببحث الثاين: مىٍنزًلةي سينن النَّسائي "ا٤ب
  ا٤بطلب األكؿ: سينىن النَّسائي من ًضٍمن "الكيتب السِّتَّة"       
 ا٤بطلب الثاين: من ًعنىايىة العيلماء بسىمىاع "سينن النَّسائي" كضىٍبًطها     
ًة عىليها      ؽ الصِّحى  ا٤بطلب الثالث: من ثػىنىاء أىٍىل الًعلم يف "سينىن النَّسائي" كًإةٍطبلى

: من ثػىنىاء العيلىماء على سينىن النَّسائي          أكالن
ًؽ الصِّ          يٍجتىىب"ثانينا: يف ًإةٍطبلى

 حىة على سينىن النَّسائي "ا٤ب
اًديث تيكيلِّمى فيها من "سينىن النَّسائي"          ثالثنا: أىحى

 ا٤بطلب الرابع: مىكىانةي ميصنًِّفو يف ًعلًم الرِّجاؿ كمىٍعرًفة أىٍحوا٥ًبم     
 
 ا٤ببحث الثالث: من عنىايىة بىعًض العيلىماء بػ"سينىن النَّسائي" كأىٍصًلها 

 ا٤بطلب األكؿ: من ًخٍدمىة العيلىماء للسُّنن الكيربل كالصُّغرل     
وىا         ًة أىةٍطرىاؼ ا٢بديث ك٫بى : العنىايىة هبما من ًجهى  أكالن
 ثانينا: العنىايىة بزىكىائًد اإًلماـ النَّسائي كمىا يىتعلَّقي بالسَّند        
 إًلماـ النَّسائي  ثالثنا: العنىايىة با٣بىٍتًم كذًكًر مىٍنهج ا        
 رابعنا: العنىايىة هبما من ًجهىة ااًلٍخًتصىار كالتَّهًذيب        
 خامسنا: العنىايىة بتىٍحًقيق كًإٍخرىاج "السُّنن الكيربل"        

يٍجتىىب" كٙبىًٍقيًقها كفػىٍهرىسىتً      
 هاا٤بطلب الثاين: من ًخدمىة العيلىماء لشىرٍح "ا٤ب

: من عنى           شىرًح "سينىن النَّسائي"ايىة العيلىماء بأكالن
 ثانينا: من عنىايىة العيلىماء بػًها يف ٙبىًٍقيًقها كفػىٍهرىسىًتها كااًلٍىًتمىاـ بأىحىاديًثها        
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 الفصل الثالث: تػىٍرٝبىىة الشِّيخ ٧بمد علي آدىـ. كفيو مبحثاف: 

 
ٍسلًمْب فيها ا٤ببحث األكؿ: لىمىحىاته عن ًمٍنطقة ا٢بىبىشة كدىكٍ  

ي
 لة ًإثٍيوبيا كأىٍحواؿ ا٤ب

 ا٤بطلب األكؿ: النٍَّظرةي التَّارٱبيَّة كالسِّياًسيَّة ٤بًٍنطىقة ا٢بىبىشىة كًإثٍػييوبيىا        
 ا٤بطلب الثاين: نىٍظرةه عامىةه حىٍوؿ دىٍكلة ًإثيوبيىا     
 ٤بسلمْب فيهاا٤بطلب الثالث: تىارًيخي اإًلٍسبلـ يف ًإثيوبيىا كأىٍحواؿ ا     

       
 ٤ببحث الثاين: التَّعريف بالشيخ "٧بمد بن علي آدـ"ا 

 ا٤بطلب األكؿ: نىسىب الشيخ ٧بمد بن علي آدـ، كمىٍولده، كنىٍشأىتو     
 ا٤بطلب الثاين: ةطىلىب الشيخ للًعلم كذًكر بعًض مىشىاٱًبو     
ايىاها٤بطلب الثالث: انًٍتقىاؿ الشيخ ٧بمد إُف مكة، كذًٍكر        بعض سىجى
 ميؤلَّفات الشيخ ٧بمد بن علي آدـا٤بطلب الرابع: من      
 رسو يف الدَّ ريقتي كس الشيخ ٧بمد كةطى ري دي  ري كٍ ا٤بطلب ا٣بامس: ذً      
ب ا٤بطلب السادس:        الشيخ ٧بمد بن علي آدـمن ةطيبلَّ
 ثػىنىاء العيلماًء كةطىلبة الًعلم على الشيخ ٧بمدا٤بطلب السابع:      

 هيقٍ بو الفً ىى ذٍ الشيخ ٧بمد كمى  يدةي قً ا٤بطلب الثامن: عى      
  مىا حىصىل للشيخ ٧بمد من مىوىاًقفا٤بطلب التاسع:      
بو ا٤بطلب العاشر:       من جىوىانب األىثىر الٍب تػىرىكها الشيخ يف بعض ةطبلَّ

 
 

  حً رٍ  يف شى ىبى قٍ ّبة العي خً : "ذى مىنػٍهىج الشِّيخ يف شىٍرحوالفصل الرابع: 
ي
 احث: بى مى  ةي ٍبع" كفيو سى ىبى تى جٍ ا٤ب

  
يعىاًصرة لؤلىحاديث، كلسينن النَّسائي   

 ا٤ببحث التمهيدم: الشُّريكح ا٤ب
 ميعىاًصرة لؤلىحاديث ػا٤بطلب األكؿ: الشُّريكح ال     
 عىاًصرة لسينن النَّسائيمي ػكح الا٤بطلب الثاين: الشُّرُّ      

 
  اته فى قػى ا٤ببحث األكؿ: كى  

ي
 رح"  ة "الشَّ ٮبيَّ اف أى مة"، كبيى دِّ قمع "ا٤ب

 وحً رٍ شى  مةي دِّ قى و مي ليٍ عى  تٍ وى تػى ا احٍ مى  ذًٍكري ا٤بطلب األكؿ:      
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 ةمى دِّ قى لمي لً  ةو امَّ عى  ةو رى ظٍ : يف نى أكالن         
 وجً هى نػٍ مى ه لً رً كٍ اب كذً دِّمة الكتى قى ٗبي  قي لَّ تعى ا يى ثانينا: مى         
 اةً كى الرُّ  اؿً وى حٍ و يف أى بً ىى ذٍ ، كمى يِّ سائً النَّ  اـً مى اإلً  ةً ٝبى رٍ بتػى  قي علَّ تى ا يػى ا: مى ثالثن         
 هبما لي تَّصً ا يػى و، كمى لً صٍ ائي" كأى سى النَّ  نً نى "سي ابً تعلَّق بػكتى ا يى ا: مى رابعن         
 سائي"نن النَّ من "سي  رى ا ذيكً مى  كَّؿً حو ألى رٍ بشى  قي لَّ تعى ا يى ا: مى خامسن         

 و لويفً لً أٍ تى  ةي دَّ اه، كمي نى عٍ و كمى ا٠بًٍ  ري كٍ كذً  شَّرٍحً ال في صٍ ا٤بطلب الثاين: كى      
 حرٍ يف الشَّ  ةً الى ةطى اإلً  بي بى سائي"، كسى ن النَّ نى و لػ"سي حً رٍ شى  بي بى ا٤بطلب الثالث: سى      
 ابتى كً لٍ و لً تً ازى جى إً  دً نى سى  رً كٍ ا٤بطلب الرابع: يف ذً      
 عليو ضً البعٍ  اءً نى رح، كثػى ىذا الشَّ  ةً ٮبيَّ اف أى يى بػى  ا٤بطلب ا٣بامس:     
  بعضً  افي يى ا٤بطلب السادس: بػى      

ي
 ها ا١بامعمى دى خٍ الٍب استى  وزً مي ات كالرُّ حى لى طى صٍ ا٤ب

  
 ا٤ببحث الثاين: يف ًدرىاسىًة مىنػٍهىًجو كةطىرًيقىًتو عند شىٍرًحو للحىًديث 

 يثا٤بطلب األكؿ: يف ذًٍكًر مىنػٍهىًجو العىاـً عند تػىنىاكيلًو للحىدً      
ادً       ىنػٍهىًج عند تػىنىاكيلًو لبىعض األىحى

 يثا٤بطلب الثاين: يف خيريكًجو عن ىذا ا٤ب
ىنػٍهىج الذم كىضىعىو لنػىٍفسً      

 وا٤بطلب الثالث: أىٍحوىاؿي األىحىاديًث مع ا٤ب
ىنػٍهىًج الذم كىضىعىو     

 ا٤بطلب الرابع: مىا زىادىه على ا٤ب
ٍتمً       يجىلَّدا٤بطلب ا٣بامس: يف ةطىريقىة خى

 و لشىٍرًحو ا٢بديث، كًِنىاية البىاب، كا٤ب
  الًقصىرا٤بطلب السادس: تػىنىاكيليو للحىًديًث من نىاًحيىة الطُّوًؿ ك      

 
يتىعلِّق بًصنىاعة التٍَّأليف  

هىًجي ا٤ب ىنػٍ
 ا٤ببحث الثالث: ا١بىانب ا٤ب

ٍبحى     
ى
 ث  ٛبهيده: يف أىٍنواع شيريكح ا٢بىديث، كمىا يىتعلَّق هبذا ا٤ب

 لسىائً اًمع يف نػىٍقًل األىقٍػوىاًؿ كالػما٤بطلب األكؿ: ةطىرًيقىةي ا١بى      
: من ةطىرًيقىتو مع النػٍَّقل          أكالن
 ثانينا: من أىٍحواًؿ ا١بامع عند النػٍَّقل        

 لسىائً التػٍَّعًقيب على األىٍقواؿ كالػم ا٤بطلب الثاين: من مىٍنهًج ا١باًمع يف     
 : من ةطىريقة ا١بامع يف التَّعًقيب كااًلٍسًتدرىاؾأكالن         
 ثانينا: صيوىره ك٭بىىاًذج عىقَّبى فيها ا١بامع        
 ثالثنا: من ا٤بوىاًضع الٍب ييعقِّب عندىا ا١بامع        
 نن النسائيرابعنا: من تػىٍعًقيبو على شيرَّاح سي         
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 عقً تَّ يف الا١بامع  من مىٍنهجي : ثالثا٤بطلب ال     
ي
 فنِّ صى يب على ا٤ب

فيَّةا١بامًع بالتػٍَّرًجيًح عندى الػم ا٤بطلب الرابع: يف اٍعًتنىاء      اًئًل ا٣ًببلى  سى
: من ةطىريقىة ا١بامًع عند التػٍَّرًجيح          أكالن
 ثانينا: من مىٍنهًج ا١بامًع "يف التػٍَّرًجيح"        

 كااًلٍخًتصىار يصخً لٍ لتػَّ اعندمىا ييريد جو هى نػٍ مى من : ا٣بامس ا٤بطلب     
 : من ةطىرًيقىًتو يف التػٍَّلًخيصأكالن         
 ل"ثانينا: من أىٍنواًع مىٍقًصًده عند ذًٍكرًه كىلمىة "حىاصً         

مىاًت التػٍَّرًقيًم" على النُّصيوصً       ـي ا١بامًع بوىٍضًع "عىبلى ا  ا٤بطلب السادس: اىًتمى
نى ا٤بطلب السابع: يف ًعنىايىة ا١ب      يقىابػىلىًة بيػٍ

، كا٤ب  هاامًع بضىٍبًط نيسىًخ النَّسىائيِّ
: من جيٍهًد ا١بامًع يف ضىٍبًط نيسىًخ النَّسائيِّ           أكالن
 ثانينا: من صيوىًر ا١بامًع يف بيىاف الفيريكًؽ بْب النُّسىخ        

ًمحي أيخرىل من صىًنيع ا١بامًع يف الشَّرٍ        حا٤بطلب الثامن: مىبلى
: مً          " يف ىذا الشَّ ػأكالن  رحمَّا اٍستىٍخدمىو من "أيٍسلوبو

اًمو "ا٢بىاًشيىة السٍُّفليَّة" "ا٥بىاًمش"          ثانينا: يف اٍسًتٍخدى
 حثالثنا: ذًٍكري بىعض كيتيًبو كنىٍظمو يف أىثٍػنىاًء الشَّرٍ         
 اء الشَّرٍحرابعنا: ذًٍكري أىٍكزىاًف بػىٍيًت الشٍِّعًر يف أىثٍػنى         

 
 ا٤ببحث الرابع: من مىٍنهًج ا١بامًع يف ًعٍلًم الرِّكىايىة 

 يىة، كمىا يىتعلَّق هبذا ا٤ببحثٛبهيده: يف التَّعريف بعلم الرِّكا    
 ا٤بطلب األكؿ: يف عناية ا١بامع بضىٍبط مًب ا٢بديث، كالتَّنبيو على مىواضع التٍَّصحيف       

: يف اعًتنىائو ب          قىابلىًتو مع النُّسىخ األيٍخرلضىٍبط مىًب ا٢بىديث، كمي أكالن
ًٍب         

ى
 ثانينا: يف اعًتنىائًو بتىٍشًكيل لىٍفظ ا٢بديًث كا٤ب

 ثالثنا: يف اعًتنىائو بذًٍكًر التٍَّصًحيف كالتٍَّحرًيف، إذىا كيًجد يف مىًب ا٢بديث        
 يج لؤلىحىاديثً ا٤بطلب الثاين: من مىٍنهًج ا١بامًع يف التٍَّخرً      

: من ةطىريقىًتو يف ٚبىٍرًيج ا          ٢بىديث، كذًٍكًر بىعض مىصىاًدرًهأكالن
 ثانينا: عنىايتيو بذًٍكر مىوىاًضع ا٢بىديًث عند ا٤بصنِّف        
صنِّف        

ي
 ثالثنا: ًعنىايتيو باألىحاديًث الٍب تىػفىرَّد هبا ا٤ب

 يف ذًٍكر دىرىجة ا٢بديث            ً ا٤بطلب الثالث: من مىٍنهًج ا١بامع     
: من ةطىريقىتو يف ا٢بيٍكًم على األىحى           اديثأكالن
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 على ا٢بديث ثانينا: من أىٍحوىاؿ ا١بامع مع أىٍقواًؿ الشِّيخ األىٍلبىاين يف ا٢بيٍكمً         
 يثثالثنا: من اٍجًتهىاًده يف ا٢بيٍكم على بىعض األىحىادً         

 لرابع: يف عنىايىة ا١بامًع بضىٍبًط السَّند، كالتػٍَّنًبيو على مىوىاًضع التٍَّصًحيفا٤بطلب ا     
: يف اعًتنىائًو بضىٍبط سىنًد ا٢بديث، كميقىابىلًتو مع النُّسىًخ األي           خرلأكالن
ء ثانينا: يف اعًتنىائو بتىٍشًكيل سىنىد ا٢بديث، كًصحَّةً           اإًلٍمبلى
  يف السَّند كالرُّكىاة تػٍَّنبيو على مىا كىقىعى من ٙبىٍريفو كتىٍصحيفو ثالثنا: ال        

ة الرُّكىاة، كذًٍكر أىٍحوا٥ًبم كدىرىجاًِتم        ا٤بطلب ا٣بامس: من مىٍنهًج ا١بامًع يف تػىٍرٝبى
: من مىنػٍهىجو يف تػىٍرٝبة ريكاة السند          أكالن

ىصىادر الٍب اٍعتىمد عليها ا١ب -أ         
 كاةامعي يف بيىاف أٍحواًؿ الرُّ ا٤ب

ة الرُّكىاة -ب           يف ةطىريقىًتو العىامَّة عند تىرٝبى
تو -ج           ةطىريقىة ا١بامًع يف رىاكو تىقدَّمت تىرٝبى
 اةسبىبي التػَّوىسُّع كاإًلةطىالة لبىعض تػىرىاجم الرُّكى  -د         
تو لرًجىاؿ السَّ صوره أيخرل لصىًنيًع ا١بامًع عند تػىرٍ  -ىػ           ندٝبى
 فالًعنىايةي بالرُّكاًة الذين تىفرَّد هبم ا٤بصىنِّ  -ك         
ٍقصيود، كبيىاف الوىٍىم عند اآلخى  -ز         

ى
 رينتىػٍحًديد الرَّاكم ا٤ب

ٍقصيود -ح        
ى
ؼيف اٍجًتهاًده لتىٍحًديد الرَّاًكم ا٤ب   ، عند كيقيوع ااًلٍخًتبلى

 مىٍنهًجو يف ذًٍكر أىٍحوىاؿ الرُّكىاة، كذًٍكر رىأًٍيو لبػىٍعًضهم   ثانينا: من        
 اةمن ةطىريقىتو لبػىيىاف أىٍحوىاؿ كدىرىجة الرُّكى  -أ         
 ذًٍكري رىأٍيًو لبىعض أىٍحوىاؿ الرُّكىاة -ب         

 ا٤بطلب السادس: من عنىايةي ا١بامًع بذًٍكر "لىطىاًئف السَّند" كاإًلٍحصىاء      
: من ةطىريقىة ا١بامًع مع "لىطىاًئف اإًلسٍ           ناد"أكالن

 لسَّند"ثانينا: من أىىمِّ ٧بيٍتػىوىيىات "لىطىائًف ا        
 كاةثالثنا: عنىايىةي ا١بامًع باإًلٍحصىاء لبىعًض أىٍحواؿ الرُّ         

ىٍعليوؿ      
 ا٤بطلب السابع: من ًعنىاية ا١بامًع بالسَّند ا٤ب

ـي ا١بامًع بأىٍمر "علَّة السَّند" الذم يىٍذكيره ا٤بصنِّ أكالن           ف: ًاٍىًتمىا
 ثانينا: من ةطيريًؽ ا١بامًع يف التػَّعىاميًل مع "ًعلَّة السَّند"        
 ثالثنا: من تػىٍوًجيو ا١بامًع للًعلىًل الذم يىٍذكره ا٤بصنِّف، كأىٍنواًعو        
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 ًعلًم الدِّرىايىة ا٤ببحث ا٣بامس: من مىٍنهج ا١بامًع يف 
ٍبحثٛبهيده: يف: التَّعريف بًعلًم الدِّرىايىة    

ى
   ، كمىا يىتعلَّق هبذا ا٤ب

  ق بتػىرىاًجم األىبٍػوىابا٤بطلب األكؿ: مىا يىتعلَّ      
ة البىاب، كمن أىنوىاع تػىنىاكلو ٥با         : من ةطىريقىتو مع تىرٝبى  أكالن
اًنب التػَّ           على تػىرىاًجم األىٍبواب ٍعقيبثانينا: من جى

 ا٤بطلب الثاين: جاًنبي الشَّرح للحديًث، كبيىافي أىىىمِّ ٧بيٍتىويىاتًو     
: من ةطىريقىتو عند شىرٍح ا٢بديث          أكالن
 ثانينا: من أىىىمِّ ٧بيٍتىويىاًت "شىرٍح ا٢بديث"        
يتىعلِّقة ٗبيٍحتويىا        

 ت الشَّرحثالثنا: من األيموًر األيخرل ا٤ب
 ا٤بطلب الثالث: جىانبي فػىوىائد ا٢بديث، كبيىافي أىىىمِّ ٧بيٍتوىيىاًِتا       

: من ةطىريقة ا١بامًع مع "فػىوىائًد ا٢بى           ديث"أكالن
 ثانينا: من أىىمِّ ٧بيٍتىويىات فػىوىائد ا٢بديث        

ىسىائً      
 ل"ا٤بطلب الرابع: مىا يىتعىلَّقي ٔبىاًنب "ا٤ب

: من ةطىريقة ا١بامًع مع "ا٤بسىاًئل" الٍب يىٍذكيرىىا          أكالن
ىسىائل"، كذًٍكر بعض موىاًضيًعها        

 ثانينا: من صىًنيًعو مع "ا٤ب
 رحا٤بطلب ا٣بامس: يف ريجيوًعو إُف القرآف الكرًن ككيتب األىحىاديث كشيريكًحها عند الشَّ      

:  ريجوعيو إُف القرآف الكىرًن           عند الشَّرحأكالن
 ثانينا: اٍسًتفىادةي ا١بامًع من كيتيب ميتوف األىحاديث عند الشَّرح        
مىة عنو         يتىقدِّ

 ثالثنا: اٍسًتفىادةي ا١بامًع من كيتب شيريكح النَّسائي ا٤ب
 رابعنا: اٍسًتفىادة ا١بامًع من كيتب شيريكًح األىحاديث األيخرل        

ًة بعض عيلوـً ا٢بديثً ا٤بطلب السادس: ا       درايةن  لشَّرٍح من ًجهى
: من مىٍنهج ا١بامًع مع غىرًيًب أىٍلفىاظ ا٢ب           ديث، كبيىاف مىعىاين الكىًلمىاتأكالن
يتػىعىارًضىة        

 ثانينا: من مىٍنهج ا١بامًع مع األىحاديث ا٤ب
 ٍرحوتىناكؿي ا١بامًع ألىٍمر ا١بىٍمع بْب األىحاديث يف شى  -أ         
يتػىعىارضى  -ب         

 ةمن ةطىريقتو يف ا١بىٍمع بْب األىحاديث ا٤ب
يتعىارًضىة من أىٍكجيًهو يف ا١بىٍمع -ج         

 بْب األحاديث ا٤ب
ىسىائل الًفقهيَّ      

ة الًفٍقو كا٤ب  ةا٤بطلب السابع: الشَّرٍحي من ًجهى
: أىٍمثلةه يف تىناكيلو لػمى           سألةو ًفقهيَّةأكالن

 ثانينا: من مىصىاًدرًه يف ا٤بسىاًئل الًفقهيَّة        
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ًمح يف أيمورًه الًفقهيَّة          ثالثنا: مىبلى
فيَّة الًفقهيَّ             ةرابعنا: من ةطيريؽ تىرًجيحو يف ا٤بسىاًئل ا٣ًببلى

فيَّة فقهيَّةمثاؿه يف تىر  -أ           ًجيًحو ٤بسألة خبلى
فيَّةيف ا من ميسىوِّغىاتًو -ب          ًجيح للمسىاًئل ا٣ببلى  لَبَّ

 ا٤بطلب الثامن: الشَّرحي من نىاحيًة العيلـو األيخرل     
ٍطلب       

ى
 ٛبهيده: يف التَّعريف هبذا ا٤ب

        : ؿ الشَّرحصوؿ الفقوأي "لم عً  مع ١بامعهج انٍ مى من  أكالن  " من ًخبلى
 رها الشَّرح، كذًكر بعض مصىادً من ةطريقتو مع ًعلم "أيصوؿ الفقو" يف ىذ -أ         
 الشرحيف ىذا صوؿ الفقو ل أي مسائً بعض مع  ولامي عى تػى من  -ب         
ؿ الشَّ           رحثانينا: من مىنهج ا١بامع مع ًعلم "التَّفسّب" من ًخبلى

 ذًكر بعض مىٍنهجو يف التَّعامل مع "التَّفسّب"، كبعض مصىاًدره  -أ         
 رحاميلو مع بعض "ا٤بسىاًئل التَّفًسّبيَّة " يف ىذا الشَّ من تػىعى  -ب         
ؿ الشَّرح ثالثنا: من مىٍنهج ا١بامع مع ًعلم "العىًقيدة           كالتػٍَّوحيد" من ًخبلى

 من تػىعىاميلو مع بعض مسىاًئل العىقيدة يف ىذا الشَّرح، كذًكر بىعض مىصىادره -أ         
 ةيف ا٤بسىاًئل العىقىديَّ  من صيوىر تىعًقيباتو -ب         

 رابعنا: من مىٍنهج ا١بامع مع ًعلمىٍي: "النَّحو كالصٍَّرؼ"        
 من ةطريقتو مع ًعٍلمىي "النَّحو كالصَّرؼ" يف ىذا الشَّرح، كذًكر بعض مصىاًدره -أ         

ٍي "النَّحو كالصَّرؼ" -ب           من ٧بيٍتىويىات شىرح ا٢بديث من ًجهىة ًعلمى
 
ىٍنثيورىة يف الشَّرح وحً ائً صى كنى  ا١بامع اتً يهى جً وٍ تػى من ٤ببحث السادس: ا 

 ا٤ب
 كمن ىذه ا١بوانب:      

 . زاز بوتً عٍ كاالً  ميِّ ين اإلسبلى ل الدِّ ضٍ فى بيىاف: انب جى  -ُ        
 .ةبيى ؽ كالَبَّ خبلى انب األى جى  -ِ        
 تىوجيهاته ميوجَّهةه ألىىل العلم كةطىلىبتو. -ّ        
 كاتِّباع السَّلف.نة، مسك بالسُّ على التَّ  ضِّ كنىصائحه كتىوجيهاته يف: ا٢بى  -ْ        
  .سفٍ النػَّ ا٤بتعلِّقة بمور األي كيف  -ٓ        
 .قوؽجانب ا٢بي كيف  -ٔ        
 جانب ا٢بثِّ على ًفعل العبىادة كًفعل السُّنة.  -ٕ        
مىل على  -ٖ          . قبلتى اؼ ا٤بسٍ شر تً اسٍ كمنها مىا ٰبي
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يوىجَّو للشَّرح كميناقىشىًتو  

 ا٤ببحث السابع: يف النػٍَّقًد ا٤ب
 ا٤بطلب األكؿ: مىٍدخىله لنػىٍقًد ىذا الشَّرح     
 ا٤بطلب الثاين: مىا ذىكىره العيلماء كةطىلبةي الًعلم من نػىٍقدو على ىذا الشَّرح     
 ةلى الشَّرح أىثٍناءى الًقرىاءى ا٤بطلب الثالث: مىا اٍستػىٍنبىطتيو من نىقدو ع     
 ا٤بطلب الرابع: ميناقىشةي بعض تًلك النٌػقيود     

 
 

 الفصل ا٣بامس: ميقارنةه سىريعةه لشىرح "ذىًخّبة العيقىب" مع شىرح الشِّيخ الشٍَّنًقيًطي. 
 كفيو مىٍبحىثاف: 

 
ٍختار كمىا يىتعلَّق بشىٍخصيَّ  

ي
ة الشِّيخ ٧بمد ا٤ب   توا٤ببحث األكؿ: يف تىرٝبى

ٍنًقيط       "ا٤بطلب األكؿ: مىعلوماته عن "شى
ٍنًقيط كًعمىارِتي          : تىاريخ شى  اأكالن
ٍنًقيط" كمىعٍ          لًفيَّة النٍِّسبة إُف "شى  ناىاثانينا: خى
 ماعيثالثنا: شىيءه عن كىٍضًعهم ااًلٍجتً         

ٍختار ك      
ي
ة الشِّيخ ٧بمد ا٤ب  مىا يػىتًَّصل بوا٤بطلب الثاين: يف تػىٍرٝبى

: يف ا٠بًٍو كنىسىبو كمىوٍ           لدهأكالن
                           وثانينا: عن نىٍشأىتو كمىشىاٱبً         
  ةثالثنا: عن انًٍتقىالو للسُّعوديَّ         
ايىاه، ككفى           اتورابعنا: عن ًعلًمو، كبعًض سىجى
 خامسنا: يف تىرٝبة ابنو الشِّي        

ي
  ختارخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤ب

 ا٤بطلب الثالث: عن مىٍنهجو يف التَّألًيف، كميؤلَّفو شىرح سينن النسائي     
  
 ا٤ببحث الثاين: يف ا٤بقىارنىة بْب الشَّرحىٍْب  

قارنىة بْب الشَّرحىٍْب       
ي
 ٛبهيده: يف ذًكر سىبب ا٤ب

ٍيهً ميقىارنىة يف ميقدِّمة الًكتابػىٍْب ػا٤بطلب األكؿ: ال        ما كمىنهجى
نهىًجي بْب الشَّ ػا٤بطلب الثاين: ال     

ى
  رحىٍْب ميقىارنىة يف ا١بىانب ا٤ب

 ميقىارنىة يف ًعلم الرِّكىايىة بْب الشَّرحىٍْب ػا٤بطلب الثالث: ال     
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  رحىٍْب قىارنىة يف ًعلم الدِّرايىة بْب الشَّ ا٤بطلب الرابع: الػمي      
   قيطيعقيًب ا١بامع على الشِّيخ الشَّنٍ ا٤بطلب ا٣بامس: جىانبي تى      

 
 

 ا٣بىاٛبة، كتىٍشتىمل على:
: خاٛبة البحث، كتشتمل على:      أكالن

 مُّ خبلصة البحث كأىمُّ نىتائجوأى -أ      
حات كالتػٍَّوصيى  -ب       ٍقَبى

ي
 اتبعض ا٤ب

 ثانينا: ا٤براجع كا٤بصادر:    
 الكتب كالرسائل كاألٕباث  -أ      

 مراجع من االنَبنت -ب      
 ثالثنا: الفهارس، كتىٍشتمل على:    

 فهرس اآلية الكرٲبة -أ      
 كاألثر فهرس ا٢بديث الشريف -ب     

 :ا٤ببلحق
  فيو ا٤بلحق األكؿ: جدكؿه يف أحاديث كتاب االستعاذة كعدد األحاديث الضعيفة من الصحيحة  
 ا٢بديث ا٣بّبية ا٤بلحق الثاين: صيورةه للجامع، كبعض صيوىر دار  
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 ثان: ح  ب  سائً. وفٌه م  ام الن  م  ال   ة  ٌر  الفصل األول: س  

  
 
  ي: سائاـ النَّ مى للً  ةي بى احً صى المي  كؼي ري المبحث األكؿ: الظُّ   

    
 ةيَّ اسً يى السِّ  كؼي ري المطلب األكؿ: الظُّ     
 وكظيريكؼي نىٍشأىتً  ةي يَّ اعً مى تً جٍ االً  كؼي ري المطلب الثاني: الظُّ     
 كالًفٍكرًيَّة ةي يَّ افً قى الثػَّ  كؼي ري طلب الثالث: الظُّ الم    
 
       
 :ائيسى اـ النَّ مى ة اإلً مى جى رٍ المبحث الثاني: تػى   
 

 وتي أى شٍ نى مىٍوًلديه ك سائي ك اـ النَّ مى اإلً  بي سى : نى كؿالمطلب األ    
 توالى حٍ رً سائي للحديث كى اإلماـ النَّ  بي لى : طى انيالمطلب الث    
 بوالَّ سائي كطي ماـ النَّ خ اإلً ايً شى مى من : ثالثب الالمطل    

: من مىشىايخ اإًلماـ النَّسائي         أكالن
ب اإًلماـ النَّسائي        ثانينا: من طيالَّ

 سائي ماـ النَّ فات اإلً ؤلَّ مي من : رابعالمطلب ال    
 سائياـ النَّ مى اء على اإلً لمى اء العي نى ثػى من : خامسالمطلب ال    
 كظيريكفيها سائياـ النَّ مى اإلً  اةي فى : كى دسطلب الساالم    
بي       والمطلب السابع: عىًقيدةي اإًلماـً النَّسائي كمىٍذىى
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 سائً. ام الن  م  لل   ة  ب  اح  ص  الم   وف  ر  المبحث األول: الظ  

    
 ةيَّ اسً يى السِّ  كؼي ري المطلب األكؿ: الظُّ     
 

 كظيريكؼي نىٍشأىتًو ةي يَّ اعً مى تً جٍ االً  كؼي ري المطلب الثاني: الظُّ     
 
 كالًفٍكرًيَّة ةي يَّ افً قى الثػَّ  كؼي ري طلب الثالث: الظُّ الم    
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 ة.ٌ  اس  ٌ  الس   وف  ر  المطلب األول: الظ  

   
ية "خيرىاسىاف" . كاإلماـ النسائي رٞبو ا عندما كيلد (ُ)تيوصىفي "نىسىأى" أك "نىسىا" بأِنا مدينةه ٙبت كالى

ه أبيوه ا٣بليفة األىًمْب عليهاراساف" ٙبت ًإٍمرة ا٤بأمي منطقة "خي كنىشأ كانت  . كعىًمد "ا٤بأميوف" (ِ)وف، فقد كالَّ
ة الًعٍلمية؛ فقد عيرؼ عنو حبُّو للًعلم كالثَّقافىة.   إُف تىٍشجيع ا٢بركى

ةطىرىسيوس"، ككما ذيًكر يف شبىابو أنو زىارى ثػىٍغر "اؽاآلفى إُف ل حى رى كاإلماـ النَّسائي كيًصف بأنو 
يف سنة  (ّ)

اء مريه ا٤بتوىقَّع . كىو يف رىٍيعاًف شبابو حيث كاف عي (ٓ)(ػىِِّ= سنة اثنتْب كثبلثْب كمئتْب، كىي )(ْ)الًفدى
خىريفنا(ُٖأك  ُٕآنذاؾ )

ًقل كمينىاكشات من ًجهة الرُّـك ، كمع إِنا ثػىٍغره (ٔ) ، (ٕ)من الثػَّغيور، ككانت تػىمرُّ بقىبلى
 . الشريف نع من قيدكمها كالتٍِّجواؿ يف أرًضها ألٍجل ا٢بديثإالَّ أنو َف يػىمتى 

اء" خّبي شاىدو على كجود االٍضطِّرابات كالًقتاؿ، كما أنو خّبه عًميمه  ككىٍصفي ذلك العاـ بػ"سنة الًفدى
، مػمَّا يعِب: أنو شىًهد أك عىاصىر بعض أىحوا ؿ للمسلمْب حيث بيوًدؿ بعض أىٍسرل ا٤بسلمْب بأىٍسرل الرُّـك

السَّبلـ العا٤بي كتبادؿ األىٍسرل بْب أكرب دكلتػىٍْب يف ذلك الوقت، ال سيَّما كأنو كاف قريبنا من ا٤بٍشهىد بزيارتو 
 .  (ٖ)لتلك الثػٍَّغر الٍب شىًهدت تػىبىادؿ األىٍسرل

                                 
، ُعبد ا٢بي ابن الًعماد العىكرم، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، ٙبقيق: ٧بمود األرناؤكط )دمشق كبّبكت: دار ابن كثّب، ط (ُ)

 (.  ِّٗ/ِـ(، )ُٖٔٗىػ/َُْٔ

 . ُْٕة =الدكلة العباسية، )د.ـ: دار الفكر للطباعة كالنشر، د.ط، د.ت(. ص٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمي (ِ)

ا فاصبلن بْب ببلد ا٤بسلمْب كالكفار. من: ٧بمد (ّ) ، ّدار صادر، طلساف العرب )بّبكت: ابن منظور،  الثػٍَّغر: ا٤بٍوًضع الذم يكوف حىدن
ا٤بقصودة حالينا: ىي بلدةه يف جنوب تركيا، قريبةه من البحر ا٤بتوسِّط. (. كالذم ييسمَّى اآلف "ا٢بيديكد". كةطىرىسيوس َُّ/ ْ، )ىػ(ُُْْ

 كا أعلم. كيف ا٣برًيطة كيًتبت بالتاء "تػىرىسيوس". ينظر: خريطة موقع سفارم. كالرابط بعد اختصاره:
     (http://cutt.us/HZfK .)( :َُِْتاريخ الزيارة-َِ-َْ)          . 

اء، فاٍجتىمع ٝباعةه من األئمَّة: ةطىرىسيوسى ادِّث: )خىرىجنا إُف " -أبو القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد-قاؿ مىٍأميوف ا٤بصرٌم  (ْ) " مع النَّسائي سنىةى الًفدى
مد بن صاٌف بن عبد الرٞبن ٧ب-، كًكيلىجىة -عمر بن إبراىيم-عبد ا بن أٞبد بن حنبل، ك٧بمد بن إبراىيم ميرىٌبعه، كأبو اآلذىاًف 

تىبوا كيٌلهم بانًٍتخىابو(. من: ٧بمد-البغدادم أبو  ، فتىشىاكركا: مىن يػىٍنتىقي ٥بم على الشُّيوخ؟ فأىٍٝبعوا على "أيب عبد الرٞبن النَّسائي"، ككى
، ّ.ـ: مؤسسة الرسالة، طعبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء، ٙبقيق: ٦بموعة من اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط )د

: بّبكت)ٙبقيق: د. بشار عواد ِتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ، يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، (.؛ َُّ/ ُْـ(، )ُٖٓٗىػ/َُْٓ
 (. ّّْ/ ُ)ـ(، َُٖٗىػ/ََُْ، ُمؤسسة الرسالة، ط

ىػ(،  ُِّيخ ٧بمد ا٣بضرم: بأِنا يف سنة )(. كيىرل الشِْ/ ُٖ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، كما يف:   (ٓ)
 .ِّٓكسيىٍأيت قريبنا بيىاِنا. ينظر: ٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص

ديد مٍولده. كسيىٍأيت يف: "مولده".   (ٔ)  على ا٣ببلؼ يف ٙبى

ا، عاـ )كيف ةطىرىسيوس: تيويفِّ ا٣بليفة "ا٤بأموف" ككاف غ (ٕ) ىػ(. ٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية ُِٖ/ رجب/ ُٗازينا ٦باىدن
 .  ُْٕ=الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص

لِّ    (ٖ) ، ككاف لدل كل ةطىرؼو أٍسرل، )كلػمَّا كاف يىهمُّ كلتا الدَّكلتْب أٍف ٚبي  من راىاص أىسٍ كانت ا٢بيركب كا٤بناكىشىات ميستمرةن بْب ا٤بسلمْب كالرـك
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ا مرَّ آنفنا زيارتو لػ "ةطىرىسيوس"  . (ُ)كارتػىبىط اإلماـ النسائي بالشَّاـ، كمى
ا ارتػىبىط اإلم ، كقد ةطىلب (ِ)اـ النسائي ٗبدينة "الرٍَّملة" الفلسًطينيَّة من حيثي ارتًبىاةطو مع أىًمّبىاككمى

رِّد الصَّحيح تىًصر كٯبي مل إليها عندما تىعرَّض (ّ)أمّبيىا منو أٍف ٱبى ا أنو ١بىأى إُف "الرَّملة" كةطىلب أٍف ٰبي ، كمى
 اة، فأىقٍػوىل األدلَّة تىذكير أف دٍفنو كاف يف "الرٍَّملة". للضَّرب كاإلىىانة يف "دمشق"، ككذا ارتػىبىط من ناحية الوىفى 

 كأىًجدي من ا٤بهمِّ أٍف أيحاكؿ البحث عن اسم ىذا األمّب، كةطىرفنا عن "الرٍَّملة".  
كيف البداية، أيًشّب إُف أف ا٣بلفاء كاأليمراء اىتىمُّوا ٔبانب التَّشجيع كالتَّقدير للتَّأليف، كما ذيكر عن 

لب ا٢بديث ق يف ةطى فى نػٍ أى ك العلماء كا٢بديث؛  كاف ٰببُّ لد الذُّىلي" أمّب مىريك كما جاكىرىىا، بأنو )..األمّب "خا
. كمثل ىذا االىتماـ ييؤدِّم إُف العىٍدكىل اميودة، كا٤بنىافسىة الشَّريفة بْب ةطبػىقىة (ْ)(درىم ألفى  لفى كالعلم أى 

 سىابقهم للحثِّ على ذلك. األيمراء يف ا٢بثِّ على التَّأليف كالًكتابة، كتى 
(. كالعجيبي أف أمّبنا للرٍملىة تيويفِّ يف تلك السَّنة أيضنا كىو "عيسى بن ىػِٗٔكاألمّب خالد تويفِّ عاـ )

، كقد يكوف ىو األمّبي ا٤بقصيود، لكن ا٤بصاًدر ال تيشّب إُف كجود عنايةو ميباشرةو منو بأىل العلم (ٓ)الشِّيخ"
 .(ٔ)"السًَّليلي  فيده "أيب صاٌفبارة كرىدىت عن حى كالعلماء، اللهم إالَّ ع

رصة بأنو األمّب ا٤بقصود. إالَّ أف قد ييفوِّت الفي  -بعض الشيء-كقد ييقاؿ: بأف كٍونو ميتقدمنا يف الوفاة 
( سنةن، كال يىبعيد عن شيركع اإلماـ َٓ( ييصادؼ بأٍف يكوف عيٍمر اإلماـ النَّسائي فوؽ )ىػِٗٔكفاتو عاـ )

                                                                                               
مس قريبن  ا من الرِّؽ، كقػَّعىتا يف اتفاؽو على ميفاداة كل أسّبو ٗبثلو، كأكَّؿ فداءو حىصل يف عهد ا٣بليفة "ىاركف الرشيد" على ِنر البلَّ

داء "ةطرسوس" فويًدم فيو بػ "ثبلثة أالؼ كسبعمائة" أسّب من ا٤بسلمْب، كحىصىل فداءه مثلو يف عهده(. إالَّ أف ا٤بقصود ىنا ىو "الف
ىػ( حيث أىرسل ملك الرـك إُف الواًثق رسبلن يسألونو أٍف ييفادل ٗبىن يف يىده من ُِّالثالث" الذم كىقىع يف عهد ا٣بليفة )"الواًثق" سنة )

اقىاف ا٣بادـ"، كتقىابل الفريقاف يف يـو عاشوراء سنة ) مس، ككُِّأىسارل ا٤بسلمْب، فأجىاب كانٍػتىدب للفداء "خى اف ىػ( على ِنر البلَّ
( من أىل الذِّمة، كعقىد ا٤بسلموف جسرنا على النهر، كعقىد الرُّـك جسرنا، فكاف ََٓ( نساء كًصبياف، ك)ََٔ( منهم )ََْٔالعدد )

( " ( نػىٍفسو مػمَّن فضيل يف يده ََُا٤بسلموف ييرسلوف الركمي على جسرىم، كييرسل الرـك ا٤بسلم على جسرىم، كزاد "خاقاف الرـك
 ِّٓفىضل استظهارنا(. من: ٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، صليكوف لو عليهم ال

 مع تصرؼ.          

 مع إف "ةطىرىسوس" يف تركيا، إالَّ أِنا يف ذلك الوقت كانت تلك ا٤بناةطق ٙبت اإًلٍمرة الشَّامية؛  كوِنا ثػىٍغر الشَّاـ.  (ُ)

، حيث جاء  يف سنًد حديث )..عن عبد ا بن عىٍوؼو الًكنىاينِّ، عىاًملي "الرٍَّملىًة" لعيمرى بنككاف قػىٍبل، ييسمَّ  (ِ)  ى مىن كاف على "الرَّملة" عامبلن
عبد العزيز..(. من: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ ككفيىات ا٤بشاىّب كاألىعبلـ، ٙبقيق: عمر عبد السبلـ التدمرم )بّبكت: 

 (.    ٖٕ/ ٓـ(، )ُّٗٗىػ/ُُّْ، ِالكتاب العريب، ط دار

سيىٍأيت ذًكر ىذه القصة يف عنصر: "سبب تأليف الكتاب كاختصاره من السنن الكربل"، بإذف ا تعاُف.  (ّ)
 

تب، د.ط، د.ت(، دار الك -انظر: يوسف بن تغرم بردم، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة )مصر: كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي (ْ)
(ّ /ْٓ-ْٔ .) 

 (. ْٔ/ ّانظر: ا٤برجع نفسو، )( ٓ)

ٙبقيق: علي شّبم )د.ـ: دار إحياء ذىكر اإلماـ ابن كثّب أف لو مصنػَّفنا يف "الفًب كا٤ببلحم". انظر: إ٠باعيل ابن كثّب، البداية كالنهاية،  (ٔ)
  (. ِٗٓ/ ٔـ(، )ُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُالَباث العريب، ط
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 .  (ُ)ئي يف التَّأليف كالًكتابة قبل ذلك العيٍمرالنَّسا
اكتىسبٍت يف فَبةو من عٍهد الدَّكلة العبَّاسيَّة أٮبيةن تػيوىازم أٮبية "دمشق" أك  -كا أعلم-كمدينة "الرٍَّملة" 

ة" مكانةن أكثر منها. فقد كانت "دمشق" ا٢باًضرىة يف أياـ الدكلة األموية، كيف العهد العباسي أىٍكسىبوا "الرَّمل
ا، كقرَّبٍت الدَّكلة العباسيَّة نىٍظرِتم من"القيدس الشَّريف"؛ كانظير إُف ىذه ا٢باًدثىة الٍب تقوؿ بأف: )"  "نكفى كبيعدن

، "ملةالرَّ "إُف ىػ( ّٗٓ) سنة يف ،الهوٍ رج من مصر بعد موت مى خى : ملك مصر "وراألستاذ كافي "ُف ا٣بادـ موٍ 
. كمعلوـه أف (ِ)..(لها كأقاـ هباخى أمّبنا على دمشق فدى  "،ملةالرَّ  أمّبى " ٍغجثو ا٢بسن بن عبد ا بن ةطي عى فبػى 

 . (ّ)اإلنساف ال يػيوىِفِّ شخصنا يف مكافو ما إالَّ إذا كاف أىٍدىن من ريتبتو، أك ميساكينا لو! كا أعلم
 ت بعدَّة أحواؿو سياسيَّة،ق قد مىرَّ " كما جاكىرىىا من ا٤بناةطً ملةمدينة الرَّ " كعلى كلو فيىٍذكر التاريخ: أف

من مث  ،منمن الزَّ  ْب مدةن يِّ ونً ولي مت من الطُّ كً مث حي  ،جاحكتب ٥با النَّ مرد الٍب َف يي ث التَّ بعض حوادً  دتٍ هً كشى 
 .(ْ)ْبليبيِّ بل الصَّ من قً  فَبةن  تلَّ كاحتػي  ،ْبامطة مث الفاةطميِّ رى ْب مث القى يِّ يدً خشً األى 

ونية"؛ ألِنا الدَّكلة الٍب عاصىرىىا كعايىشىها اإلماـ النسائي ٕبيٍكم "للطُّولي كأيحبُّ أٍف أيلًقي نظرةه أٍكسعى 
( توُفَّ أٍمرى مصر "أٞبد بن ىػِْٓمىراحل حياتو. ففي سنة ) اسًتٍقراره يف مصر، كتيعدُّ تلك ا٤برحىلة من أىمِّ 

ا تركينا،  راعتو كشجىاعتو، إُف أٍف مات ا٤بسئوؿ ؛ لػمػىا ظىهىر من بى -يف عهد ا٣بليفة ا٤بٍعتىز-ةطيوليوف" ككاف ٩بلوكن
 (، كأىمىر أٍف يػيخصَّ لو كحده بالدُّعاء. ىػِٖٓلَّ أٞبد ٗبصر عاـ )فاستق -كىو "أما جور"-الكبّب 

                                 
دُّـ يب الظَّن، بأف ا٤بقصود ىو األمّب "أمىا جيور"، إالَّ أف الرِّكايات تقوؿ: بأنو كاف على دمشق كَف يىكن على الرملة. إضافةن إُف تىقمث ذىىىب  (ُ)

 كفاتو، كال أىستبعد أف ا٤بصنِّف َف ييكمل تأليفو بعد كا أعلم. كما داـ أنو َف يىذكر "الرملة"، فبل داعي ألٍف أيقحم ا٠بو. 
ىػ(. ِْٔىػ(. كمات )ِٔٓك"أما جور"، كيقاؿ: "أياجور": كىِف إمرة دمشق يف أياـ ا٤بعتمد على ا. كقد كىِف أما جور دمشق سنة )       

علي ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٙبقيق: عمرك بن غرامة ككاف أمّبنا مهابنا ضابطنا لعىمىلو حشمنا شجاعنا ال يقطع. بتصرؼ من: 
٨بتصر تاريخ دمشق  ابن منظور، ٧بمد ككذا يف: (؛ُِٖ/ ٗ)ـ(، ُٓٗٗىػ/ُُْٓكر للطباعة كالنشر، د.ط، العمركم )د.ـ: دار الف

   (.ُّ- َّ/ ٓ)ـ(، ُْٖٗىػ/َُِْ، ُٙبقيق: ركحية النحاس كآخركف )دمشق: دار الفكر للطباعة كالتوزيع، طالبن عساكر، 
، فقلت لو: ما فعل ا بك؟ قاؿ: غفر ِف. قلت: ٗباذا؟ كفيو: قاؿ أبو علي ا٢بسن بن قريش ااملي: رأيت أما جور األ مّب يف النـو

قاؿ: بضبطي لطرؽ ا٤بسلمْب، كةطريق ا٢باج. مث توُف بعده ابنو: "علي بن أما جور الَبكي"، كقد كىِفى ًإمرة دمشق بعد موت أبيو قبل 
 ( مع تصرؼ. ِٔٔ/ ُْ))مرجع سابق(،  علي ابن عساكر، تاريخ دمشققدـك أٞبد بن ةطولوف دمشق كاستيبلئو عليها. من: 

 (.ْٕٓ/ ْٖتاريخ دمشق )مرجع سابق(، )علي ابن عساكر، (؛ ُٔٔ/ ِٔانظر: ٧بمد الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، ) (ِ)

مػجرَّدى لقبو كتىسمية، كىو  ييسمَّى "عاًمل"، إالَّ أٍف يكوف "عامل" -يف عهد عمر بن عبد العزيز رٞبو ا-سىبىق أف ا٤بسئوؿ على "الرَّملة"  (ّ)
.  يف عىمىلو "أمّب"! كا أعلم با٢بقِّ

ىا يف         كذىب ظِبِّ الثالث بأنو ىو "ا٢بسن بن عبد ا بن ظغج". كالغالب أنو ال ٲبكن أٍف يكوف "ابن ةطغج" ىو ا٤بقصود، ألنو توالَّ
 ىػ(؛ فبل ٲبكن أٍف يكوف ىو كا أعلم. َّّتويفِّ عاـ ) ىػ( أك ما قبلها، كىذا بعد كفاة النسائي رٞبو ا؛ حيث إنوّٗٓ)

ا مىاتى عمر           مث كىقفى يب ا٤بطىاؼ على شخصية َف ييذكر حولو الكثّب، حيث ذيكر: )من أىٍحداث سنة أىربع عشرىة كثبلٜبائة: كفيهى
(. كالنَّص ييوحي إُف   ِْٔ -ُْٔ/ ِعلماء ككفياِتم، )الرَّاًشًدم "أىًمّب الرملة"(. بتصرؼ: ٧بمد أبو سليماف الربعي، تاريخ مولد ال

ىا بعد كفاة النسائي. انظر: علي ابن عساكر،  تاريخ قيرب كفاتو من ا٤بصنف رٞبهما ا تعاُف. إالَّ أف ا٢بافظ ابن عسىاكر ذىكر بأنو توالَّ
   (.ّٖٗ/ ْٓدمشق )مرجع سابق(، )

  (.ُٓ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.http://cutt.us/AAgA) :من موقع: نوافذنا، كالرابط بعد اختصاره (ْ)
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كمن ىنا غىضىب عليو العىبَّاًسيُّوف، لكن ميشكلة الثَّغور اإلسبلمية يف ًجهة الٌشاـ كىجىمات الرُّـك 
رنا أٍف ٯبعلى أٞبد بن ةطيولوف مسئوالن ميباشرنا عن "ا٣بليفة العباسي ا٤بعتمد" ميضطَّ ا٤بتػىوىالية عليها، جىعىل من 

ه سنة ) الثَّغور ح يف ردِّ  ، فتوُفَّ الغزك ٔبنوده ا٤بصرية كالشَّ (ُ)( ثػىٍغر "ةطىرىسيوس"ىػِّٔالشَّامية، فوالَّ امية، ك٪بى
ا  كٍيد الرُّـك كصىدِّ غارىاِتم، كيف العاـ الذم يىًليو استىتبَّ  لو ببلد الشَّاـ كالثَّغور، فاتَّسع ميلكو اتساعنا عظيمن

لكتو بدءنا من أىقىاصي الغرب إُف ِنر الفيرات، كساىىم يف اتِّساع "ملك الطُّولونية"  حٌب كانت حدكد ٩بى
مصر  ( تيويفِّ أٞبد بن ةطولوف، كاستمرَّ ملكىػَِٕنج"، كيف عاـ )تنة الزُّ انًشغاؿ العباسيِّْب بالقضاء على "فً 

(، كَف تزٍؿ تلك ىػِِٖ -َِٕاركيو بن أٞبد" )كالشاـ كالثَّغور الشَّامية إُف ًعقبو، فتوُفَّ من بعده "ٟبَّ 
بن  ا٤بناةًطق خاضعةن ٙبت "الدَّكلة الطُّولونية"، إُف أٍف انتهٍت ىذه الدَّكلة، ككاف آخر مىن توَُّف منهم "شيباف

ه الدَّكلة انتهٍت قىبل كفاة اإلماـ النسائي، حيث كانت ، أٍم: أف ىذ(ِ)(ىػِِٗأٞبد بن ةطيولوف" عاـ )
 ( كرحم ا ا١بميع. ىػَّّسنة ) كفاتو

ىىابو إُف الشَّاـ  ذ من مصر مكىاف إقامىتو، ككذا بذى كالى شكَّ أف اإلماـ النسائي عاصىرى ىؤالء حيث اٚبَّ
بشكلو - الرَّملة". ككاف رأم النسائي مث حادثة مٍوتو. كلو قصصه مباشرةه مع ىؤالء األمراء، كقصَّتو مع "أمّب

 . (ّ)ىو الوىرىع عن الدُّخوؿ إُف السُّلطاف إالَّ ٤بصلحةو ما -عاـ
( توُفَّ ىػِٓٗ/ ُُ/ ُِعاـ ) -لسَّابع عشركىو ا٣بليفة العبَّاسي ا-كعندما تيويفِّ "ا٣بليفة ا٤بٍكتػىفىى" 

َـّ كلدو ا٠بها "شىغب" بعده أخوه "ا٤بٍقتىدر با" كىو جعفر بن ا٤بعتضد بن أٞبد  . (ْ)بن ا٤بتوكِّل، ككانت أمُّو أ
فتنة -كيػىرىل ا٤بؤرخ "٧بمد ا٣بضرم" بأف ا٣ببلفة العباسيَّة ضىعيفت منذ تولِّيو فعندما انتهٍت )الفتنة 

أى ضىٍعف ا٣ببلفة كسيقوط ىٍيبىتها، كاشتدَّ  -الدَّعوة إُف تىنًصيب ا٢بسْب بن القاسم خليفةن  كالٍب هبا ابتدى
االنًتكىاس يف "عهد ا٤بٍقتىدر" حٌب َف يػىعيد للخبلفة أىٍدىن سيلطاف كال احَباـ، فإف "ا٤بٍقتىدر" حْب كُفَّ كاف 
ـه كقٍهرمىانة صار ٥بما ا٢بكم يف كلِّ ما  شابنا غرنا، ال يىعرؼ من السياسىة كال من الشَّجاعة شيئنا، ككانت لو أ

رم من الشئوف كإليهما ييتقرَّب بالرٍَّشو   . (ٔ). كىذا الضٍَّعف يف أكىاخر أىٍعواـ النَّسائي رٞبو ا تعاُف(ٓ)ة(ٯبى
                                 

ا تقدَّـ آنفنا من قوؿ "مأموف ا٤بصرم".  (ُ)  كقد زىار اإلماـ النَّسائي ىذه ا٤بدينة كالثَّغر، كمى

. كقاؿ يف مٍوضعو آخر، ُِّ -ُُّرجع سابق(، صانظر: ٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )م (ِ)
: )كيف عهد ا٣بليفة ا٤بكتفى، انقرضت دكلتاف إحداٮبا دكلة بِب ةطولوف ٗبصر على يىدم العباسيْب، كآخر أيمرائها "شيباف بن ّّّص

عية الفاةطميْب با٤بغرب( مع بعض ىػ(. كالثانية دكلة األىغىالبة بإفريقية كانتىهت على يىدم "أيب عبد ا" داِِٗأٞبد بن ةطولوف" سنة )
 التصرؼ. 

سيىٍأيت قريبنا قوؿه يف ىذا، عند العنصر التاِف: "الظركؼ االجتماعية".    (ّ)
 

 . ّّٓ-٧ّّْبمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص  (ْ)

 .ّّٖ-ّّٕا٤بصدر السابق، ص (ٓ)

: بأف النسائي يف سنة كفاتو خىرىج من مصر للحج. كمىا يف: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تىسمية مشايخ أيب عبد كييصرِّح الدكتور حامت (ٔ)
. قلت: ُٖىػ(، صُِّْ، ُالرٞبن النسائي، "من مقدمة التحقيق"، اعتُب هبا: د.حامت الشريف )مكة ا٤بكرمة: دار عاَف الفوائد، ط

             ىػ(.ِِٗا كىجىد من ا٤بضىايقة من ا٢بيكَّاـ ا١بيدد يف مصر، كما نقلتي آنفنا بأف "الطُّولونية" انتهت عاـ )كمن اتىمىل أيضنا أنو خىرىج لػمى 
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ٌ  ت  ج  ال   وف  ر  المطلب الثانً: الظ          أ ت ه ة  ماع ش  وف  ن  ر   . وظ 

 
، كىي دكلةه يف مشاؿ (ُ)أىغلبي الظَّنِّ أف "نىسىأ" أك "نىسىا" حالينا تىقع يف دكلةو ا٠بها "تىركماًنستاف"

كوف "مىريك" ال زىالٍت ٙبىٍتفظ هبذا االسم، فهي اسمي كاليةو من   -كا أعلم-ف كإيراف"، كالسبب "أىٍفغانستا
 . (ِ)ٟبسة أياـو " كري مى لدة "بى بينها كبْب كاليات "تىركمانستاف". كقد قاؿ ا٤بؤرِّخ ا٢بىمىوم بأف "نىسىأ" 

فها البعض بأِنا كم(، كيىصً ُٖاِف )كىي حالينا حيرِّفىت ا٠بها، كتػىٍبعد عن عاصمة "تركماًنٍستاف" ٕبو 
بلدةه قدٲبةي ا٤بٍنشىأ حيث عيمِّرت قبل التاريخ ا٤بيبلًدم بفَبة، كفتىحىها ا٤بسلموف صيلحنا يف عهد ا٣بليفة 

 .   (ّ)"عثماف بن عفاف رضي ا عنو"
ن مى  لَّ لصيف قى حٌب إف ا.. اجدن  ئةه بً كى  مدينةه خ ياقوت ا٢بموم بأِنا: )كعن كىٍصفها قدٲبنا يقوؿ ا٤بؤرِّ 

داءة بالرَّ . كقريبه من ىذا ما كيًصفت بو تػيٍربة دكلة تركمانستاف: بأِنا موصوفةه )(ْ)..(جو منو من أىلهانٍ يػى 
خور على واء الصُّ ة كاحتً كر الكائنات ا٢بيَّ ركدة الشتاء، كضآلة دى ة ا١بفاؼ كبي لشدَّ  ؛كبناءن كخصوبةن  بنيةن 
ع نوُّ كلتى ة. هريرب األكدية النَّ ة للجباؿ كتي ا١بنوبية ا٤بتاًٟبى  "كزميةّبي السِّ  ةبالَبُّ "تثُب من ذلك سٍ بلح، كتي مٍ األى 

خرية أكثر من أثر العناصر ربز أثر القاعدة الصَّ يى  ب كذلك لشدة ا١بفاؼ، إذٍ ع الَبُّ يف تنوُّ  بارزه  الصخور أثره 
ا أف (ٓ)(نة للَببةاألخرل ا٤بكوِّ  صىحراكمه  -على الغالب-مىناخها . كما أف لديها تىضىاريسها األخرل. ككمى

ميتطرِّؼ
(ٔ). 

فيوفةه با٤بشقَّة كالصُّعوبة ، إالَّ إذا كانوا ميتاًٟبًْب للجباؿ كقرب النهر، (ٕ)كىذا يعِب: أف العىٍيشى هبا ٧بى

                                 
كيىرل الدكتور حامت الشريف: بأِنا تػىقىع اآلف يف الشماؿ الشرقي من إيراف، جنويبى تركمانستاف. انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي،  (ُ)

. كقاؿ الدكتور أيضنا: )"نىسىا": الٍب يينسب إليها مدينة ٖبراساف، ٖلنسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صتسمية مشايخ ا
 كخراساف مقاةطعة كبّبة يقع أغلبها اليـو يف ٝبهورية إيراف، كجزء منها أيضنا يف أفغانستاف، ك"نىسىا" مدينة يف ىذه ا٤بقاةطعة، كىي غّب

كال تقل: نىسىاء، أك: ًنسىاء(. من: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )رسالة َف ٩بدكدة، كىي بفتح النوف، 
 ( مع تصرؼ.     ِ/ ُتطبع فيما أظنُّ، كأصلها دركسه أيلقيت يف دكرةو علمية، ا٤بكتبة الشاملة(، )

 (. ِِٖ/ ٓ)(، ـُٓٗٗ، ِدار صادر، ط: بّبكتياقوت ا٢بموم، معجم البلداف ) (ِ)

تاريخ الزيارة:  (.http://cutt.us/bQzT)، "نىسا"، كالرابط: تيسمَّى "يىرثاكًنسا"، كتىقع جنوب غرب العاصمة "ًعشق آباد". انظر: موقع ا٤بعرفة (ّ)
(َُِِ-َٔ-ُْ .) 

 (.ِِٖ/ ٓياقوت ا٢بموم، معجم البلداف )مرجع سابق(، ) (ْ)

 (. ُْ-َٔ-َُِِ. تاريخ الزيارة: )(http://cutt.us/VAYE8) اختصاره: قع: ا٤بعرفة، "تركمانستاف"، كالرابط بعدمن مو  (ٓ)

 ينظر: نفس الرابط.  (ٔ)

م: بأِنا مدينةه ةطيبةه كٝبيلة، كىو إالَّ ما كاف من اقِّق د. فاركؽ ٞبادة، حيث يىرل عكس ذلك، كذلك عند نقلو من كىصف االٍصطخر  (ٕ)
و اقِّق للجمع بينهما فقاؿ: )االٍصطخرم أٍسبقي من ياقوت ٗبا يػىٍقرب من  كىصفه ٖببلؼ ما كىصىفها صاحب "معجم البلداف"، مث ا٘بَّ

بع ا٥بجريَّْب بػ"نىسا"؛ فحلَّت هبا ثبلثة قركف، كقد كىصىف تلك الببلد عن رؤيةو كمىعرفة، كلعلَّ يد اإلٮباؿ قد لىعبت يف القرف السابع كالسا
: د.فاركؽ ٞبادة، )د.ـ: مؤسسة األٍكبًئة(. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق"، دراسة ٙبقيق
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مُّل ا٤بشىقَّة، ككذا ٫بىٍسب ميصنِّفنا اإلماـ النسائي رٞبو ا ، كىذه البيئة تيدرِّب أىلها على صفة الصَّرب كٙبى
 ذات ةطبيعةو قاسية.  -كانت يف أىٍغلبها-كأنو نىشىأ يف بلدةو 

 
حاؿ هبا.  ت "البيئة" عندما عىاشى كسىكىن يف "مصر"، كاستىقرَّ عىصىا الَبِّ  مث تىغّبَّ

كلػمَّا كاف النسائي يف مصر، كاف يىٍسكن يف منطقة "زيقىاؽ القىنىاديل"، كمن الواضح أِنا كانت منطقةن 
كوف ا٤بعلومات الٍب ذيكرت إ٭با ىو يف عهد "الظَّاىر  ـ، كإٍف كانت ا٤بعلومات ال تدؿُّ صراحةن؛لًعٍليىة القو 

اه. كمن ذلك ما  ا نىٍستًشفُّ منها ما يدؿُّ على ىذا اال٘بِّ س" كما بعده، لكٍن رٗبَّ ذىكىره لنا ا٤بقريزم )ت: بًيربى
"جامع عمرك بن  رب ا١بامع العتيق، قي اط""الفٍسطى  دينة مصرٗب )منطقةه  ":اديلقاؽ القنى زي ( بأف "ىػْٖٓ

اؼ، ككانت أبواب رى ن األشٍ كى ل أنو كاف سى جٍ من أى  "قاؽ القناديلزي " :كإ٭با قيل لوالعاص" رضي ا عنو. 
على أبواب  د كل ليلةو وقى تي  ،أنو كاف بو مائة قنديل :باب منها قنديل. كيقاؿ ق على كلِّ علَّ كر يي الدُّ 
  .(ُ)(ابركى األى 

ا يي  وصىف حياتو االجتماعية بأنو كاف مٍيسيورى ا٢بىاؿ، فقد نيقل عنو بأنو )كاف ميتزكجنا بأربع نسوةو، كمى
( -يف الغالب-كييضيف إليهن  سيرِّيةه من السَّرايا، ككاف ييقسم ٣بىٍمسو

(ِ)    . 
ا نىٍستخرج من قديكمو مع ٝباعةو من ةطلبة على ا٢بديث إُف ثػىٍغر "ةطىرىسوس" الشَّامية يف كقتو  ككمى

 .(ّ)كاحد، كتىعاكِنم على انٍتقىاء الشُّيوخ على أنو شخصه اجًتماعيه يىٍألىف مع الناس كأقرانو
ا توُفَّ يف فَبةو من الفَبات قىضاء "ًٞبٍص" . مػمَّا يعِب أنو أىصبح مسئوالن عن فضِّ النِّزاعات (ْ)كمى

 ف من حياتو تقريبنا ارتػىبىط بالشاـ كمصر.  ، كشيخنا ذا مكانة. كىذا يعِب أف النِّص(ٓ)ا٤بوجودة بْب أىل ٞبص

                                                                                               
 .        ُّ-ُِالرسالة، د.ط، د.ت(، ص

ٝباؿ الدين الشياؿ كد.٧بمد حلمي )بّبكت: طط كاآلثار، ٙبقيق: د.بتصرؼ من: أٞبد أبو العباس ا٤بقريزم، ا٤بواعظ كاالعتبار بذكر ا٣ب (ُ)
( مع تصرؼ. كذىكر أيضنا: )كيف ذلك الزُّقاؽ: أىنشأ الوزير الصَّاحب بىػهاء الدين علي ُُِ/ ْ)(، ىػُُْٖ، ُدار الكتب العلمية، ط

ائيَّة، كقد  ْٓٔبن ٧بمد بن سليم بن ًحنَّا يف " س(. كيقوؿ يف ىػ" ا٤بدرسة الصَّاحبية البػىهى كاف كزيرنا للسلطاف ا٤بلك الظَّاىر ركن الدين بًيربى
مٍوضعو آخر: )ككاف ىناؾ "سوؽ الكتب" ٘باه ا١بانب الشرقي من ا١بامع، يف أكَّؿ زيقاؽ القىناديل، ٔبوار دار عمرك رضي ا عنو، 

من: أٞبد أبو العباس ا٤بقريزم، ا٤بواعظ كاالعتبار )مرجع ىػ(. كقد ديثر اآلف فبل ييعرؼ مٍوًضعو(. َٖٕكأىٍدركتو كفيو بقيَّة بعد سنة )
 ( مع تصرؼ.   ُٖٓ/ ّسابق(، )

. كعىدىؿ القىوؿى يف ىذا ِّٕد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب، عناية: ماىر آؿ مبارؾ )الرياض: دار علـو السنة، د.ط، د.ت(، ص (ِ)
، حسىن البزَّ  ة، كبّبى القدر، لو أربع زكجات ييػقسم ٥بن، كال ٱبلو من سيريَّة، لنيهمىتو يف ا٢بافظ الذىيب حيث قاؿ: )ككاف رئيسنا نبيبلن

ٙبقيق: أيب ىاجر ٧بمد السعيد التَّمتع، كمع ذلك فكاف يىصـو صٍوـ داكد كيتهجَّد(. ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب، 
     (. ْْْ/ ُ، )زغلوؿ )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(

 تقدَّـ ذًكر ما يتعلَّق هبذا آنفنا، كىو من قوؿ "مأموف ا٤بصرم".   (ّ)

، ُبّبكت: دار الكتب العلمية، طك٥بذا كىصىفو البعض بػ"القاضي" كا٢بافظ الذىيب. انظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تذكرة ا٢بفاظ ) (ْ)
  (.ُْٗ/ ِ)ـ(، ُٖٗٗىػ/ُُْٗ

ا من: ٕبث كموضوع "د. (ٓ)  كالرابط: "، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: اإلماـ النسائي كببلد الشاـ.أنس صربممستفيدن
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ف من صً فوي  ،مع كاِف مصر "اءدى الفً "ج إُف رى خى كقد ) (ُ)كمىا شارىؾى يف ا٢بضور لتىٍحرير بعض األىٍسرل
ج رى الذم خى -لطاف السة السُّ ازه عن ٦بي كاحَبً  ،اء ا٤بسلمْب كا٤بشركْبدى نن ا٤بأثورة يف فً امتو كإقامتو السُّ هى شى 

 .(ِ)(لوحٍ ركب يف رى وؿ كا٤بشٍ ساط با٤بأكي بً كاالنٍ  ،-معو
 . (ّ)كمىا كاف مىقصودنا بالرِّحلة إليو؛ ألنو عمَّر كةطىلىب العلم باكرنا

علي بن عمر  -ىذه ا٤برحىلىة-كال زىاؿ كذلك، حٌب بػىلىغ مىبلغنا عظيمنا كحىسىده البعض، يىًصف 
قيم من حيح كالسَّ فهم بالصَّ رى صره، كأعٍ  عى يف مصرو مشايخ قى كاف أبو عبد الرٞبن النَّسائي أفػٍ الدَّارقطِب: )

 .(ْ)"(ملةالرَّ "ج إُف رى فخى  ،كهدي غ حسى لى ىذا ا٤ببػٍ  غلى جاؿ، فلما بػى لمهم بالرِّ عٍ اآلثار، كأى 
ح العىقىًدم، كىذا األمر الذم تىسبَّب يف كفىاتو،  يل كر أنو قً ذي ككاف النسائي رٞبو ا داعينا إُف اإلصبلى

ا٣بصائص يف فضل علي بن أيب ةطالب كذلك بعد أٍف ألَّف "-"؟ ْبيخى فضائل الشَّ "يف ف تصنِّ  َفٍ  َفى  :لو
هديهم ا يى  أفٍ  فتو رجاءى ، فصنَّ هبا كثّبه  رؼ عن عليو حى كا٤بنٍ  "دمشق"إُف  قاؿ: دخلتي  -"رضي ا عنو

   .(ٓ)هباملة فمات خرجوه من ا٤بسجد، مث من دمشق إُف الرَّ كركا عليو، كأى نٍ سبحانو كتعاُف، فأى 

                                                                                               
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121157.) ( :َُِّتاريخ الزيارة-ُِ-ُٗ.) 
ر حامت الشريف بأنو توُفَّ القضاء يف مصر أيضنا. انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة كيىرل الدكتو        

ا الدكتور سعد ينظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صٗالتحقيق" )مرجع سابق(، ص  .    ِّٕ. ككذى

داء ا٤بذكور قػىٍبل؛ بدليل أف الركاية ذىكىرت أنو خىرىج مع كاِف مصر، ك"ا٣بليفة العباسي ا٤بعتمد" إ٭با كافق يػىٍبديك ِف أنو ًفداءه جديد، كليس الفً  (ُ)
ىػ(. كقاؿ الشيخ ا٣بضرم: ِّٔمضطرنا أٍف ٯبعلى "أٞبد بن ةطولوف" كاِفى مصر مسئوالن مباشرنا عن الشاـ كثىغورىا بدءنا من سنة )

ةي مىن فيودم بو من الرجاؿ كالنساء )ِٓٗةه ثانيةه ٛبَّت سنة ))كحصىلى يف آخر عهد ا٤بكتفى ميفىادا ( نفس( كيف َََّىػ(، ككاف ًعدَّ
.  ّّْنػىٍفس السنة تيويف "ا٣بليقة ا٤بكتفى". ٧بمد ا٣بضرم، ٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص

ـ د. فاركؽ ٞبادة: فيػىرىل بأف ىذه ا٢بادثة عبيد ا ا٤بهدم أكَّؿ خيلفاء الفاةطميِّْب با٤بغرب -)عندما قدـ ا٤بهدم من إفريقية  بينما كبلى
بعسىاكره يف أياـ ا٤بقتدر با، فسّبَّ إليو "ميٍؤنسنا ا٣بادـ"، فرىدَّ الفاةطميِّْب على أىٍعقابو، كحىجىزه عن دخوؿ مصر  كا  -ىػ(ِِّ-ِٕٗ)

؛ ك٧بمد ا٣بضرم، ِّ، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صأعلم. انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي
ـ التَّعريف با٣بليفة ا٤بقتدر آنفنا.    ٧ّّٓباضرات تاريخ األمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص  . كتقدَّ

(؛ كانظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف ّّْ/ ُ) )مرجع سابق(، ِتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، من:  (ِ)
 (. ْْٓ/ ُخرب مىن غرب )مرجع سابق(، )

 . ِّٓينظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ّ)

 (. ّّٗ-ّّٖ/ ُِتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ )مرجع سابق(، )يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، من:  (ْ)

(. كسيىٍأيت َٕٔ/ ُ) ـ(،ُُْٗ، د.ط، مكتبة ا٤بثُبي خليفة، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )بغداد: مصطفى حاجانظر:  (ٓ)
 بإذف ا مناقشة ىذا األىمر يف: "مذىبو"، كيف: "كفاتو" رٞبو ا.  
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ة ة  ٌ  اف  ق  الث   وف  ر  المطلب الثالث: الظ    ٌ ر   .والف ك 

 
ة  كيػىٍبديكا أف بًيئىة "نىسىأ" بيئىةه ًعٍلميةه، كحىاًؿ ا٤بناةطق اإلسبلمية يف تلك الفىٍَبة، كال تىًقلُّ عن ميشىاهبى

ارل" يف النػٍَّهضة الًعٍلميَّة كالرٍِّحلة يف ا٢ب  . (ُ)ديثا٤بناةًطق األيخرل كًمنطقة "ٖبي
اذ:  ٍيثىمة زيىىٍير بني حىٍرب أبوكمن عيلماء منطقة "نىسىأ" األىٍفذى ادو ا٢بىرىًشيُّ  خى . كقد أىٍخرج لو بن شىدَّ

 ث٧بدِّ ا١بماعة إالَّ الَبمذم. كمعُب ىذا أف النسائي أىٍخرج البن منطىقىتو. كىو كإٍف كىصىفو البعض بأنو "
ٍيثمة-نت يف "نىسىأ". ك٥بذا قاؿ يف تاريخ بغداد أىٍصلو كنىٍشأتو كا  أف، إالَّ (ِ)بغداد" : -عند تػىٍرٝبة كلد أيب خى

  .(ّ)(لصٍ ائي األى سى نى  :أبو عبد ا)
يدي بن ٨بىٍلىد بًن قيتٍيبى كمن علمائها:  ، (ْ)ىػ(ِْٕة، ا٤بشهور بلقب "ابن زى٪ٍبًويو" ا٤بتوىف سنة )اإًلماـ ٞبًى

الذم  وى)البيٍسًٍب:  قاؿ أبو حامتأنو كاف لو أثره يف منطىقىتو،  صاحب كتاب "األمواؿ"، كأٮبيَّةي ىذا العاَف
 فلىو فضله على أىل منطقتو.  .(ٓ)(ٍظهر السُّنَّة بنىسىاأى 

لوا لقب "النَّسائي":  ػمى  كمن أىكىاًخر العلماء الذين حى
" كتو ني صاحب " ،(ىػٕٕٓعاـ ) ا٤بتوىفَّ  القاىرم. أحمد بن عمر بن أحمد النسائيكماؿ الدين: 

 . (ٔ)"بيونٍ التػَّ "على 

                                 
أ  (ُ) بالنسائي، رٞبهما ا تعاُف. انظر: ياقوت كجاء يف: ا٤بعجم: ).. كقد خىرىج منها ٝباعةه من أٍعيىاف العلماء، منهم..(. كأكَّؿ ما بىدى

 (.  ِِٖ/ ٓا٢بموم، معجم البلداف )مرجع سابق(، )

 . ّٕٓصـ(، ُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُٙبقيق: ٧بمد حجي )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط ، صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف،الرُّكداين٧بمد  (ِ)

/ ٓ) ـ(،ََِِىػ/ُِِْ، ُعواد معركؼ )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، طد. بشار تاريخ بغداد، ٙبقيق: أٞبد ا٣بطيب البغدادم،  (ّ)
: )مىٍوُفى بىِب ا٢بىرًيًش بن كىٍعب بن صىٍعصىعة، نىزؿ بغداد بعد أٍف أىٍكثر التَّطوىاؼ يف العلم، كٝبىىع -عن أيب خيثمة-(. كقاؿ الذىيب ِٓٔ

(. بتصرؼ من: ٧بمد أبو عبد ا كصىنَّف كبىرع يف ىذا الشٍَّأف، ىو كابنيو كحىفيده ٧بمد بن أٞب د. كقلَّ أٍف اتَّفق ىذا لًثبلثةو على نىسىقو
(. كابنو: أٞبد بن زىّب بن حرب النسائي. كقاؿ عنو بكر أبو زيد: )صاحب ْٖٗ/ ُُالذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، )

راكيةن لؤلدب. أىخىذ علم ا٢بديث كالنَّسب عن مصعب الزبّبم كأياـ التاريخ ا٤بشهور. ككاف ثقةن عالػمنا متقننا حافظنا بصّبنا بأياـ الناس 
ىػ"(. من: بكر بن عبد ا أبو زيد، ةطبقات النَّسابْب )الرياض: دار الرشد، ِٕٕىػ" أك سنة "ِٕٗالناس عن ا٤بدائِب. تويف سنة "

(. كأمَّا ا٢بفيد فهو: ِٓٔ/ ٓسابق(، ))مرجع  تاريخ بغدادأٞبد ا٣بطيب البغدادم، . كلو ترٝبة: ٗٔـ(، صُٕٖٗىػ/َُْٕ، ُط
/ ِ)مرجع سابق(، ) تاريخ بغدادأٞبد ا٣بطيب البغدادم، ىػ(. من: ٧ِٕٗبمد بن أيب بكر أٞبد بن أيب خيثمة. تويف يف حدكد سنة )

رجع سابق(، )م تاريخ بغدادأٞبد ا٣بطيب البغدادم، ىػ(. من: ُِٕ(. كأليب خيثمة ابن أخ ا٠بو: القاسم بن زاىر تويف سنة )ُّٕ
(ُْ /َّْ.) 

 (. ككثَّق اإلماـ النسائي ابنى بػىلىده. ُٗ/ ُِانظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ْ)

 (. َِ/ ُِمن: ا٤بصدر السابق، ) (ٓ)

: الكتاب الًفقهي يف فركع (. ك)التنبيو( ا٤بقصود بوْٖٗ/ ُ) مصطفى حاجي خليفة، كشف الظنوف )مرجع سابق(،بتصرؼ من:  (ٔ)
ىػ(. كىو أىحد الكيتب ا٣بىمس ا٤بشهورة ا٤بتداكلة بْب الشافعية، ْٕٔالشافعية، للشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي الفقيو الشِّّبازم )ت:

. بتصرؼ من:      (.ْٖٗ/ ُ)مرجع سابق(، )مصطفى حاجي خليفة، كشف الظنوف كأىكثرىا تداكالن
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. مػمَّا يديؿُّ على ا٢بىالىة الثَّقافيَّة الٍب كانت (ُ)كىكذا رىأيٍنا بعض العلماء الذين خىرىجوا من منطقة "نىسىأ"
 تىٍشهىدىا "نىسىأ". 

كاف فيو التٍَّشجيع على الكتابة قتو  كبغضِّ النَّظىر عن ا٤بٍوًقع، فإف اإلماـ النسائي عىاشى يف ك 
دم، يٍ ر يف األى ثي صنيف، ككى ع من التَّ وٍ شار ىذا النػَّ تً اد انٍ دى مث ازٍ يف، كخصوصنا يف ا٢بديث الشريف، )كالتَّصن

مثل:  ،فوا فيور الذم قد ٝبعوا كألَّ صٍ ض ذلك العى رى انقى  دىم إُف أفٍ قاصً عت مى وَّ راض الناس، كتنػى قت أغٍ فرَّ كتى 
جستاين، كأيب عبد الرٞبن: بن األشعث السٌ  أيب عيسى: ٧بمد بن عيسى الَبمذم، كمثل أيب داكد: سليماف

 أٞبد بن شعيب النسائي، كغّبىم.
 لَّ لب، كقى ص ذلك الطَّ قى هى، مث نػى تى صيل ىذا العلم، كإليو ا٤بنٍ العصور يف ٙبى  بلصةى ر خي صٍ فكاف ذلك العى 

  .(ِ)(ممى ت ا٥بً َبى ا٢برص كفػى 
ق القرآف"، ذلك أف االٍعًتزاؿ ظىهىر يف "عهد فتنة "القىٍوؿ ٖبل (ّ)كيف ا٤بٍشهىد الًفٍكرم: عاصىرى يف شبابو

ا٤بٍأميوف" لسبًب ما كاف من مىكىانة "القاضي أٞبد بن داكد" يف نػىٍفس "ا٣بليفة ا٤بأموف"، كبػىلىغ من غيليوِّه يف 
اء ا٤بذكور الذم كى -ىذه ا٤بسألة أٍف بىعثى "أٞبد بن داكد" يف  )مىندكبنا من ًقبىلو  -(ىػِِّقىع عاـ )الًفدى

(ٲبىٍ   . (ْ)تًحن األىٍسرل، حٌب ال يػيٍفدل منهم مىن ال يقوؿ: بأف القرآف ٨بلوؽه
باالٍستقرار السِّياسيِّ مػمَّا  -يف غىالًبو-كأيًحبُّ أٍف أيشّب بأنو اتَّصىف مصر يف عهد "أٞبد بن ةطيوليوف" 

 ساىىمى يف تىنمية ا٤بشهد الثَّقايف كالًعٍلمي. 
ر، عىبلى صىٍيتىو كأىٍصبح من العلماء ا٤بقصيوًدين بأٍف يىٍسمع منو ةطلبةي كعندما استقىرَّ اإلماـ النسائي ٗبص

اظ ا٢بفَّ  حلى ةطن مصر، كرى وٍ مث استػى ا٢بديث كمقصودنا با٤بقابلة كالرٍِّحلة إليو، يقوؿ الذَّىيب عن ىذه ا٤برحىلة: )..

                                 
ىػ(، صاحب شرحو على )جواىر البحر( لنجم الدين، أبو العباس: ُٕٔقة "نىسىأ": "عمر بن أٞبد النسائي" )ت:كمن العلماء من منط (ُ)

/ ِ)مرجع سابق(، )حاجي خليفة، كشف الظنوف ىػ(. لكن عيمر النسائي َف ييكملو. بتصرؼ من: ٕٕٕأٞبد بن ٧بمد القملي )ت:
كىو يف الفقو الشافعي. كمنهم: أٞبد بن ٧بمد بن مهراف النسائي. كما يف: (. ككاف القملي قد ٣بَّص كتابو "البحر ايط"، ََِٖ
. كأيضنا: أبو عاصم خشيش بن أصـر النسائي، كأىشىار ا٤بؤلِّف إُف أف لو كتابنا ّٗص، صلة ا٣بلف )مرجع سابق(، الرُّكداين٧بمد 

. كمنهم أيضنا: ٧بمد بن ُُِصا٣بلف )مرجع سابق(،  ، صلةالرُّكداين٧بمد باسم: "كتاب االستقامة كالرد علي أىل األىواء". من: 
زىّب بن أخطل، أبو بكر النسائي. كقد كاف إماـ نىسا كخطيبها. من: عبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل، ٙبقيق: د. 

و حفص النسائي: عمر (. كمنهم: أبُْٗ/ ْىػ(، )ُُّْ، ٧ِبمود الطناحي كد. عبد الفتاح ا٢بلو )د.ـ: ىجر للطباعة كالنشر، ط
(. كذيكر عنو بأف صاحب أخبارو كحكاية. ِٓ/ ُّ)مرجع سابق(، ) تاريخ بغدادأٞبد ا٣بطيب البغدادم، بن ٧بمد. كلو ترٝبة يف: 

ماف عبد كرىكل حكايةن بالسند كما يف: عبيد ا ابن بىطَّة العكربم، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ك٦بانبة الفرؽ ا٤بذمومة، ٙبقيق: عث
 (. ِْٗ/ ِىػ(، )ُُْٖ، ِا آدـ األثيويب )السعودية: دار الراية للنشر، ط

 (. ّٓٔ/ ُمصطفى حاجي خليفة، كشف الظنوف )مرجع سابق(، ) (ِ)

سيىٍأيت بياف رأيو يف ىذه ا٤بسألة يف: "عقيدة اإلماـ النسائي كمذىبو" بإذٍف ا تعاُف.  (ّ)
 

  .ِّٓاألمم اإلسبلمية =الدكلة العباسية )مرجع سابق(، ص ، ٧باضرات تاريخ٧بمد ا٣بضرم (ْ)
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 . (ُ)(أفيف ىذا الشَّ  لو نظّبه  بقى إليو، كَف يى 
من أىٍدىن الشَّرؽ كمن أىٍدىن غرب العاَف اإلسبلمي. كمػمَّن قىصىده من أىل  كقد قىصىده الكثّبي من الطَّلبة

 أبو علي النيسابورم ا٢بافظ . كمن أىل الشَّرؽ "(ِ)(ىػّْٔعثماف سعيد بن فىٍحلوف" )ت:األندلس "أبو 
اعيهم منو يف مصر.(ّ)(ىػّْٗ)ت:  . كثػىبىت عن الكثّب ٠بى

كرتي أنو أىٍغلب الظَّن أنو شىرع ٤بعظم تأليفو يف مصر. ككما ذى كمىا كاف ييشًغل كقتو بتألًيف كيتبو. ك 
عاش يف كقتو كاف األمراء كًعٍلية القـو ييشجِّعوف على الكتابة كالتَّأليف، فهو )يف عصرو ىو أىكثر العيصور 

.  (ْ)تػىتىيسَّر لغّبه(ع األحاديث كاسًتٍقصائها كتٍنًقيتها؛ فتىيسَّر لو كثّبه من األمور الٍب َف نشاةطنا كحيويةن يف ٝبىٍ 
كمىا كانت ا٤بنافىسىة ك)ا٤بعركة يف عٍصرًه حاًميةن لبنىاء الفقو اإلسبلمي؛ ةطبقنا لبلٍسًتدالؿ الصَّحيح، كقد كاف 

 .    (ٓ)الفقهاء يػىٍرجعوف إُف ادِّثْب يف ىذا ا١بانب(
   

                                 
 (. ُِٕ/ ٧ُْبمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ُ)

، كىو آخر أك "قىحلوف"، ييلقَّب بػ"٧بدِّث األندلس"، كلىًقي يف رحلتو "أبا عبد الرٞبن النَّسائي"، كركل عن بىًقيِّ بن ٨بلد، ك٧بمد بن كضَّاح (ِ)
ل عنو "الواًضحة" البن حبيب. تويف عاـ ) ( سنة. انظر: ٧بمد أبو عبد ا ْٗىػ(، كلو )ّْٔمىن ركل عن يوسف ا٤بغامي، ٞبى

/ ُ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، (؛ ّٕ-ِٕ/ ِالذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، )
ُّّ .) 

ًليفة كةطبقتػيهيما"، كىو كاحد عىٍصره يف ا٢بفظ كاإلتقاف  "أبو علي: ا٢بسْب (ّ) ع يف رًحلتو من "النَّسائي كأيب خى بن علي النػٍَّيسىابيورًٌم ا٢باًفظ" ٠بًى
( سنة. ينظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب ِٕىػ(، كلو )ّْٗكالوىرىع كا٤بذاكرة كالتَّصنيف. تويف يف ٝبادل األكُف )

 (. َّّ/ ُ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، (؛ ُٖ-ٕٗ/ ِجع سابق(، ))مر 

. كقاؿ يف مٍوضعو آخر: )كاف عصر ٓٗمن: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص (ْ)
حاديث كتىنًقيىتها من اجملاميع كا٤بصنَّفات السَّابقة، كقد بلىغى مىٍنهج االنًتقىاء عصر انًتخىاب األ -القرف الثالث ا٥بجرم-اإلماـ النسائي 

 .  ّٗىػ"(. ا٤برجع نفسو، صِٔٓقمَّتو عند "البخارم" رٞبو ا "ت:

  .ْٓ -ّٓمن: ا٤برجع نفسو، صبتصرؼ  (ٓ)
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 ائً: س  ام الن  م  ة ال  م  ج  ر  المبحث الثانً: ت  

 
 
 وتي أى شٍ نى مىٍوًلديه ك سائي ك اـ النَّ مى اإلً  بي سى : نى كؿالمطلب األ  
 توالى حٍ رً سائي للحديث كى اإلماـ النَّ  بي لى : طى انيالمطلب الث  
 بوالَّ سائي كطي ماـ النَّ خ اإلً ايً شى مى من : ثالثالمطلب ال  

: من مىشىايخ اإًلماـ النَّسائي        أكالن
ب اإًلماـ النَّسائي      ثانينا: من طيالَّ
 سائيماـ النَّ فات اإلً ؤلَّ مي من : رابعالالمطلب   
 سائياـ النَّ مى اء على اإلً لمى اء العي نى ثػى من : خامسالمطلب ال  
 كظيريكفيها سائياـ النَّ مى اإلً  اةي فى : كى دسالمطلب السا  
 والمطلب السابع: عىًقيدةي اإًلماـً النَّسائي كمىٍذىىبي   
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ه وم  سائً وام الن  م  ال   ب  س  : ن  وللمطلب األا    ل د   ه.ت  أ  ش  ن  و 

  
، (ُ)رحٍ ػبن ًسنىاف بن بى  عليِّ بن شيعىٍيب بن  أىٞبدي ": فهو سائيلنَّ كأمَّا عن نىسىب "اإلماـ ا أبو  ا٣بيراسىاينِّ

ًة مواضً (ِ)يسائالنَّ عبد الرٞبن  . (ّ)عفاء كا٤بَبككوف"ع، كمىا يف بداية كتابو "الضُّ . ىكذا جىاء نىسىبو يف عدَّ
قِّق كتا  .(ْ)ائص" ا٣ببلؼ الوارد يف ا٠بو، كرجَّحى ما ذكىرتيوب "ا٣بصى كذىكر ٧بي

 . (ٓ)"ننالقاضي صاحب السُّ  ا٢بافظ اإلماـ شيخ اإلسبلـ"كلقَّبىو ا٢بافظ الذَّىيب: بػ ،ًليلاإًلمىاـ ا١بى كىو 
قبلها ل: يف السَّنة الٍب . كقي(ٖ)ىػ(ُِٓيف عاـ ) (ٕ)أك "نىسىأى" (ٔ)كقد كيًلد إمامينا يف بلدة "نىسىا"

ىذا اإلماـ  كاة، منهممن األئمة كالرُّ  ج منها ٝبىىاعىةه رى يف خراساف، خى  بلدةه  ،وفبًفىٍتًح النُّ  . ك"نىسىا":(ٗ)(ىػُِْ)
كنىشىأ اإلماـ النسائي على حيبِّ العلم كا٢بديث، فأىقٍػبىل يىستىمع يف بداية ةطىلًبو )على كباًر  .(َُ)كغّبه الكبّب

و يف ًسنِّ ا٣بامسةى عشرةى، كال شكَّ أنو تلقَّى قبلى ذلك ا٤بعلومات االبتدائية عيلماء عىٍصره يف ا٢بديث، كى
 .    (ُُ)الضَّركرية من قراءةو ككتابةو كحٍفظو للقرآف كما شىاكىل ذلك(

                                 
(. كزاد السيوةطي: )بن سناف بن ٰبٓب(. َُْ/ ُُ))مرجع سابق(،  ابن كثّب، البداية كالنهاية كزىادى ابن كثّب: )بن ٕبر بن دينار(. إ٠باعيل (ُ)

ينظر: عبد الرٞبن السيوةطي، حسن ااضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة، ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم )مصر: دار إحياء الكتب 
 (.ّْٗ/ ُـ(، )ُٕٔٗىػ/ُّٕٖ، ُالعربية، ط

(. كيف ضىبط النُّطق، قاؿ: )ًبفىٍتح النُّوف الػميشىدَّدة كٚبىٍفيف ُْ/ ّكربل )مرجع سابق(، )من: عبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية ال (ِ)
د. ٧بمد التو٪بي )دمشق: أ٠باء الكتب ا٤بتمِّم لكشف الظنوف, ٙبقيق: عبد اللطيف رًياض زىادىه ا٢بنفي، السِّْب الػميٍهملىة كبا٤بدِّ(. من: 

      . ُٕٓصـ(, ُّٖٗىػ/َُّْ، ّدار الفكر، ط

ر النَّسائي رٞبو ا تعاُف قاؿ..(. أٞبد أبو عبد الرٞبن الن (ّ) ،  سائي)قاؿ: حدثنا أبو عبد الرٞبن أىٞبد بن شيعىيب بن علي بن ًسنىاف بن ٕبى
 .  ُُص(، ىػُّٔٗ, ُالضعفاء كا٤بَبككوف، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد )حلب: دار الوعي, ط

، خصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب ةطالب رضي ا عنو، "من مقدمة التحقيق"، ٙبقيق كٚبريج: أٞبد أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي (ْ)
 .   ٓىػ(، صَُْٔ، ُمّبين البلوشي )الكويت: مكتبة ا٤بعبل، ط

 (.  ُْٗ/ ِ)مرجع سابق(، ) ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تذكرة ا٢بفاظبتصرؼ من:  (ٓ)

(. من: ٧بمد صديق خاف اا٥بمزة كاكن  بقلبً  "،مٌ وً سى نى " :سبتوقاؿ يف نً كقد يي  .ٖبراساف بلده  "اءسى نى "إُف  ةن سبنً كقاؿ الشيخ صديق خاف: ) (ٔ)
 .  ِّٓـ(، صُٖٓٗىػ/َُْٓ، ُالًقنَّوجي، ا٢ًبطة يف ذًكر الصِّحاح الستة )بّبكت: دار الكتب التعليمية، ط

بىل، كي (ٕ) قاؿ فيو: نىسىًوٌم(. ٧بمد اإلثيويب، إسعاؼ ذىكم الوىةطىر بشرح نظم الدُّرىر يف علم يقوؿ ٧بمد بن علي آدـ: )ًنسبةن إُف "نىسىأ" كجى
 (. كىو شىٍرحو على أىلفية السيوةطي يف ا٤بصطلح.ّٗٗ/ ِـ(، )ُّٗٗىػ/ُُْْ، ُاألثر )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة الغرباء األثرية، ط

 (.ُْٗ/ ِ(، )انظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تذكرة ا٢بفاظ )مرجع سابق (ٖ)

قِّق كتاب "ا٣بصىائص" يف سنة كالدتو، ّّٖ/ ُ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، انظر:  (ٗ) (؛ ككذا نىاقىش ٧بي
ىػ(. ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، خىصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي رضي ُِٓكذىىب إُف أف أكثر ا٤بصىادر تيشّب إُف ًكالدتو عاـ )

 . ٔ عنو، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صا

٧بمد أبو بكر ا٢بازمي، األماكن أك ما اتَّفق لفظو كافَبؽ مسمَّاه من األمكنة، ٙبقيق: ٞبد بن ٧بمد ا١باسر )د.ـ: دار اليمامة للبحث  (َُ)
 بْب "نىسىا كبيسَّاءى".(، كفرَّؽ ا٤بؤلِّف ْٖٗ. كرىقم التعريف بنىسىا )ٕٖٗصىػ(، ُُْٓكالَبٝبة كالنشر، د.ط، 

 . ُٓ-ُْمن: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص  (ُُ)
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 ته.ل  ح  سائً للحدٌث ور  المام الن   ب  ل  : ط  انًالمطلب الث   

  
أى اإلماـ النسائي يف ةطىلىًب ا٢بديث كىو صغ ّبه كقد بىدى

اعو من أىٍىل ًمنطقتو "خرىاساف"، (ُ) ، كأكَّؿ ٠بى
 تي قمٍ أى (. كقاؿ النسائي عن ىذه الرِّحلة: )(ِ)سنة ثبلثْب "،ٟبس عشرة سنة"كلو  بن سعيد يبةتى قػي فرىحىلى إُف )

 .(ّ)(نيٍ كشهرى  عنده سنةن 
كيػىرىل الدكتور حامت بأنو استىمىع للحديث قػىٍبل ذلك من علماء بلىًده "نىسىا"

(ْ) . 
الببلد، ك٠بع ٖبراساف، كالعراؽ، كا٢بجاز، كمصر، كالشاـ، كا١بزيرة  اؼى ةطى كيف سىًبيل ا٢بديث الشَّريف: 

 .  (ٓ)"ْب كاألعبلـ ا٤بشهوريناظ ا٤بتقنً ين كا٢بفَّ زً ة ا٤بربَّ أحد األئمَّ . حٌب عيدَّ بػ"كرىموؿ ذً طي يى  من ٝباعةو 
، باعتماده على تػىوىاريخ كفاة مشايخ النسائي. كقد أىرَّخ الدكتور حامت الشريف رًحبلًت ىذا اإلماـ

ع من مشايخ مىريك كنيسىابور. مث دىخل العراؽ ككتىبى  عن علمائها، كذلك فذىكىر بأنو جىاؿى بيلداف خراساف ك٠بًى
(، كجىاؿى يف بغداد كالبصرة كالكوفة. مث أىكمىل رًحلتو إُف بلداف ا١بزيرة )مشاِفىٍ العراؽ(:  ىػَِْقبل عاـ )

و ٫بو الشاـ قي كحرَّ  (، فسىمع ٕبىلىب كدمشق كٞبص كةطىرىسوس ىػَِْرب عاـ )اف كا٤بوًصل كالرَّقٌة. مث ا٘بَّ
ع مىن لىًقيىو يف حجِّو ٗبكة كا٤بدينة.   كغّبىا. مث حجَّ إُف بيت ا ا٢براـ ك٠بى

. (ٔ)ع من أىلها( فسىمً ىػِْْىػ أك ِّْإُف مصر يف عاـ ) كبعد ىذه الرِّحلة ا٤بٍضًنيىة، أىٍكمل ًمٍشواره
حى لو البىقاء كاالسًتٍقرار فيها؛ ليتػىفىرَّغ للعلم كالتَّأليف كنىٍشر ًعٍلمو.   مث الى

                                 
 (.ُِٓ/ ُْانظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ُ)

(. كىي بلدةه بنواحي بػىٍلخ. كقاؿ أيضنا: )٠ًبعى قتيبة ُِٓ/ ُْ(. ا٤برجع نفسو، )ىػ(. كقاؿ الذىيب: )أىقاـ عنده بًبػىٍغبلىفى َِّأم: عاـ ) (ِ)
 (.            ْْْ/ ُكإسحاؽ كةطبقتهما، ٖبراساف كا٢بجاز كالشاـ كالعراؽ كمصر كا١بزيرة(. ينظر: ا٤برجع نفسو، )

 (.ُْٗ/ ٧ِبمد أبو عبد ا الذىيب، تذكرة ا٢بفاظ )مرجع سابق(، ) (ّ)
سنة ثبلثْب . كقاؿ د. حامت: )ٖأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص انظر: (ْ)

أ يف رحلة ةطلب ا٢بديث، كعيمره حوؿ  كمائتْب من ا٥بجرة سنة كَف يػىعيد إُف بلده بعد أٍف خىرىج منها. ككاف من سينَّة أىل ا٢بديث  ُٓبىدى
اع ا٢بديث من عيلماء أىل بػىلىده(. أف الطالب ال يىب من: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن دأ يف الرحلة إالَّ بعد أٍف ينتهي من ٠بى

      (. ِ/ ُالنسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )

 (. ِّٗ/ ُ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿيوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، انظر:  (ٓ)

  .َُ-ٗلنسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صأٞبد أبو عبد الرٞبن اانظر:  (ٔ)
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ب ا٢بديث لى كييصرِّح الدكتور فاركؽ بأف "القرف الثالث" كانت ًعناية ةطبلب العلم مينصبَّةن على ةطى 

 .  (ُ)على كل ا١بىوىانب األخرل الشريف كٝبىٍعو كالرِّحلة يف سًبيلو. كىو جانبه غىطَّى
ب ا٢بديث، بل اٍعتُب بسىمىاع بعض العلـو األخرل.  لى إالَّ أنو يف ةطلىًبو كرًٍحلتو، َف يػىٍقتصر اإلماـ على ةطى 

 . (ِ)كاعًتنىائو بسىمىاع قراءةو من أىٍحًرؼ القرآف الكرًن
بن نىٍصر الطَّائي" عن ٧بمد بن ككمىا شىارىؾ النسائي يف رًكايًة بعض الكيتب، كرًكىايتو "نيسخة داكد 

 . (ّ)راًفع

                                 
 . ُٔ-ُٓمن: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص  (ُ)

 كسيىٍأيت قريبنا يف: "مشاٱبو".  (ِ)

. كقد ذىكىر مؤلِّف الكتاب سىنىد النُّسخة من عنده إُف َّْص رجع سابق(،، صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف )مالرُّكداين٧بمد كما يف:   (ّ)
 ميؤلِّفها.  
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 به. ل  سائً وط  مام الن  خ ال  اٌ  ش  م  من : ثالثالمطلب ال 

 

اٌخ ال مام الن سائً:    ش  : من م   أولا

 
ثير مشاٱبو.  -كما تقدَّـ-اإلماـ النَّسائي   مػمَّن رىحىل إُف اآلفاؽ كاألىٍمصىار اإلسبلمية، ك٥بذا كى

( شيخنا. كما ذىكىر بعض ا٤بصنَّفات الٍب اٍىتمَّت ْٕٓر حامت بأف عىدىد مشاٱبو )كقد ذىكىر الدكتو 
 . (ُ)بذًٍكر مشايخ اإلماـ النسائي

ع منو كىو عند البلوغ أك قاربو.   ككمىا ذكرتي سابقنا، أف من أىٍقدـ مشاٱبو "قتيبة بن سعيد"، كقد ٠بًى
ع من ميعٍ يقوؿ الدكتور سعد ا٢بميد: )كقد شىارى  ظم شيوخ أصحاب الكتب السِّتة، كٖباصةو ؾ ك٠بًى

البخارم كمسلم. فإذٍف ىو شىارؾ البخارم كميسلمنا يف كثّبو من شيوخهم؛ كلذلك ظىًفر باألسانيد 
 .(ِ)ة(العاليى 

كمن مىشاٱبو الكبار: إسحاؽ بن رىاىًويو، كأٞبد بن منيع، كعلي بن حجر السَّعدم، كأبو حامت 
ء أىل ا٢بديث رٞبة ا عليهم ٝبيعنا.الرازم، كأبو زرعة الرازم, كغّب   ىم من أجبلَّ

ذ عن خى أى كقد  . مفٍب بىلخلخي ا٢بنفي الفقيوأبو إسحاؽ إبراىيم بن يوسف الباىلي البى كمن مشاٱبو: 
ج لو بينهما. كخرَّ  لخ لعداكةو قتيبة من بى  ورجخٍ أى كقد  ،اطاعن ا مي ككاف رئيسن  كٝباعة. ع من مالكو أيب يوسف، ك٠بً 

 .(ّ)ىػ(ِّٗ، كتفرَّد بو عن البىقيَّة )ت:يخوكىو شى النسائي 
مد بن عبد . كانفىرىد بو عن بقيَّة أصحاب الكتب السِّتة: ٧بنونى النسائي يف سي  ث عنوحدَّ كأيضنا مػمَّن 
 (.بو ال بأسى  صدكؽه ) :آخر ضعو كقاؿ يف موٍ  (.ىو ثقة) :كقاؿ أبو عبد ا ا٤بصرم.، ا بن عبد ا٢بكم

. كقاؿ النسائي (ٓ). كقاؿ الذىيب يف كىٍصفو كتػىٍبجيلو: )اإلماـ شيخ اإلسبلـ الفقيو((ْ)(ػىِٖٔ) مات سنة
  .(ٔ)(كلهم ثقات" مكى عبد ا٢بى " ًِب كبى  ،ثقةه  صدكؽه : )-يف التَّسمية-

                                 
 . ُّ-ُِانظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص (ُ)

 . ُِّد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ِ)

(. كلو ترٝبة: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ ّّٕ/ ُد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، )من: ٧بمد أبو عب (ّ)
 (.  ِٔ/ ُُالنببلء )مرجع سابق(، )

ىػ/ َُْٖ، ٧ُبمد ابن نقطة ا٢بنبلي، التقييد ٤بعرفة ركاة السنن كا٤بسانيد، ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت )د.ـ: دار الكتب العلمية، ط (ْ)
 .  ْٕصـ(، ُٖٖٗ

 (.  ْٕٗ/ ٧ُِبمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ٓ)

. كىم عائلةه أىل فقوو كحديث، كأبوىم: عبد ا بن عبد ٓٓأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي )مرجع سابق(، ص (ٔ)
د يف لً . كى "هبشٍ أى "ٗبصر بعد  ةاسيى ليو الرِّ إت هى صحاب مالك، انتػى ة أى لَّ جً كاف من أى   مصرم، من العلماء. ا٢بكم أبو ٧بمد: فقيو
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ع اإلماـ النسائي ك  كا٠بو صاٌف "، وسييب السُّ عى شي  أيبمن: " -يف علـو القراءة كأىحريؼ القراءة-كمىا ٠بًى
 . (ُ)د بن عبد ا بن إ٠باعيل الرستيب الرقيبن زيا

ا،  كقد اٍجتىهد الدكتور حامت عند ذًكره ٤بشايخ النسائي، فقىسَّمهم كصىنػَّفىهم، فذىكر مشاٱبو األعلى سندن
 .(ِ)مث مشاٱبو الذين أىٍكثر عنهم، كمشاٱبو الفقهاء كىكذا، كىو ترتيبه حسنه منو

 

                                                                                               
خّب الدين الزركلي، األعبلـ )د.ـ: اإلسكندرية كتويفِّ يف القاىرة. كقد رىكىل عنو بنوه: "٧بمد كسعد كعبد الرٞبن كعبد ا٢بكم". يينظر: 

 (.  ُِِ/ َُأبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، )(؛ ٧بمد ٓٗ/ ْ)ـ(، ََِِ، ُٓدار العلم للمبليْب، ط

ع كٝبىىع القراءة مث لو ٝبعه، قػىرىأ "القرآف" على اليزيدم، ك٠ًبع بالكوفة عبد ا بن ٭بّب كأسباط بن ٧بمد، كٗبكة (ُ) سفياف بن  كىو )قػىرىأ ك٠بًى
أٞبد ابن فضل ا العمرم، مىسىالك األبصار يف ٩بالك األمصار )أبو تصرؼ من: عيينة. كأىخىذ عنو ا٢بيركؼ أبو عبد الرٞبن النسائي(. ب

 (. ِّٕ/ ٓ)ىػ(، ُِّْ، ُظيب: اجملمع الثقايف، ط

  .ُِ-ُُأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صانظر:  (ِ)
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ب ال مام الن سا ل  ا: من ط  ٌا  ئً:ثان

  
كلئًلماـ النَّسائي العىًديدي من الطَّلبة، يقوؿ الدكتور حامت: )ذىكىر "ا٤بزِّم" منهم "ٜبانية كٟبسْب" راكينا 

حًر الرُّكاة عن النسائي. عنو، بينما بىلغ عددىم عند "السَّخاكم" "ٟبسة كستْب". كىؤالء بالطَّبع قىطرةه من بػى 
صىى(  .   (ُ)فعدىديىم أىكربي من أٍف ٰبي

 بتو ا٤بشهورين كمػمَّن ٥بم صىٍيت:لى كيف ىذه العيجىالة، أيحاكؿ أٍف أىذكر بعض ةطى 
لد يف ٍب، كي سٍ يمي، أبو حامت البي مً ٞبد بن حباف التَّ "، كىو ا٢بافظ: افابن ًحبَّ فعىلىى رأسهم ا٢بافظ "

يسابور، كمنها إُف ، مث عاد إُف ن قضاء ٠برقند مدةن ل يف األقطار، كتوُفَّ ستاف( كتنقَّ جً بست )من ببلد سً 
يف " ركضة العقبلء"، ك"سنن ابن ماجة"من  قاؿ: إنو أصحُّ تبو )ا٤بسند الصحيح( يف ا٢بديث، يي ده، من كي لى بػى 

 . (ِ)(ىػّْٓ:ت" )ثْبمعرفة اجملركحْب من ادِّ ك" "قاسيماألنواع كالتَّ "األدب، ك
ا مي  كمع ابن حبَّاف ذى مىنهجن غايرنا يف ا١برح كالتعديل، فقد عيرؼ النسائي من تبلمذة النسائي إالَّ أنو اٚبَّ

  . (ْ)الرجاؿ، بينما ييصنَّف ابن حباف من "ا٤بتساًىلْب" يف أحواؿ الرُّكاة ك (ّ)بالتَّشدد يف أحواؿ الركاة
ا أف "النسائي" استىقرَّ يف مصر كَف يػىعيد لبػى  اف" تىػمكَّن من الرجوع إُف ده األىصلي، بينما "ابن حبَّ لى كمى

 آخر ا٤بطىاؼ. بلده يف 
ح معاين رٍ ، صاحب "شى حاكم ا٤بصرمأبو جعفر الطَّ  ،زدمأٞبد بن ٧بمد بن سبلمة األى كمنهم: 

 .(ٓ)اب عنو حديثن تى أف النسائي كى  "اآلثار كلشٍ ح مي رٍ شى "حاكم يف كر الطَّ ذى اآلثار" كغّبه، ك 
 .لفيسى  دثه ٧ب ،ميخٍ اللَّ  ّبطى رباين: أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مي الطَّ كمنهم: ادِّث 

مسند "ك ا٤بعاجم الثبلثة، من مؤلفاتو:ك وم كالفريايب، غى من شيوخو: النسائي كأبو القاسم البػى ك 
    .(ٔ)ىػ(َّٔ) تويف، "ْبالشاميِّ 

                                 
 . ُّسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صبتصرؼ من: أٞبد أبو عبد الرٞبن الن (ُ)

. كتويف يف عيشر الثَّمانْب من عيمره. ٖٕ/ ٔ)مرجع سابق(، ) خّب الدين الزركلي، األعبلـ (ِ) مة، جغرايفه، ٧بدِّثه (. كقاؿ فيو: )..مؤرخه، عبلَّ
 ما عىجىز عنو غّبه، ككانت الرحلة يف "خراساف" إُف ميصنَّفاتو(. كىو أحدي ا٤بكًثرًين من التَّصنيف. كأىٍخرج من علـو ا٢بديث

 سيىٍأيت التفصيل يف ىذا عند عنصر: "منهج النسائي يف إخراج الرُّكاة لسننو..". (ّ)
عند ابن حباف كمىنهجو: أف الراكم إذا َف يىكن فيو جرحه كال تعديله، ككاف كله من شيخو كالراكم عنو ثقة، كَف يأت ٕبديثو منكر؛ فهو  (ْ)

ٍعلهم ثقات مىن َف ييعرؼ حالو. كجىعل ا٢بافظ  ض عليو يف جى ابن ثقة، كيف كتاب "الثقات" لو كثّبه ٩بَّن ىذه حالو، كألىجل ىذا رٗبا اٍعَبي
د. ٧بمد حجر أنو تأثَّر بشيخو "ابن خزٲبة" أكثر. كيتًَّجو الشيخ ا٤بعلمي إُف تىقسيم أقوالو كأِنا ليست على درجةو كاحدة. ينظر: 

ـ(، ص ُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُالزىراين، علم الرجاؿ نشأتو كتطوره من القرف األكؿ إُف ِناية القرف التاسع )الرياض: دار ا٥بجرة للنشر، ط
ُٓٗ-َُٔ.    

 . َُٓانظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص (ٓ)

، ٙبقيق: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أٞبد ابن خلكاف ؛ِٖٓص)مرجع سابق(، لتقييد ٤بعرفة ركاة السنن ، اا٢بنبلي ٧بمد ابن نقطة (ٔ)
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، من أىل مصر، ّبيف، كييعرؼ بابن ا١بييبِّ دم الصَّ نٍ بن موسى بن عبد العزيز الكً ٧بمد أبو بكر كمنهم: 
يقي، كأبا عبد نً ع أبا يعقوب إسحاؽ ا٤بنجى ضل ٠بى حد الفيصحاء، كمن أىل الفى كٍ ، كاف أى "ويويبسً "ب كييلقَّ 

  .(ُ)(ىػّٖٓ) الرٞبن النسائي، مات يف صفر، سنة
ع ٗبصر من النسائي ٠بى . ما٢بسن بن إسحاؽ بن نبيل، أبو سعيد النيسابورم مث ا٤بعرِّ كمنهم: 

. كىذا عود إليهاكيى  عزؿة أربعْب، يى قي قاضي ا٤بعرَّ نيفة، كإنو بى ذىب إُف قوؿ اإلماـ أيب حككاف يى ، كالطحاكم
 . (ِ)حاكم؛ فقد كاف حنفينا يػىٍنشير ا٤بذىب ا٢بنفي يف مصرالتلميذ تأثَّر بتلميذ اإلماـ النسائي أىكثر كىو الطَّ 

ناين ا٤بصرم ا٢بافظ، أحد أئمة ىذا ٞبزة بن ٧بمد بن علي بن العباس، أبو القاسم الكً كمنهم: 
كاة كتايبىٍ: كىو من ري  .(ّ)حفظ منوْب يف زمانو أى كَف يكن للمصريِّ  بقتو،كل عن النَّسائي كةطى أف. رى الشَّ 

"مىٍشيىختو" ك"السنن الكربل"
(ْ) . 

ع من النَّسائي صانيف، ك٠بى اد ا٤بصرم، صاحب التَّ بو بكر بن ا٢بدَّ كمن ةطىلىبتو األىٍكفياء بشىٍيخو: أ
غّب أيب عبد الرٞبن النسائي  ث عن أحدو دِّ ا٢بديث، كَف ٰبي  كثّبى   ادي ف ابن ا٢بدَّ كاكغّبه. كقاؿ ابن عسىاكر: )

  .(ٔ)ىػ(ّْْ ). كتويفِّ (ٓ)(بيِب كبْب ا ةن بو حجَّ  يتي ضً رى )، كقاؿ: (فقطٍ 

                                                                                               
 . (َْٕ/ ِ)، د.ط، َف تيطبع يف سنة كاحدة(، دار صادر: بّبكت) إحساف عباس

ع من ةطلبةُّٗ)مرجع سابق(، ص٧بمد أبو بكر ا٢بازمي، األماكن ( ُ) النسائي: ابن ا٢بداد الفقيو كأيب جعفر الطَّحاكم. ككاف  . كما أنو ٠بًى
اد كا٤بتأىدِّبْب يىتكلَّم يف الزُّىد كأحواؿ الصا٢بْب، عفيفنا ميتنسِّكنا كييظهر االعتزاؿ، اجتىمىعت فيو أىدكات األدباء كالفقهاء كالصلحاء كالعبَّ 

الس بو ا٤بلوؾ، ككاف ييظهر الكبلـ يف االعتزاؿ يف األسواؽ فييحتمل كاإلعراب كاألحكاـ كعلـو ا٢بديث كالركاية، كبىلغ بذلك مبلغنا ج
معجم األدباء = إرشاد األريب إُف معرفة األديب، ٙبقيق: إحساف عباس  ياقوت ا٢بموم،لػمىا ىو عليو من العلم. بتصرؼ من: 

 (. ِِٓٔ/ ٔ)ـ(، ُّٗٗىػ/ُُْْ، ُ)بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط

ى الشافعي فيما خالف فيو القرآف". ينظر: تقي الدين الغزم، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية )منشوره يف ا٤بكتبة كلو كتاب "الرد عل (ِ)
  (.ٕٓٔ. كرقم ترٝبتو: )ِِِالشاملة، يف الَباجم كالطبقات( ص

 (. ََُ/ ٧ِبمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، ) (ّ)

 . ُْالرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صأٞبد أبو عبد  (ْ)

 (. ُٕٓ/ ُٕ)علي ابن عساكر، تاريخ دمشق )مرجع سابق(،  (ٓ)

ا نن فنػِّ ا يف الفقو، متيف ا٤بذىب، ككاف متبحِّرن  وو شيخ الشافعية كىو صاحب كجٍ  كلد يـو كفاة ا٤بزين، ،أٞبد ابن ٧بمد بن جعفر كىو ٧بمد بن (ٔ)
، معظمن  . بتصرؼ من:  تم يف اليـو كالليلةـو داكد، كٱبى ككاف يصـو صى  .ِف قضاء اإلقليم، كعاش ٜبانْب سنةن ا يف النفوس. كى يف العلـو

 ةطبقات الشافعية الكربل، بكيعبد الوىاب السُّ ؛ كانظر يف: (ٖٔ/ ِ) )مرجع سابق(، ن غربالعرب يف خرب مى  ٧بمد أبو عبد ا الذىيب،
   (.َٖ/ ّ) جع سابق(،)مر 
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 .(ُ)بن أٞبد عبد الكرًنأبو موسى و ابني  :عنو لك رى كمػمَّن 

 .(ِ)ين أىٍصبحوا من كبار العلماء"كقد سىرىد الدكتور حامت بعضى ةطلبتو من ناحية "الذ
ا أف الدكتور سعد ا٢بميِّد كاف يىذكر بعضهم مع ذكر مصنَّفو ا٤بشهور، كمثل: ابن عىدِّم صاحب  كمى

 . (ّ)"الكامل"
ا أف من أىخىصِّ ةطبلبو الذين اٍختىصُّوا بركاية كيتبو   .(ْ)كمى

 
 
  

                                 
دراسة كٙبقيق: مصطفى عبد تاريخ بغداد كذيولو، أٞبد ا٣بطيب البغدادم، كمن موىاًضع كيركد ا٠بو: أنو ذيكر يف "سند حديث". كما يف:  (ُ)

سى (. كقاؿ الذىيب: )عبد الكرًن بن أٞبد بن شعيب. أبو مو ّٓ/ ُِ) ىػ(،ُُْٕ، ُالقادر عطا )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط
ع أباه(. ٧بمد أبو عبد ا الذىيب،  بن أيب عبد الرٞبن النسائي. كلد ٗبصر سنة سبع كسبعْب كمائتْب. كهبا تويف يف شهر شعباف. ٠بى

 (.  ِٗٗ/ ِٓتاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، )

كأيضنا: د. فاركؽ يف: أٞبد أبو ؛ ُْأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص( ِ)
 . ِِعبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص

 . ِّٓينظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ّ)

؛ كأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، ُِص عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، انظر: أٞبد أبو (ْ)
 . ُٓ-ُْتسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص 
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 سائً. مام الن  فات ال  ؤل  م  من : رابعالمطلب ال 

 
مىاـ النَّسائي ًعدَّةي مؤلفاتو قيِّمة، كىو مىٍوصوؼه بأنو "صاحب ا٤بصنَّفات"كلئلً 

عندما استعرىضى . ك (ُ)
 . (ِ)ب ىذا اإلماـ، قىسَّمها ٕبسب ا٤بٍطبوع كغّب ا٤بٍطبوعالدكتور حامت كيتي 

ب أٍف ييذكر، ىو كتاب السُّنن ا٤بعركؼ بػ"السُّنن الكربل"  .(ّ)إالَّ أف أكَّؿ الكيتب الذم ٯبى
د يف كلِّ ركايةو ما ليس يف األخرل من الكتب،  ةي ركايات، ٪بًى ا، لو عدَّ )كىذا الكتاب كتابه كبّبه جدن
اعىها بعضي أكلئك الركاة  كيىظهر أف السبب ىو أف ًكرٍب حىٍجم الكتاب، جىعىل بعض ىذه الكتب يػىفيوت ٠بى

كن أٍف ييضٌم بعضها إُف بعض، لتيشكِّل  الذين رىككا "السنن" عن النسائي، لكٍن ٗبجموع ىذه الركايات: ٲب
كتابنا كبّبنا ىو كتاب "السنن الكربل"

 .   (ٓ)للنسائي( (ْ)
ا، كىو "السنن" كا٠بها "اجملتىب" كىو الكتاب األىٍصل الذم شىرىحو الشيخ ختى ػكثاين الكتب ىو مي  صرىى

من ىذا -الثاين كلو جتىب. كالفصل حو للمي يىتناكؿ شرٍ  -ىذا البحث-"٧بمد بن علي آدـ"، كالذم 
 ىو مىٍنصبه با٢بديث عن ىذا الكتاب.    -البحث

ا لو من  أى بسىٍرد الكتب الٍب خرَّجها كاعتُب هبا اقِّق الكبّب "د. فاركؽ ٞبادة" لػمى مث إين أيحبُّ أٍف أىبدى
 دمة تيراث اإلماـ النسائي.جهدو يف خً 

،  .(ٔ)كؽ ٞبادةػفار د. تحقيق كىو ب، "عمل اليـو كالليلةفمنها: كتاب" كىو كتابه مطبوعه كمتداكؿه
ننػىٍيو "الكربل كالصغرل"، كيىرل اقِّق كقىدَّـ فيو اقِّق "د. فاركؽ ٞبادة" ٙبقيقنا نفيسنا عن النسائي كسي 

لة(ٕ)فاركؽ بأف ىذا الكتاب ىو كتابه مستقل كاية كتاب "السنن الكربل"  على رً  . كما أشارى بأنو من ٝبي
. كيىًصف اقِّق  فاركؽ كتاب "عمل اليـو كالليلة" بأنو )أكَّؿ كتابو يف ا٤بوضوع (ٖ)كابن سيَّار" "ابن األىٞبر

                                 
 كما سيىٍأيت من كىصف اإلماـ الذىيب لو. يف: "ثناء العلماء على النسائي".  (ُ)

 . ُٖ-ُٓرجع سابق(، ص انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تسمية مشايخ النسائي، "من مقدمة التحقيق" )م (ِ)

د. قاسم علي سعد من خبلؿ عملو "لرسالتو الدكتوراه"، كاف يىقف على "السنن الكربل" من النُّسخة ا٤بخطوةطة. كعاىن صعوبةن منها،  (ّ)
توم الصَّفحة الواحدة  منها على أىكثر من يقوؿ: )ككاف أىشقُّ تلك النُّسخ عليَّ النُّسخة ا٤بعتمدة من "السنن الكربل" للنسائي، كالٍب ٙبى

ستِّْب سطرنا، كيىشمل السَّطر الواحد على أىٍزيىد من ٟبس كثبلثْب كلمةن، كىي يف تسع كٜبانْب كمائٍب كرقةن، أىضٍف إُف ذلك رىداءةى 
البحوث  منهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل كٝبع أقوالو يف الرجاؿ )ديب: دار، التَّصوير(. من: د. قاسم سعد

     .ُُللدراسات اإلسبلمية كإحياء الَباث، د.ط، د.ت(، ص

 كعن ةطىبعات الكتاب كما يىتعلَّق هبا، فسيأيت بإذف ا تعاُف يف: "من خدمة العلماء للسنن الكربل كالصغرل ".  (ْ)

 . ِّٗد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ٓ)

  النسائي، عمل اليـو كالليلة )مرجع سابق(، كىو من ٙبقيق د. فاركؽ ٞبادة.كتاب: أٞبد أبو عبد الرٞبن    (ٔ)

. كىناؾ عنصره مستقله عن سبب َٗانظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص (ٕ)
 تىأليفو "اجملتىب"، كسيىٍأيت إٍف شاء ا تعاُف.   

 . ُٗ، صرفس ا٤بٍصدن (ٖ)
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 .(ُ)كاف كيًجد أمثالو يف كىقتو، إالَّ أِنا ال تػىٍرقى إليو(مِب، كإٍف  ق الزَّ من حيث السَّبٍ 
الطبعة كقد ةطيبع  ،ةؽ ٞبادٙبقيق الدكتور فارك  ،سائيلئلماـ أٞبد بن شعيب النَّ  ،ائل القرآفضى فى كمنها: 

 .(قََُْ)األكُف عاـ 
بع دار الثقافة، ةطى كمن ، ةتحقيق: فاركؽ ٞبادلئلماـ النسائي، كىو أيضنا بائل الصحابة، ضى فى كمنها: 

  يضاء.الدار البى ب
اث" األيخرل لغّب اإلماـ النسائي، كرى  قيق "كيتب الَبُّ ا أف لو جهودنا يف ٙبى  ة.  حم ا أئمة األمُّ كمى

 .      (ِ)تب اإلماـ النسائي: خىصائص اإلماـ علي، كىو من ٙبقيق أٞبد البلوشيكمن كي 
ـى " ا٢بافظ النسائيُّ  عبً تى ، يقوؿ أبو بكر كايف: )(ّ)فو عفاء كا٤بَبككالضُّ كمنها:  ريد يف ٘بى  "البخارم اإلما

اظ على تابع ا٢بفَّ ىو مطبوع، مث تى ف"، ك و عفاء كا٤بَبكككتابو "الضُّ فألَّف  خاص،  عفاء كا٤بَبككْب يف كتابو الضُّ 
 .(ْ)(فاتوع ا٤بصنَّ ثرت يف ىذا النَّ صنيف، ككى عفاء كا٤بَبككْب بالتَّ ريد الضُّ ٘بى 

الشيخ زين الدين  جربيل بن عبد اة، كىو "كمن كتبو: كتاب ا١بمعة، كقد ذيكر يف ترٝبة أحد ا٢بنفيَّ 
، (ىػْٗٓ)وصّبم، سنة ن النسائي على أيب القاسم البي معة" أليب عبد الرٞبأ كتاب "ا١بي رى قػى " أنو مشقيالدِّ 

 .(ٓ)يالوا  عليو كعلى عً رن تػَّ زقو ميقى س، ككاف رً ل، كدرَّ كحصَّ 
. كىو الذم (ٔ)كمنها: تفسّب النسائي، كىو كتابه ةطيبع كنيشر بتحقيق: سيد ا١بليمي كصربم الشافعي

 ونيًَّتو" عندما قاؿ:مىدىحو ابن القيم يف "ني 
معىاف جليله  فره .. ىو عندنىا سً  لنَّسىاًئٌي يف تىفًسّبه اإُف كاٍنظير 

(ٕ). 
 .   (ٖ)كمنها: "مناسك ا٢بج"، كغًّب ذلك من مؤلَّفاتو

                                 
 .ٓٗمن: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص (ُ)

: "عمل اليـو كالليلة" ك"خصائص علي بن أيب ةطالب رضي ا عنو" من ًضمن كتاب "السنن الكربل"،   (ِ) كييصرِّح د. قاسم سعد بأف كتايبى
. ككذا َُمنهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل )مرجع سابق(, ص، سم سعدكما يف بعض نيسىخو. انظر: د. قا

تكلَّم د. فاركؽ عن االختبلؼ بْب ىذه الركايات ٥بذه الكتب. انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة 
 .         ُٗالتحقيق" )مرجع سابق(، ص

 ، الضعفاء كا٤بَبككوف )مرجع سابق(. د الرٞبن النسائيأٞبد أبو عب (ّ)

، بتصرؼ من:  (ْ) أبو بكر كايف، منهج اإلماـ البخارم يف تصحيح األحاديث كتعليلها )من خبلؿ ا١بامع الصحيح( )بّبكت: دار ابن حـز
 .  ٗٔصـ(، َََِىػ/ُِِْ، ُط

 (.َّٔكرقم الَبٝبة: ). َِِمن: تقي الدين الغزم، الطبقات السنية )مرجع سابق(، ص (ٓ)

، ُأٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تفسّب النسائي، ٙبقيق كٚبريج: صربم الشافعي كسيد ا١بليمي )بّبكت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط (ٔ)
 ىػ(.  َُُْ

لشاكيش )بّبكت: ا٤بكتب أٞبد بن إبراىيم بن عيسى، توضيح ا٤بقاصد كتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلماـ ابن القيم، ٙبقيق: زىّب ا (ٕ)
 (. كمىٍدحي اإلماـ ابن القيِّم لو، يدؿُّ على أنو قد كىقىف عليو. ْٖٓ -ْٕٓ/ ُ) ىػ(،َُْٔ، ّاإلسبلمي، ط

، دار إحياء الَباث العريب)بّبكت:  ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآثار ا٤بصنفْب، إ٠باعيل الباباينمن مؤلَّفات ىذا اإلماـ يف:  كذيكر ةطرؼه  (ٖ)
 . (ٔٓ/ ُ)د.ط، د.ت(، 
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 سائً.ام الن  م  اء على ال  لم  اء الع  ن  ث  من : خامسالمطلب ال 

 
انىتو يف ا٢بديث كالرِّ  ء على اإلماـ النَّسائي، كعلى مىكى     جاؿ، كمن ذلك:  كقد أىثٍػُبى العلماء األىًجبلَّ

 بعد اإلماـ مسلم-و بنيسابور لً لى فظ ا٢بديث كعً هر ٕبً ن اشتي ؿ مى أكَّ ) :-عن النسائي- اـزقاؿ أبو حى 
 . (ُ)..(ايبريى عفر الفً قابلو النسائي كجى ككاف يي  ،إبراىيم بن أيب ةطالب -اجابن ا٢بجَّ 

ار، قيم من اآلثى كالسَّ  حيحفهم بالصَّ ر عٍ صره، كأى قو مشايخ مصر يف عى فٍ كاف النسائي أى )كقاؿ ا٢باكم: 
 .(ِ)(جاؿفهم بالرِّ رى عٍ كأى 

ل النسائي مثل إسحاؽ بن أى كال رى ، يسابورم مثل النسائيأبو علي النِّ كيىٍذكير بأنو )..َف يػىرىل 
فارم: النسائي ٗبصر، سٍ ِب كأى ةطى يف كى  من أئمة ا٢بديث أربعةن  رأيتي . كاإلماـ أبو علي يقوؿ: )(ّ)(راىويو

 . (ْ)..(وازىٍ داف باألى بٍ كعى 
ـي ، ..راساف يف زمانوخي  حافظي ) أيضنا: اؿ أبو علي النيسابورمكق أبو عبد  ،افعةدى يف ا٢بديث ببل مي  اإلما

 .(ٓ)(الرٞبن النسائي
 .(ٔ)(مهم با٢بديثلى عٍ كأى  ،صرهقو مشايخ مصر يف عى فٍ ككاف أى كقاؿ الدَّارقطِب: )

ـه أبو عبد الرٞبن ): أيضنا ارقطِبكقاؿ الدَّ   . (ٕ)(ىل عصرهر هبذا العلم من أى مىن ييذكى  على كلِّ  ميقىدَّ
 .(ٖ)(فاتعبلـ، صاحب ا٤بصنَّ األى  اإلماـ أحدي كقاؿ اإلماـ الذىيب: )..

                                 
 (. ُٗٓ-ُٖٓ/ ْعبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)

 (. ّْٗ/ ُعبد الرٞبن السيوةطي، حسن ااضرة يف تاريخ مصر )مرجع سابق(، ) (ِ)

 (. ِِِ/ َُعبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل )مرجع سابق(، ) (ّ)

  (. ّْٗ/ ُن السيوةطي، حسن ااضرة يف تاريخ مصر )مرجع سابق(، )عبد الرٞب (ْ)

 (. َُٖ/ ٧ِّبمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، ) (ٓ)

 (.ْْٓ/ ٧ُبمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، ) (ٔ)
 (. َُٖ/ ِّسابق(، )٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع  (ٕ)

  (.ْْْ/ ُ( ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، )ٖ)
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 كمن ثىناء أىل العلم عليو: 

 .(ُ)(أئمة الدنيا يف ا٢بديث حدي أى أف ا٢بافظ السُّبكي كىصىفو بقولو: )
 . (ِ)عىدَّه يف الطَّبقة الثالثة منهممن فيقهاء الشَّافعية، ك  جىعىلوكما 

ل إُف اآلفاؽ، حى ره، رى ىٍ بلء دى ضى كالو كفي شٍ ابو كأى رى ضٍ أى  ـ علىدَّ ره كا٤بقى صٍ اإلماـ يف عى كقاؿ اإلماـ ابن كثّب: )
 . (ّ)(اؽذَّ اع باألئمة ا٢بي مى اع ا٢بديث كاالجتً مى ل بسى غى كاشتػى 

ْب فً ين، كا٢بفاظ ا٤بثقَّ زً أحد األئمة ا٤بربَّ  ،اإلسبلـالقاضي ا٢بافظ اإلماـ شيخ يوةطي: )كقاؿ اإلماـ السُّ 
 .(ْ)(ينورً كاألعبلـ ا٤بشهي 

 كإُف غًّب ذلك من أىٍقوا٥بم يف الثَّناء على ىذا اإلماـ. 

                                 
 (.ُْ/ ّعبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)

 (. ُْ/ ّانظر: عبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل )مرجع سابق(، ) (ِ)

 (. َُْ/ ُُثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(، )إ٠باعيل ابن ك (ّ)
 (.ّْٗ/ ُعبد الرٞبن السيوةطي، حسن ااضرة يف تاريخ مصر )مرجع سابق(، ) (ْ)
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وف ها سائًام الن  م  ال   اة  ف  : و  دسالمطلب السا ر   .وظ 

 
 . (ُ)ا، كسبب كىفىاتوكاِنً كىذا العيٍنصر يف ا٢بديث عن: تاريخ كىفىاة اإلماـ النسائي، كمى 

ديد مىكاف كفىاتو، حيث ذيكر يف مكاف كىفاتو عدَّة أماكن. إالَّ  كاإلماـ النسائي من أىٍغرب األئمة يف ٙبى
 ٖٖمرو ييناىز )، كىو رٞبو ا تعاُف قد مات عن عي ىػ(َّّ)فاتو كانت يف أِنم ميتَّفقوف يف أف سنةى كى 

  .(ّ)سنة(ٖٗ، أك )(ِ)سنة(
نكركف عليو كتاب ا يي ع قومن ٠بى أنو وين صاحب النسائي، ٧بمد بن موسى ا٤بأمي يىركم كيف البداية، 

إُف  خلتي لو ذلك فقاؿ: دى  كرتي ْب. فذى يخى ضائل الشَّ نيف فى صٍ ركو تى ػٍ كتى  ،ا عنو يرض لعليو  ص"ائصى ا٣بى "
 .(ْ)اديهم هٍ يػى  جاء أفٍ رى  "ائصصى ا٣بى "كتاب   فتي ، فصنَّ هبا كثّبه  رؼ عن عليو حى دمشق كا٤بنٍ 
 . ؟"فضائل معاكية"رج  ٚبي ٠بع: أالى ، فقيل لو كأنا أى "فضائل الصحابة"بعد ذلك  فى مث صنَّ 

 ائل.السَّ  تى فسكى . (ٓ)«بع بطنوشٍ اللهم ال تي »خرج؟ أي  شيءو  فقاؿ: أمُّ 
و تي بٍ و أك سبتي ن لعنٍ اللهم مى »لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  ؛ىذه فضيلةه  لعلَّ مث قاؿ الذىيب ميعلقنا: 

 . (ٔ)«كرٞبة لو ذلك زكاةن  لٍ فاجعى 
 قاؿ أبو عبد الرٞبن بن مىٍندىه، عن ٞبزة العىقىيبِّ مث بعد ذلك بفَبةو، خىرج اإلماـ النسائي إُف دمشق. 

مشق، فسيًئل هبا عن معاكية كما ريًكمى يف ج من مصر يف آخر عيمىره إُف دً رى أف النسائي خى ) :كغّبه ا٤بصرمِّ 
 .!حٌب يػيفىضَّل ى رأسنا برأسو رضى يى ضائلو فقاؿ: ال فى 

ل إُف  ًخٍصيتػىٍيوعوف يف دفى قاؿ: فما زالوا يى  . ا و هبا، رٞب، كتيويفِّ "ملةالرَّ "حٌبَّ أيٍخرج من ا٤بسجد. مٌث ٞبًي

                                 
دار الرياض: شرح سنن النسائي= ذىًخّبة العيٍقىبى يف شرح الػميٍجتىىب )٧بمد اإلثيويب، كٙبدَّث الشيخ عن كفاتو يف صفحةو كاحدة. انظر:  (ُ)

، ط؛ مث ـُٔٗٗىػ/ُُْٔ، ُاج الدَّكلية، طا٤بعر   (. ُِ/ ُـ(، )ََِّىػ/ُِْْ، ُمكة ا٤بكرمة: دار آؿ برـك

 (.   ََْ/ ِانظر: ٧بمد اإلثيويب، إسعاؼ ذكم الوىةطىر )مرجع سابق(، ) (ِ)

ـ.  (ّ)  على حسب ا٣ببلؼ يف ٙبديد مىٍولده، كما تقدَّ

ابن   عندىم نيفرةه من علي(. إ٠باعيل -ق(َِّعاـ )-رىأىل أىىل دمشق حْب قىًدمها  )صنَّف ا٣بىصائص يف فضل علي كأىل البيت؛ ألنو (ْ)
 (.ُُْ/ ُُ)كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(، 

من ةطريق: أيب عوانة، عن أيب ٞبزة القصاب، عن ابن عباس، أف رسوؿ  .(ِٖٗٔ)برقم: أبو داكد الطيالسي يف مسنده  وأخرج ا٢بديث (ٓ)
ل، فقاؿ أكي ث إليو صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: إنو يى عى أكل، مث بػى تب لو، فقاؿ: إنو يى كٍ ث إُف معاكية ليى عى عليو كسلم بػى ا صلى ا 

ينظر: سليماف الطيالسي، مسند أيب داكد الطيالسي، ٙبقيق: د. ٧بمد بن عبد  «.نوطٍ ع ا بى بى شٍ ال أى »رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 
    (.  ْْٔ/ ْـ(، )ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ُ: دار ىجر، طاسن الَبكي )مصر

، قاؿ: قاؿ رضي ا عنو ىريرة(. كا٢بديث الذم رىكىاه أبو َُٖ-َُٕ/ ِّ) ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، (ٔ)
. «كرٞبةن  لها لو زكاةن عى و، فاجٍ دتُّ لى نتو، أك جى عى أك لى  و،بتي من ا٤بسلمْب سبى  ا رجلو ، فأٲبُّ شره اللهم إ٭با أنا بى »رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

، ٙبقيق: ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر، صحيح مسلم= مسلم بن ا٢بجاج النيسابورم (،َُِٔكقد أخرجو مسلم يف صحيحو، برقم: )
 . (ََِٕ/ ْ)، د.ط، د.ت(، دار إحياء الَباث العريب: بّبكت) ٧بمد فؤاد عبد الباقي
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 .(ُ)(وارجهة ا٣بى مشق من جً استيٍشهد بدً ك 
 

 كعن سىبب خيريكجو من مصر: 
قيم رفهم بالصحيح من السَّ عٍ و مشايخ مصر يف عصره، كأى قى كاف أفػٍ )ارقطِب: قاؿ الدَّ قيل: بأنو حيًسد. 

 . (ِ)(ملةالرَّ  ج إُفرى دكه فخى سى لغ ىذا ا٤ببلغ حى ا بى جاؿ، فلمَّ رفهم بالرِّ عٍ من اآلثار، كأى 
 . قاؿ إالَّ أنو قاؿ يف مٍوضعو آخر، بأف مىٍقصده ىو ا٣بركج للحج، لكنو عىرىض إُف الشاـ أكالن

 هبا يف ل، كتويفِّ مً لوين إُف مكة فحي اٞبًٍ  :رؾ الشهادة فقاؿدٍ مشق، فأى ن بدً حً فامتي ا، رج حاجن خى )ارقطِب: الدَّ 
  .(ّ)(عبافشى 

 فوا يف مىكىاف مىٍوت ىذا اإلماـ: لى كقد اختػى 
 فقيل: مات ٗبكة:

ا يىرل هبذا ا٢بافظ الدارقطِب: كأنو ) ىٍركىة.بْب الصَّ  مدفوفه كمى
كذلك ألنو ةطىلىب أٍف يػيحمل إليها.  فا كا٤ب

 .(ٓ)"الكامل. ككذا قاؿ صاحب "(ْ)"(ثبلث كثبلٜبائة"سنة  "شعباف"ككانت كفاتو يف 
 كالقوؿ الثاين: أنو تويفِّ بفلسطْب: 

عدة سنة ج من مصر يف ذم القً رى كاف إمامنا حافظنا، ثبتنا. خى )سعيد بن يونس يف تارٱبو:  أيب كقوؿ
"(. مث قاؿ ثبلث كثبلٜبائة"عشرة خىلىت من صفر سنة  لثبلث االثنْب بفلسطْب يـو كتويفِّ  "،اثنتْب كثبلٜبائة"

د ا٤بدينة. .(ٔ)(ىذا ىو الصحيح، كاللَّو أعلمالذىيب بعد ىذا: ) دِّ  إالَّ أنو ذىكر ا٤بنطقة كَف ٰبي
: حدَّد ا٤بدينة، أنو مات بالرَّ   .(ٕ)ملة، كديفن ببيت ا٤بقدسكقوؿ ثالثه

 ي،وت النسائكاف مى مى  فوا يفلى كقد اختػى ح بقولو: )كلػمَّا رىأل ا٢بافظ السُّبكي ىذا االختبلؼ، صرَّ 
خرج من حٌب أي  ويٍ تػى خصيى  دافعوف يفما زالوا يي  :قيل .ي  ضائل علكر فى ا ذى مَّ ػل ؛مشقخرج من دً حيح أنو أي فالصَّ 

 .(ٖ)(فا كا٤بركةفن هبا بْب الصَّ فدي  ،ل إُف مكةٞبي  :كقيل. هبا ملة فتويفِّ ل إُف الرَّ مث ٞبي  ،ا٤بسجد
                                 

 (. َُٗ/ ِّا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، )٧بمد أبو عبد  (ُ)

 ( مع تصرؼ. ُُْ/ ُُإ٠باعيل ابن كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(، ) (ِ)

 (. ْْٓ/ ٧ُبمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، ) (ّ)

 (.َُٗ/ ِّ)٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(،  (ْ)

من: ىػ(: تيويفِّ أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شيعىٍيبو النَّسائٌي، صىاحب كتاب "السنن"، ٗبكَّة، كديًفن بْب الصَّفىا كا٤بٍركىة(. َّّقاؿ: )كفيها ) (ٓ)
، ُعلي أبو ا٢بسن ابن األثّب، الكامل يف التاريخ، ٙبقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم )بّبكت: دار الكتاب العريب، ط

 (.  ِْٔ/ ٔ)ـ(، ُٕٗٗىػ/ُُْٕ

 (. َُٗ/ ٧ِّبمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، ) (ٔ)

قاؿ أبو عامر ٧بمد بن سعدكف العبدرم ا٢بافظ: )مات أبو عبد الرٞبن النسائي بالرملة مدينة فلسطْب يـو االثنْب لثبلث عشرة ليلة  (ٕ)
 (. ُُْ/ ُُ)ابن كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(،  ببيت ا٤بقدس(. إ٠باعيلخلت من صفر سنة ثبلث كثبلٜبائة، كدفن 

ًحظ أنو ذىكر خىرب موتو يف مكة بصيغة ٛبريض. (ُٔ/ ّ) )مرجع سابق(، ةطبقات الشافعية الكربل عبد الوىاب السُّبكي، (ٖ)  . كالى
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ا  ديد الشَّ لى اختػى كمى  هر الذم تيويفِّ فيو: فوا يف ٙبى
 . (ُ)ارقطِب: بأنو تويفِّ يف شعباففذىكر ا٢بافظ الدَّ 

فر، كلو شر صى يف ثالث عى فر، كاإلماـ الذىيب ًحْب قاؿ: )هر صى اظ قالوا: يف شى إالَّ أف غّبه من ا٢بفَّ 
ا تقدَّـ من قوؿ أيب سعيد بن يونس. (ِ)(كٜبانوف سنة ٜبافه   . ككمى

 
 ا يف ىذا الباب:كحاًصلي م

ييصرِّح "الشيخ ٧بمد" بأف خىرب دٍفنو يف مكة ال يىًصح -ُ
(ّ) . 

ملة ديرَّةى فلسطْب يف ذلك ملة؛ فقد كانت الرَّ ، فبل مينىافاة بينها كبْب الرَّ  بفلسطْبويفِّ تي مىٍن ذىكر أنو  -ِ
 دِنا. ، كمن أىمِّ مي (ْ)-بعد بيت ا٤بقدس-الوقت 
خه ملة أك بيت ا٤بقدس: أنو ديفن يف مكافو بينهما، كىناؾ مؤرِّ مىن قاؿ أنو ديفن يف الرَّ  معي بْبكا١بى  -ّ

" قد أىشىار إُف مىكاف دىفنو، حيث قاؿ: عبد الرٞبن بن ٧بمد العليمي ا٢بنبلي، أبو اليمن، ٦بّب الدين"ا٠بو 
وش ا٤ببلصق ٢بائط ُف جىانب ا٢بي إ ،الغربمن ًجهىة  "ملةالرَّ "ظىاىر مدينة ، اًمع األىبٍػيىضن على بىاب ا١بى فً كىدي )

 "نىنصاحب السُّ "النَّسىائٌي أٞبد افظ ماـ ا٢بإلقرب ا ف ا٢بوشى إ :كييقاؿ .ْبمن الصَّا٢ب بيور ٝبىاعةو ػبو قي  ،اًمعا١ب
ػٍريض "ييقاؿ"(ٓ)(ا٢بديثيف   .  (ٔ). إالَّ أنو ييٍشكل؛ بسبًب أنو ذىكىر ا٤بعلومة بصيغة ٛبى

ا، بسبب ذلك الضَّرب الذم تىعرَّض لو، ككما كييصرِّح اإلماـ  -ْ الدَّارقطِب بأف شيخو مات شهيدن
( : مره، مات هادة يف آخر عي زؽ الشَّ ضائل ري زؽ من الفى ا، مع ما ري  شهيدن  ٗبكة مقتوالن فتويفِّ قاؿ يف مٍوضعو

  .(ٕ)(ٗبكة سنة ثبلث كثبلٜبائة
                                 

 كما تقدَّـ آنفنا.  (ُ)

 (.ْْْ/ ُمىن غرب )مرجع سابق(، ) ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب (ِ)

 (.   ََْ/ ِانظر: ٧بمد اإلثيويب، إسعاؼ ذكم الوىةطىر )مرجع سابق(، ) (ّ)

ـ كلها. كا من تردًُّد اإلماـ النسائي على الرملة، ككيجود األمّب فيها: يىظهر أف الرَّملة كانت العاصمة اإلدارية لفلسطْب، إٍف َف تكٍن للشَّا (ْ)
 ـ ةطرؼه عن ىذا يف: "الظركؼ السياسية". أعلم. كتقدَّ 

/ ِعبد الرٞبن أبو الييٍمن العيلىٍيمي، األنس ا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل، ٙبقيق: عدناف نباتة )عماف: مكتبة دنديس، د.ط، د.ت(، ) (ٓ)
ِٔٓ-ِٔٔ .) 

يف ببلد الشاـ. كما يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت  كمقالة د. أنس صربم "اإلماـ النسائي كببلد الشاـ": أىشار إُف أف ضىريح النسائي (ٔ)
  (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121157) الشاـ. كالرابط: عنواف: اإلماـ النسائي كببلد

 (. ُٗ-ُِ-َُِّتاريخ الزيارة: )      

(. كاإلماـ الذىيب يف آخر ترٝبة النسائي، ذىكر أى٠باء األىعبلـ الذين تيوفُّوا يف ُُْ/ ُُ)ابن كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(،  إ٠باعيل (ٕ)
كا٤بفسِّر أبو  نػىٍفس العاـ الذم تيويفِّ فيو النسائي، قاؿ الذىيب: )كمػمٍَّن مات معو: ا٤بػحدِّث أبو ا٢بسن أٞبد الصُّويف الصَّغّب ببغداد،

بو إسحاؽ جعفر أٞبد بن فىرحو البىغدادمُّ الضَّرير، كا٤بفسِّر أبو إسحاؽ إبراىيم بن إسحاؽ النَّيسابورمُّ األى٭ٍبىاةًطيُّ ا٢بافظ، كا٤بسند أ
ٞبد بن نىٍصرو ا٢بىًصًّبٌم، إبراىيم بن موسى ا١بىٍوزم، كادِّث إسحاؽ بن إبراىيم بن نىٍصرو النِّسابورًٌم البيٍشًٍبُّ، كا٢بافظ جعفر بن أ

، كرىٍأسي ببغدادالسَّقىًطيُّ  كادِّث عمر بن أيوبالسٍِّمنىاينٌ، ٧بمد بن يونس  كا٢بسن بن سفياف ا٢بافظ، كادِّث أبو ا٢بسْب عبد ا بن
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ب ه ه  ذ  دة  ال مام  الن سائً وم  قٌ   .المطلب السابع: ع 

 
 طلب سيكوف ا٢بديث عن ثبلثًة أمور: مى ػكيف ىذا ال

 عىقيدة اإلماـ النسائي.  -ُ
 ما ًقيل عن تىشيُّعو.   -ِ
 مىذىب اإلماـ النسائي الًفٍقهي.  -ّ
 كأمَّا عقيدتو:  -ُ

فكاف اإلماـ النسائي على مىذىب أىل السنة كا١بماعة، كرىكل النسائي قىوؿ اإلماـ عبد ا بن ميبارؾ 
 .(ُ)قوؿ(ده: "بأف مىن زىعىم أف القرآف ٨بلوؽه فهو كافر". فقاؿ النسائي: )هبذا أى مىفا

كقاؿ الشيخ ٧بمد علي آدـ: )كاف رٞبو ا تعاُف على مىذىب أىل السنة كا١بماعة من إثبات 
ا كىرىدىت.(  . (ّ). ككذا صرَّح اقِّق د. فاركؽ ٞبادة(ِ)ًصفات ا تعاُف كمى

 ب إليو من التَّشىيُّع:سً كأمَّا عن ما ني  -ِ
فقد ريًمي اإلماـ النسائي بالتَّشيع؛ ألجل تأليفو كتاب "ا٣بصائص" كىو يف فىضل اإلماـ علي رضي 

كميلخَّصها أف بعض أىل دمشق  -كىي قد تقدَّمت-ا عنو خاصَّة. كألىجل ما ذيكر من حادثة كفاتو 
" ييقابل ميصنَّفو الذم خصَّصو لئلماـ علي رضي ا عاكية رضي ا عنوضائل مي فنا يف "فى ةطىلب منهم مصنػَّ 

ار عليو الدِّمىشقيوف كةطىعنوه يف خٍصيىتٍيو كآذكه، كخىرج منها عليبلن رىا ثى عنو، كأىجاب بإجابةو قويةو كعلى ًإثٍ 
 حٌب مات رٞبو ا تعاُف. 

كرآىم ييبغضوف ا٣بليفة كأمَّا عن كتابو ىذا، فقد أىلَّفو ألجل ىداية بعض أىل "دمشق"، فقد دىخىلها 
ٓب علينا رضي ا عنو. كمن ىذا الباب ما حيكي عن اإلماـ الكبّب "علي ابن ا٤بديِب"، قاؿ تلميذه اإلماـ ٰب

(. كقالوا شيعهر التَّ ظٍ أى  "صرةالبى "ىب إُف كإذا ذى  ،نةهر السُّ ظٍ ـ علينا أى دً يِب إذا قى ابن ا٤بدً  كاف عليُّ ) :بن معْب
آنذاؾ صرة ال٫براؼ أىل البى  ؛صرةبالبى رضي ا عنو  عليئلماـ شيع لظهر التَّ يي : أنو يف صىنيع اإلماـ ىذا

 .(ْ)عنو
كال يىصحُّ أٍف نػىتَّهمو بالتَّشيع، لػميجرًَّد أنو أىلَّف كتابنا يف "خىصائص اإلماـ علي رضي ا عنو"؛ 

                                                                                               
،أبو علي ا٤بٍعتىزلًة  / ُْ))مرجع سابق(،  سّب أعبلـ النببلءا الذىيب،  ٧بمد أبو عبد .(ا٥بىرىًكمُّ شىكَّري كا٢بافظ ٧بمد بن ا٤بٍنذر  ا١بيبىاًئيُّ

ُّٓ)  . 

 (.ُٕ/ ُ(. كذيكر يف: ذخّبة العقىب )ُِٕ/ ُْانظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ُ)

 (.ُٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ِ)

     .ِْمقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صانظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من  (ّ)

لق كجل خى  عز كأف اى . قلت: كقد كىصىفو اإلماـ النسائي بقولو: )(ُٕ/ ُِ) )مرجع سابق(، ِتذيب الكماؿ، أبو ا٢بجاج ا٤بزم يوسف (ْ)
 . (ُْ/ ُِ) نفس ا٤بصدر .(أفابن ا٤بديِب ٥بذا الشَّ  عليَّ 
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رفنا مىٍقصدهخصوصنا إذا عى 
يف ىذا الباب، كصنيع ا٢بافظ الذىيب، ، كىو َف يىنفرد هبذا، فقد ألَّف غّبيه (ُ)

 .(ِ)«مىن كنتي مىواله؛ فعليه مىٍواله»زء ةطيرؽ حديث قولو صلى ا عليو كسلم: "جي  باسمفرده فلو جزءه مي 
كقاؿ : )-يف االستيعاب-عبد الرب رٞبو ا  ابنً كيىستقيمي أمري ىذا التَّأليف، خصوصنا مع قوؿ ا٢بافظ 

اف ما سى سانيد ا٢بً ضائل أحدو من الصحابًة باألى َفى يػيٍركى يف فى "إسحاؽ القاضي: أٞبد بن حنبل كإ٠باعيل بن 
فهؤالء  .(ّ)(أٞبد بن شعيب بن علي النسائي رٞبو ا قاؿ ككذلك ".ريكم يف فضائل عليِّ بن أيب ةطالب

 سانيد صحيحة.      ضائل علي رضي ا عنو" بأى ة متَّفقوف على كيركد "فى األئمَّ 
باب: أف اإلماـ ا٢باكم ريمي بالتَّشيع كالرَّفض، كمن أسباب ىذا أنو أىخرج أحاديث ضعيفة كمن ىذا ال

و يف "فضائل علي رضي ا عنو" من كتابو "ا٤بستدرؾ". كال ٲبكن نً  ؛ ألجل أنو سبةي شخصو إُف مذىبو معْبَّ
مِّل مؤلِّفو ذلك األمر بسبب إخراج و لو يف كتابو. كقد أيجيب عن أىخرج يف كتابو ما يىدؿُّ على أمرو ما ك٫بي

 .  (ْ)تساىبلن يف إخراج بعض األحاديثاإلماـ ا٢باكم أنو كاف مي 
 كمن األدلة على نػىٍفي التَّشيع عن اإلماـ النسائي:

بُّهم كييقدِّرىم كألَّف فيهم كتابنا. أنو لو ميصنػَّ   فنا يف "فضائل الصحابة"، فهو ٰبي
 .  (ٓ)ننو"ع من "سي يف عدَّة موىاضً  ا عنورضي  كأف اإلماـ النسائي أىخرج ٤بعاكية

ا أف لو قوالن صرٰبنا يف معاكية رضي ا عنو، كقد سيئل عنو فقاؿ: )  ،كالصحابة باهبا اإلسبلـ داره كمى
 . (ٔ)(ارخل الدَّ فإ٭با دى  ؛منهم بسوء م يف أحدو كلَّ ن تى فمى 

 
أىمر ، كناقىش (ٕ)"القوؿ ا٤بعترب" قيقو لكتابكقد أىةطىاؿ بعض الشيء اقِّق جاسم الفجي عند ٙبى 

                                 
مينحرفنا عن حبِّ "علي رضي ا عنو". كما أيشّب بأنو دىخل دمشق كرأل بعضهم  (ُ)

 

 كقد قاـ بعض الشيعة بطباعة الكتاب كاالحتفاء بو، كاإلماـ الذىيب بعيده عن "التَّشيع"!.  (ِ)

، ُابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ٙبقيق: علي ٧بمد البجاكم )بّبكت: دار ا١بيل، ط ( يوسف أبو عمرّ)
 (. ُُُٓ/ ّ(، )ـُِٗٗىػ/ُُِْ

 . ُّٗ-ُٖٕتكلَّم كناقىش ىذا األىمر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ْ)

َـّ حىبيبة زىكج النيب صلى ا عليو كسلم، ىل كاف رسوؿ ا  (ٓ) صلى كمن ا٤بوىاًضع: عن معاكية بن أيب سفياف رضي ا عنهما: "أنو سىأىؿ أ
عن أيب (. كأيضنا: ِْٗلذم كاف ٯبامع فيو؟" كتاب: الطهارة، باب: "ا٤بِبِّ ييصيب الثَّوب"، برقم: )ا عليو كسلم ييصلِّي يف الثَّوب ا

من  :يعِب-لقة رج على حى قاؿ: قاؿ معاكية رضي ا عنو: إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خى  رضي ا عنو سعيد ا٣بدرم
(. ينظر: أٞبد أبو عبد ِْٔٓ، باب: كيف يىستىحلف ا٢باكم، برقم: ). من كتاب: آداب القضاة«سكم؟لى جٍ ما أى »فقاؿ:  -أصحابو

، ِ، طاإلسبلمية مكتب ا٤بطبوعات)حلب:  ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، جملتىب من السنني، سنن النسائي=االرٞبن النسائ
     ( على التَّواِف.   ِْٗ/ ٖ(، )ُٓٓ/ ُ)ـ(، ُٖٔٗق/َُْٔ

، ُا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك، ٙبقيق: ابن تاكيت الطنجي كآخركف )ا٤بغرب: مطبعة فضالة، طالقاضي عياض اليىحصيب، ترتيب  (ٔ)
 (.  ُِٔ/ ُـ(، )ُٓٔٗ

ت: انظر: ٧بمد أبو ا٣بّب السَّخاكم، القوؿ ا٤بعتىرب يف خىتم النسائي ركاية ابن األىٞبر، "من مقدمة التحقيق"، ٙبقيق: جاسم الفجي )بّبك  (ٕ)
، طا٤بكتب اإلسبلمي كدار اب  . كذىكر ىو ةطىرفنا مػمَّا ذىكرتو ىنا، إالَّ أنو أىٍحسن كأىجىاد يفِٖ-ُٕـ(، ص ُٗٗٗىػ/َُِْ، ُن حـز
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ع عنو، ال سيَّما "ًنسبة التَّشيُّع إُف اإلماـ النسائي"، كدافع عن اإلماـ من عدَّة أٍكجو، كتىوصَّل إُف نىفي التَّشيُّ 
 .   (ُ)كأنو كيجد من العلماء ا٤بتقدِّمْب مىن نػىفىى عنو التَّشيع صراحةن، كا٢بافظ ابن عساكر كالسَّخىاكم كغّبٮبا

فقد ريمي  -ككما ذكرتي آنفنا-دعو يف األمر، فهو َف يىنفرد بتهمة التَّشيع، كاإلماـ النسائي ليس ببً 
اإلماـ ا٢باكم صاحب "ا٤بستدرؾ" بالتَّشيع كالرَّفض أيضنا. كقد دافع اإلماـ السُّبكي عما قيل يف "رٍفض" 

 .(ِ)اإلماـ ا٢باكم
 
 كعن مىٍذىبو الًفٍقهي:  -ّ

 أحدي افعية" كتىرجم لو. كقاؿ فيو: )بقات الشَّ السُّبكي من الشافعية، ك٥بذا ذىكره يف "ةطى  فقد عدَّه اإلماـ
نيا يف ا٢بديث . كصرَّح ا٢بافظ ابني األىًثّب بػ"شافعيَّتو": )كاف شاًفعينا، لو مىنىاًسك على مىذىب (ّ) (أىئمَّة الدُّ

 .   (ْ)الشَّافعي(
. كىذا ىو رأم الشيخ ٧بمد بن علي تَّمذىب ٗبذىبو معْبَّ كيف ا١بانب اآلخر، ىناؾ مىن يىنًفي عنو ال

ا مىسٍ آدـ لك أىىل ا٢بديث عقيدةن كمىذىبنا غّب ميقلِّدو ألىحد، كسىائر أئمة ، حيث قاؿ: )كاف رٞبو ا سىالكن
ي ذلك يف كتابو "اجملتىب"(  . (ٓ)أىل ا٢بديث، كيىتبْبَّ

ي، كلكٍن إذا تىرجَّحى لدٍيو شيءه فإنو يىَبؾ ا٤بذىب ألىجل ة أنو شافعكقد ييقاؿ: بأنو رٗبا أيصولو ا٤بذىبيَّ 
 الدليل، كا أعلم. 

 
 
 
 

                                                                                               
 التَّفصيل.   

 . ِٖانظر: نفس ا٤بصدر، ص (ُ)

ػٍيل إُف ذلك، كلذلك حىكىم بأف "ا٢باكم" ثقةه، ك  (ِ) لو كاف يىعتقد فيو رفضنا حيث قاؿ: )كأنا أيجىوِّز أٍف يكوف اإلماـ "ا٣بطيب" إ٭با يعِب: بالػمى
)إنو ١برَّحو بو، ال سيَّما على مىذىب مىن يىرل رٌد ركاية ا٤ببتدع مطلقنا. فكبلـ ا٣بطيب عندنا يىقرب من الصَّواب. كأمَّا قوؿ مىن قاؿ: 

(. كمىن قاؿ: )إنو شديدي التَّعصب للشيعة(؛ فبل يػيٍعبأ هبما..(. عبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات ا لشافعية الكربل )مرجع رافضيه خبيثه
(. قلت: كقد نػىقىل اإلماـ السُّبكي قىبل ذلك: قاؿ أبو بكر ا٣بطيب: )أبو عبد ا بن البيع ا٢باكم، كاف ثقةن أكَّؿ ُٖٔ/ ْسابق(، )

يل إُف التَّشيع(. من: نفس ا٤بصدر )مرجع سابق(، )  (.ُٔٔ/ ٠ْباعو يف سنة ثبلثْب كثبلٜبائة، ككاف ٲبى

 (.  ُٖ(. كترٝبتو برقم: )ُْ/ ّدر )مرجع سابق(، )من: نفس ا٤بص (ّ)

أ٠باء عبد اللطيف رًياض زىادىه ا٢بنفي،  (. كمػمَّن صرَّح أيضنا:َُّ/ ٧ُْبمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، ) (ْ)
 .ُٕٓ)مرجع سابق(، ص الكتب ا٤بتمِّم لكشف الظنوف

 .  ( مع تصرؼُٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ٓ)
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ؤساء ا٤بذىب تنوعنا، فقد كاف أحدي مشاٱبو من ري كمن العىجىائب أف مػيحيطى اإلماـ النسائي كاف مي 
ة ا٤بذىب . كمىا كاف أحد ةطلبتو ا٣بىوىاص من أئم(ُ) -كىو ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم-ا٤بالكي 

كىو أبو -. ككمىا كاف أحديىم أيضنا من كبار أئمة ا٤بذىب ا٢بنفي (ِ)-كىو الفقيو ابن ا٢بىدَّاد-الشافعي 
 . (ّ)-جعفر الطَّحاكم

بي كقد أيثّب حولو بعض األقواؿ الفقهية الغريبة، كالقوؿ ٔبواز "ًإٍتياف الزَّ  ر". كا٤بذىب كجة من الدُّ
 . (ْ)مررًن ىذا األى الشافعي كغّبه على ٙبى 

رة ضٍ بيذ للنُّ رب النَّ شٍ  أنو يى أبا عبد الرٞبن إالَّ  ظنُّ ما أى كقد ريكم يف ىذا الباب، أف بعض الطلبة قاؿ: )
  (. ارىن؟دبى ساء يف أى ياف النِّ تٍ رنا، ما يقوؿ يف إً عٍ ليت شً )كقاؿ آخركف:  .(هوجٍ الٍب يف كى 
ـه النَّ )فقاؿ: عنهما. ئل فسي  رظي، ث ٧بمد بن كعب القي حدَّ  بر شيء، كلكنٍ يف الدُّ  صحُّ ، كال يى بيذ حرا

 .(ٓ)"(صليتجاكز قولو ىذا الفى  نبغي أفٍ فبل يى  "،رثك من حيث شئتى حى  سقً "اعن ابن عباس قاؿ: 
. كقاـ اقِّق (ٔ)كقد أىٍنكر البعض نسبةى ىذا القوؿ لو، خصوصنا مع ما ذيكر عنو من الوىرىع كالتَّحرم

قيقو  ٗبناقشة ما نيسب إليو من "جواز ًإتياف ا٤برأة من ديبرىا"، كذىكر عدَّة أىٍكجو يف جاسم الفجي أيضنا يف ٙبى
 . (ٕ)نػىٍفي القوؿ ٔبواز ذلك

                                 
ـ بعض ترٝبتو يف مطلب: "مشاٱبو"، كىنا أيعيد ترٝبتو بالَبَّكيز على كىٍضعو الًفقهي: فقد ذىكر السيوةطي:  (ُ) ٧بمد بن عبد ا بن  -ٓٓتقدَّ

ا قىًدـ الشافعي مصر  عبد ا٢بكم ا٤بصرم أبو عبد ا. كلد سنة اثنتْب كٜبانْب كمائة، كأىخذ مذىب مالك عن ابن كىب، كأشهب، فلمَّ
صىًحبو، كتفقَّو بو، فلمَّا مات الشافعي رىجىع إُف مذىب مالك. كانتهت إليو الرياسة ٗبصر. قاؿ ابن يونس: )كاف ا٤بفٍب ٗبصر يف 

يف العلم أيامو(. كقاؿ غّبه: )كاف من العلماء الفقهاء، ميربزنا، من أىل النَّظر كا٤بناظرة كا٢بجَّة، كإليو كانت الرحلة من الغىرب كاألندلس 
الفقو، ككاف فقيو مصر يف عصره على مذىب مالك، كرىسخ يف مذىب الشافعي، كرٗبا ٚبّبَّ قولو عند ظهور ا٢بجَّة، ككاف أفقو أىل ك 

زمانو؛ لو مصنفات كثّبة(. مات يـو األربعاء ثاين ذم القعدة سنة ٜباف كستْب كمائتْب. ينظر: عبد الرٞبن السيوةطي، حسن ااضرة يف 
  (.َّٗ/ ُسابق(، )تاريخ مصر )مرجع 

 كتقدَّـ ترٝبتو يف: "ذكره ةطبلبو..".  (ِ)

 كتقدَّمت ترٝبتو أيضنا.  (ّ)

حيرمة إتياف الزكجة أك األىمىة يف  إُف ،من ا٢بنفية كالشافعية كا٤بالكية كا٢بنابلة كغّبىم "ٝبهور أىل العلم" ذىبي م بر:يلة يف الدُّ ػىلػً ء ا٢بطٍ كى  (ْ)
الكويت، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )األجزاء األخّبة منها: الكويت: كزارة األكقاؼ،  -ؼ كالشئوف اإلسبلميةكزارة األكقاديبرىا. انظر: 

   (.ِٔ-ِٓ/ ْْ) ،ىػ(ُِْٕ، ِط

 (.َُٕ/ ِّمن: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، ) (ٓ)

  (.َُّ/ ُْمرجع سابق(، )انظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء ) (ٔ)

. كمػمَّا ذىكره: أف ّّ-ِٗ"من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص٧بمد أبو ا٣بّب السَّخاكم، القوؿ ا٤بعتىرب يف خىتم النسائي، انظر:  (ٕ)
 اإلماـ النسائي أىراد أنو ال يىصحُّ يف الباب حديث، مع أنو ال يقوؿ بذلك. كا أعلم.    
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ة  بعض  زلت ها، وخ دم  ن  ان م   ٌ بى" وب  ت  ج  ن ن الن سائً "الم  رٌف  بـس  ع  الفصل الثانً: الت 
 العلماء لها. وفٌه ث لثة مباحث:

  
 
  الميٍجتىبىى"في بسينىًن النَّسائي "المبحث األكؿ: التػٍَّعرًي 

 المطلب األكؿ: سبىبي تىٍأليًف الكتىاًب كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكيبرل"، كمىا يػىتىعلَّق بذىلك       
: سىبىب تىٍألًيف اإًلماـ النَّسائي لػميصنًَّفو، كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكي               برل"أكالن
ؼ فيمىن اٍختىصىر سينن النَّسائي "المٍجتىبى"ثانينا: ال              ًخالى
ؼي في اٍسًم سينن النَّسائي "الميٍجتىبىى"              ثالثنا: الًخالى

 هاالمطلب الثاني: ميٍحتىوياتي سينن النَّسائي، كعىدىدي كيًتًبها كأىحاديًثها، كشٍيءه عن طىبىعاتً        
 بىفي ًإٍخرىاج الرُّكىاة لسيننو الميٍجتى  المطلب الثالث: مىٍنهج النِّسائي       
 المطلب الرابع: مىٍنهج النَّسائي في اٍخًتيىار الحىديث لسينىنو الميٍجتىبىى         

 
  
 تهاالمبحث الثاني: مىٍنزًلةي سينن النَّسائي "الميٍجتىبى" كبيىافي أىىىمِّيى  

 لسِّتَّة"المطلب األكؿ: سينىن النَّسائي من ًضٍمن "الكيتب ا       
 المطلب الثاني: من ًعنىايىة العيلماء بسىمىاع "سينن النَّسائي" كضىٍبًطها       
ًة عىليها        ؽ الصِّحى  المطلب الثالث: من ثػىنىاء أىٍىل الًعلم في "سينىن النَّسائي" كًإٍطالى

: من ثػىنىاء العيلىماء على سينىن النَّ               سائيأكالن
ًؽ الصِّحىة على سينىن النَّسائي "الميٍجتىبثانين               ى"ا: في ًإٍطالى
 سائي"ثالثنا: أىحىاًديث تيكيلِّمى فيها من "سينىن النَّ             

انةي ميصنًِّفو في ًعلًم الرِّجاؿ كمىٍعرًفة أىٍحواًلهم         المطلب الرابع: مىكى
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 نىن النَّسائي" كأىٍصًلهاالمبحث الثالث: من عنىايىة بىعًض العيلىماء بػ"سي  

 المطلب األكؿ: من ًخٍدمىة العيلىماء للسُّنن الكيبرل كالصُّغرل         
ًة أىٍطرىاؼ الحديث كنىحوىا             : العنىايىة بهما من ًجهى  أكالن
 ثانينا: العنىايىة بزىكىائًد اإًلماـ النَّسائي كمىا يىتعلَّقي بالسَّند            
ٍتًم كًذكًر مىٍنهج اإًلماـ النَّ                سائيثالثنا: العنىايىة بالخى
 رابعنا: العنىايىة بهما من ًجهىة ااًلٍخًتصىار كالتَّهًذيب            
 برل"خامسنا: العنىايىة بتىٍحًقيق كًإٍخرىاج "السُّنن الكي             

 اتىبى" كتىٍحًقيًقها كفػىٍهرىسىًتهالمطلب الثاني: من ًخدمىة العيلىماء لشىٍرح "الميجٍ        
: من عنىايىة العيلىماء ب              شىرًح "سينىن النَّسائي"أكالن
 هاثانينا: من عنىايىة العيلىماء بػًها في تىٍحًقيًقها كفػىٍهرىسىًتها كااًلٍىًتمىاـ بأىحىاديثً             
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ن ن  الن سائً "ا   ٌف  بس  ر  ع  ب ى". المبحث األول: الت  ت  ج   لم 

 
 

 المطلب األكؿ: سبىبي تىٍأليًف الكتىاًب كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكيبرل"، كمىا يػىتىعلَّق بذىلك      
: سىبىب تىٍألًيف اإًلماـ النَّسائي لػميصنًَّفو، كاٍخًتصىاره من "السُّنن الكي                 برل"أكالن
ؼ فيمىن اٍختىصى              ر سينن النَّسائي "المٍجتىبى"ثانينا: الًخالى
ؼي في اٍسًم سينن النَّسائي "الميٍجتىبىى"             ثالثنا: الًخالى

 
 هاالمطلب الثاني: ميٍحتىوياتي سينن النَّسائي، كعىدىدي كيتيًبها كأىحاديًثها، كشٍيءه عن طىبىعاتً        
 بىاة لسيننو الميٍجتى المطلب الثالث: مىٍنهج النَّسائي في ًإٍخرىاج الرُّكى        
 المطلب الرابع: مىٍنهج النَّسائي في اٍخًتيىار الحىديث لسينىنو الميٍجتىبىى         
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لك عل ق بذ  ت   ٌ ا  نن الك برى"، وم  اره من "الس  ت ص  اب  واخ  أ لٌف  الكت   المطلب األول: سب ب  ت 

 

ف ه، وا    ف ال مام الن سائً لـم صن  أ لٌ  ب ب ت  : س  نن الك برى":    أولا اره من "الس  ت ص   خ 

 
يىذكير البعضي أف من األىٍسباب الذم جىعىل اإلماـ النسائي يػيؤىلِّف ىذا الكتاب، أنو كاف من فيقهاء 

٧بيٍتًدمةن حىاًميةن لبنىاء الًفقو اإًلسبلمي؛ ةًطبقنا  -رهيف عىصٍ -، كقد )كانت ا٤بعركة (ُ)ا٤بٍذىىب الشَّافعي
ح، كقد كاف الفقهاء يػىٍرًجعوف إُف ادِّثْب يف ىذا ا١بانب، فكاف النسائي يػىٍقصيد يف سيننو لبلٍسًتدالؿ الصَّحي

كن أٍف يىستدَّؿ بو الفقهاء، كلكنو َف يٍنسى نفسو   ٝبىٍع مىا ثىبتى عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مػمَّا ٲبي
ًقيقة الٍب ٘بىٍمىع بْب ااًلٍسًتدالؿ كمحدِّث، فجىمىع بْب الفقو كا٢بديث، كسىارى على ىذه الطريقة الدَّ 

قىة مىنزلةن بعيدةن..(  . (ِ)كاإًلٍسناد، كرىتَّب األىحاديث على األىبواب ككىضىع ٥با عىناكين تػىٍبلغي من الدِّ
ا أف من أىسباب تٍألًيفو كاٍخًتصاره من "الكربل" أنو قىًدـ الرٍَّملة كقىابىل أىمّبىا. ك) ؿ ف يف أكَّ نَّ صى كمى

رؽ ا٢بديث، ةطي  عً ب مثلو يف ٝبىٍ كتى ، َف يي جليله  للنسائي، كىو كتابه  "السنن الكبّب"قاؿ لو: ا يي تابن ر كاألمٍ 
إف  :لومراء زمانو سأى ا من أي ه أف أحدن ب اختصارً بى وف; كسى بالنُّ  "اجملتُبى ػ"اه بره، ك٠بَّ صى ه اختى رجو، كبعدى اف ٨بىٍ يى كبػى 

;  ده ٦برَّ  صحيحه  و، ككتاب(ّ)اححى يد الصِّ رً جٍ ره األمّب بتى مى أى ؟ فقاؿ يف جوابو: ال، فٝبيع أحاديث كتابك صحيحه 
ركاه "ثوف بقو٥بم: لق ادِّ ةطى قطو منو، فإذا أى سٍ م يف إسناده أى لَّ تكى  حديثو  ، ككلُّ "ُبى اجملتػى "خب منو تى فانػٍ 

 . (ْ)(ال الكتاب الكبّب "اجملتُبػ"ى بصر ا٤بسمَّ تى ىم ىذا ا٤بخٍ رادي فمي  "النسائي
ـكقصَّة التَّ   .(ٓ)أليف ىذه حىٍو٥با الكثّب من الكبلى

                                 
ـ على ىذا يف عنصر: "عىقيدة النسائي كمذىبو".  ٕبىسب رىٍأم ا (ُ)  قِّق د. فاركؽ ٞبادة. كتقدَّـ الكبلى
 . ْٓ -ّٓبتصرؼ: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص  (ِ)
رَّدنا، فصىنىع "اجملتىىب"،  ( كسىأىؿ بعض األيمراء، أبا عبد الرٞبن عن كتابو "السنن": أكيلُّو صحيحه؟ّ) فقاؿ: ال، قاؿ: فاٍكتىب لنا الصَّحيح منو ٦بي

ا تيكلِّم يف ًإسناده بالتَّعليل. ا٤ببارؾ أبو السعادات اب ن األثّب، جامع فهو "اجمٍلتىىب من السنن"، تػىرىؾ كلَّ حديثو أىٍكرىده يف "السنن". مػمَّ
 (.  ُٕٗ/ ُـ(، )ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ، ُبة ا٢بلواين كدكره أخرل، طاألصوؿ، ٙبقيق: عبد القادر األرناؤكط )د.ـ: مكت

 (. ِٔ/ ُـ(، )ََِِىػ/ُِِْ، ُ( علي ا٤ببل القارم، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )بّبكت: دار الفكر، طْ)
، فقد "الكربل" حيح مناب الصَّ خى تً ئي انٍ لب من النساصها أنو ةطى لخَّ كمي  -فيها كي شكِّ كاف البعض يي   كإفٍ -ملة مّب الرَّ كاية أف أى حً : )( من ىذآ)

طلب منو ، فكيف يى رةه نكى لة، كمي علَّ حاديث ضعيفة، كمي تها، ففيو أى دـ صحَّ د عى ؤيِّ يي  "اجملتىب"، ككاقع صحُّ تى  ال نقطعةه مي  كايةه أِنا حً ب :قيل
 -فعلى سبيل ا٤بثاؿ- و،ها بنفسعلَّ حاديثو، أى أى ، بل إف بعض "اجملتىب"من ضً  معلولةن  كثّبةن   حاديثى تخب أى نٍ اب الصحيح، كمع ذلك يػى خى انتً 
منكر "، كقد قاؿ فيو: "عب بن شيبةصٍ مي "ك "الصغرل"حاديثهم يف ج أى ، كمع ذلك خرَّ ًضعاؼجاؿ بأِنم كم على رً د النسائي حى ٪بى 

تخبها نٍ َف يػى  "الكربل"يف  حاديث صحيحةن د أى ، كعلى ا١بانب اآلخر ٪بىً "عرفوال أى "، كقد قاؿ فيو: "يموفأليب مى "ج ، كخرَّ "ا٢بديث
حاديث ذكر أى يى  اإلماـ النسائي ييعلِّل، ٗبعُب: عليهم أف ردُّ يي  . كلكنٍ "ملةمّب الرَّ كاية أى حً "كس ا٤بقصود من ، كىذا عى "اجملتىب"النسائي يف 

 ر الصَّحيح. بتصرؼ من: ٕبث كموضوعم(. أٍم: ال ييريد حىصٍ عى عناه األى مى ػً حيح بخب منها الصَّ تى تها، كإ٭با ا٤بقصود أنو انػٍ  علَّ بْبِّ ليي 
  "د.أنس صربم"، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: اإلماـ النسائي كببلد الشاـ. كالرابط:
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كمػمَّا يىتعلَّق هبذا كييقوِّم ىذا السبب: أنو حٌب كتابو "عىمل اليـو كاللَّيلة" أىلَّفو عندما ةطىلىب منو أىحد 
كتابنا مستقبلن يف الدُّعاء  -كىو أبو النٍَّجم: مٍوُف ا٤بٍعتىًضد با "بىدر الكىبّب-األيمراء 

(ُ)  . 

ا:    ٌا بى": ثان ت  نن الن سائً "المج  ر س  ت ص  ن اخ  ف فٌم   الخ ل 

 
 كمن ا٤بساًئل الكيربل ا٤بتعلِّقة بسينن النَّسائي: فيمىٍن اٍختىصر السنن الصغرل من الكربل؟

القوؿ األكَّؿ: بأف كتاب "اجمٍلتىىب" من صىًنيع اإلماـ النسائي نىفًسو، كعيٍمدة قو٥بم ما ذيكر يف قصَّة 
ا تقدَّـ ذًكرىاتىٍأليفو كاٍختً   . (ِ)صاره للكتاب، كمى

، كأىٍبطلوا القِّصة الٍب ريًكيت يف سىبب تىأليف الكتاب، كىي قصَّة  كالقوؿ الثاين: بأنو تىلميذيه ابن السُِّبِّ
- النسائي مع أىمّب الرَّملة، كقالوا: مىن أىمّب الرَّملة ىذا؟. كمػمَّن صرَّح هبذا الرٍَّأم ا٢بافظ السُّبكي حيث قاؿ

 .  (ّ)ي(ر سنن النسائصى كاختى : )..-يف تىرٝبة اإلماـ ابن السُِّب
" انٍػفىرد بركاية الكتاب، كلىو  كمن األىسباب الٍب جىعى  اه، أف تىلميذه "ابن السُِّبِّ لهم يتًَّجهوف ٥بذا ااًل٘بِّ

 كاف للنسائي دىكره لشىارؾ ابن السُِّب تىلميذه أىخر! 
يىدؿُّ "ااًلٍنفراد" على أنو من صىًنيعو، فقد يػىنػٍفىرد راكم بركاية كتابو لظىرؼو كىذا التػٍَّعليل يىٍضعيف، إٍذ ال 

 من الظُّركؼ، كأٍف يىكوف عيمِّر، كمن األىمثلة على تىفرُّد البعض بركاية الكتب: 
برم: رى ر، أبو عبد ا الفً طى ٧بمد بن يوسف بن مى : كا٠بو: ىػ(َِّ-ُِّ) (ْ)مالًفرىٍبرً ا٢بافظ كالرَّاكم 

 (ىػِْٖ)كُف سنة ، األي تٍْب مرَّ  شٍيخو البخارم ع من٠بى كقد  فو.كل )صحيح البخارم( عن مصنِّ ن رى ثق مى كٍ أى 
ل إليو حى ية صحيح البخارم عنو، رى ك ارى . كقاؿ ا٤بؤرِّخ ابن ًخلِّكاف: )(ٓ)كاه عنو كثّبكفكرى  (.ىػِِٓ)كالثانية 

. ككاف ىذا اإلماـ (ٔ)(حيح عن البخارمامع الصَّ كل ا١بن رى كىو آخر مى .، عوا منو ىذا الكتاب.الناس، ك٠بىً 
ركم عنو يى  أحده  قيى ا بى فمى  ،رجلو  لفى بعوف أى مد بن إ٠باعيل سى " حيحالصَّ "كتاب   عى ٠بىً يقوؿ عن نػىٍفسو: )

                                                                                               
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121157 .) (. ُٗ-ُِ-َُِّيخ الزيارة: )تار 
 كقىضيَّةي حٍصًر ا٢بديث الصحيح أيثّبى يف مىبحث "النَّقد" على صىنيع اإلماـ مسلم، كسيأيت بإذف ا تعاُف.         

ٞبن النسائي، " دينار. انظر: أٞبد أبو عبد الر ََٓكىو قائده تيركي األىصل، كمن أيمراء ا١بىيش العبَّاسي. كقد كىىىب للحافظ النسائي " (ُ)
 .  َٗعمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص

. كىو النَّتيجة الٍب توصَّل إليها د. عمر يف ٕبثو. ينظر: د. عمر ِّٓ-ِِٓ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صِ)
 .   َٓـ(، صََِّىػ/ ُِْْ، ُللنشر كالتوزيع، ط أبو بكر، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ

 (. ّٗ/ ّ( عبد الوىاب السُّبكي، ةطبقات الشافعية الكربل )مرجع سابق(، )ّ)

 ىكذا ضىبىطو صاحب "األعبلـ"، كىناؾ مىن يىفتح الفىاء. كسيىٍأيت من قوؿ ابن ًخلِّكاف.   (ْ)
 (.  ُْٖ/ ٕ) بتصرؼ من: خّب الدين الزركلي، األعبلـ )مرجع سابق(، (ٓ)
(. كقاؿ أيضنا: )..كًنٍسبتو إُف فػىرىٍبر: ُِٔ( كرقم الَبٝبة: )َِٗ/ ْبتصرؼ من: أٞبد ابن خلكاف، كفيات األعياف )مرجع سابق(، ) (ٔ)

ارل(. ا يىلي ٖبي      بفىتح الفىاء كالراء، كىي بىلدةه على ةطىرؼ ًجيحيوف مػمَّ
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 . (ِ)،(ُ)(غّبم
لو أٍف و كاف لػميجرَّد ااًلٍختصار من األىصل؛ لػمىا كاف صحاب ىذا القوؿ: أف ااًلٍختصار لكمن أىدلَّة أى 

ا ليس من األىصل  ا زًيد يف "السنن الصغرل" كليس يف -السنن الكربل-يىزيد بعض األىحاديث مػمَّ ، كمػمَّ
سة أيَّاـ(  . (ّ)"الكربل" )باب: صىـو ٟبى

: كمن الًقراءة ٥بذه ا٤بسألة مػمَّن تىناك٥با من ا٤بعىاًصرين، أًجدي  ا قوالن ثالثنا يف ا٤بسألة، كىو م كقوؿه ثالثه
ا ىي إالَّ ركايةه من رًكايات "السنن الكربل"، فػ"اجملتىب" من د ا٢بميد بأف "اجملتىب" مإليو الدكتور سعذىىب 

ا أف لػ"السنن الكربل" عىدده من الرِّكايات كرًكاية ابن األىٍٞبر  .(ْ)رًكاية ابن السُِّب، كمى
ا َف تىًسر على قاعدةو أك رىابط، كالدكتور سعد ا٢بميد اعتىربى أىمر األىحاديث ا٤بوجودة يف "الصغرل" بأِن

بدليًل أف ىناؾ كتابنا كامبلن مىوجودنا يف "الكربل" كَف ييذكر ِنائينا يف "الصغرل"، ككتاب "التَّفسّب". فجىعل 
 . (ٓ)أىمر ااًلٍختصار من األدلَّة على عىدـ كيضوح الرٍُّؤية

 .    (ٔ)ضها بذًكر ااًلٍعَباض كجىوابوكأىةطىاؿ النِّقاش يف ىذه ا٤بسألة صاحب "ا٤بوىازىنة"، كاستػىٍعرى 
، فإف   "اجملتىب" ىو من صىنيع اإلماـ النسائي، كاٍجتىهد أٍف يكوف الكتاب أىٍغلبو من  كتابكعلى كلو

ا خىطَّ لنىفسو من بيىاف الفقو كالًعلىل، كمىا اٍجتىهد يف انٍتقىائو كمىا اٍجتهد أٍف يػيخرِّج فيو م  ا٢بديث الصحيح،
 كإذا كىجىد أٍف ييضيف حديثنا من غّبىا أىضىاؼ.   من "الكربل"، 

ا منو من جٍ حى  لُّ قى ب منو ما ىو أى خى ، كانتى "السنن الكبّب"ع كقد ٝبىى كيف ىذا يقوؿ ا٢بافظ ابن كثّب: )

                                 
 . ُِٔة السنن )مرجع سابق(، ص( ٧بمد ابن نقطة ا٢بنبلي، التقييد ٤بعرفة ركاُ)
"أبو عبد ا الفيرىاًكٌم": ٧بمد بن الفضل الصَّاعدم. كقد تىفرَّد الفيراكم ىذا  -كجاءت تىرٝبتو بعد الًفربرم-( كمػمَّن تىفرَّد برًكاية الكتب، ِ)

ككاف ييقاؿ يف حقِّو: )الفيراكم، أىلفي راكم(. برًكاية عدَّة كيتبو للحافظ البيهقي مثل: "دالئل النبوة"، ك"األ٠باء كالصِّفات" كغّبٮبا. 
لدين" كقاؿ اقِّق ميعلقنا من نيسخةو أيخرل للكتاب: )يىعِب: أىلف راكم(. ككما ذيكر يف تىرٝبتو: )الفيرىاًكم النيسابورم ا٤بلقب "كماؿ ا

لس إماـ ا٢برمىٍْب أيب ا٤بعىاِف ا١بوىٍيِب الفقيو تلف إُف ٦بى الشَّافعي(. انظر: أٞبد ابن خلكاف، كفيات األعياف )مرجع  الفقيو ادث؛ كاف ٱبى
 (.ِِٔ( كرقم الَبٝبة: )ُِٗ -َِٗ/ ْسابق(، )

؛ كد. حامت الشريف، دراسة منهجية ِٕٓ-ِٓٓكمػمَّن تكلَّم عن ىذه النُّقطة: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ّ)
(؛ ك د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )رسالة َف تطبع فيما أظنُّ، ُٓ/ ُلسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )

(. كالذم تكلَّم عن زيادة "باب: صـو ٟبسة أياـ" ىو د. عمر، يف َُ/ ْكأصلها دركسه أيلقيت يف دكرةو علمية، ا٤بكتبة الشاملة(، )
ن ىذا يف: ا٤ببحث الثاين ٙبت: "يف ًإةطبلؽ الصِّحة على سنن مىعرض حديثو: عن قوَّة أحاديث سنن النسائي. كسيأيت ا٢بديث ع

 .    َٓ-ْٖ. كٙبدَّث عن ىذه ا٤بسألة: صّٕالنسائي..". ينظر: د. عمر أبو بكر، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )مرجع سابق(، ص

 .  ُٔ-ٓٓ( ٙبدَّث د. عمر عن ًركايات السنن الكربل. ينظر: ا٤برجع نفسو، صْ)
 .ِٔٓ-ِْٓد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص( انظر: ٓ)
قيق د. فاركؽ ٞبادة على "عمل اليـو كالليلة". انظر: مشهور بن  ( كقد ذىكرٔ) ستة أىٍكجوو كقاـ بالرَّد عليها. كيىٍذكر أنو اٍستىفاد كثّبنا من ٙبى

٫بو دراسة موازنة )رسالةه منشورةه على االنَبنت. د.ـ: د.ف، مرزكؽ ا٢برازم، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب منها= 
     .َُ-ٓد.ط، د.ت(، ص
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  .(ُ)(فافرٍ كعً  لمو كعً ، كإٲبافو  ؽو كصدٍ  ،قافو تٍ كإً  ظو نيفو عن حفٍ صٍ يف تى  افى بى كقد أى  ما.هى اعى ع ِف ٠بى قى كقد كى ، اتو رَّ مى ػب

ب ى":    ت  نن الن سائً "الم ج  م  س  ف  فً اس  ا: الخ ل   ثالثا

  
د كجامع ك كسنن أيب داكأمَّا يف اٍسم ىذا ا٤بصنَّف، فاألىٍشهر أنو "الػميٍجتىىب" بالبىاء. جىاء يف "ا٢ًبطَّة": )

 . (ِ)(تىب النسائيالَبمذم ك٦بي 
. كىذا يىعِب منو على صحَّة (ْ)امع ىذا جىعىل لشىٍرحو ا٠بىٍْب . كلػمَّا رىأىل ا١ب(ّ)ُب"تى جٍ مي ػ"الكقيل: بالنُّوف 

ؽ التٍَّسميتػىٍْب   .    (ٓ)ًإةطبلى
 . (ٔ)ورة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم"ثي ي بػ: "السنن ا٤بأٍ ك٠بيِّ 

تصرةه من "الكربل"، قاؿ السيوةطي: ) السنن "فات لو من ا٤بصنَّ ككمىا ٠بَّاه بعضهم بػ"الصُّغرل" ألِنا ٨بي
 . (ٕ)(تةتب السِّ ل الكي حدى كىي إً "، غرلالصُّ "ك "الكربل
 

ا اٍختىلفوا يف: ىل ييوصىف "سنن النسائي" بالصِّحة؟ كسيىٍأيت ىذا األىمر يف بيىاف: "مىنزلة سنن  كمى
 النسائي".

ا اٍختىلفوا بأمِّ الكتابػىٍْب ييرادي عند اإًلةٍطبلؽ، فقيل: "الصغرل"، كقيل: "الكربل"، كاستػىٍعرض  كمى
، كتىوصَّلى يف آخر ا٤بطىاؼ: إُف )عىدـً القىٍطع يف ا٤بسألة؛ ألف (ٖ)احب "ا٤بٍدخىل" األىقواؿى يف ىذه ا٤بسألةص

   .(ٗ)ًإةٍطبلؽ السُّنن كًإرىادة أىحًدٮبا أٍمره ًنٍسيب(

                                 
(. كقد نػىوَّه اقِّق عبد الصمد شرؼ الدين ٔبيهد ا٢بافظ ابن كثّب، حيث َُْ/ ُُ( إ٠باعيل ابن كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(، )ُ)

تلميذ ا٤بزِّم كًصٍهره من "ٙبفة األشراؼ" تيعدُّ أىكمل النُّسخ ٥بذا الكتاب، ٗبا  ىػ(ْٕٕيقوؿ: )كنيسخة ا٢بافظ إ٠باعيل ابن كثّب )ت:
 (.  ْٕ/ ُفيها من زياداتو كثّبةو من أىحاديث "الكربل" رًكاية ابن األىٞبر(. ذخّبة العقىب )

/ ُاباين، ىدية العارفْب )مرجع سابق(، ). كمػمَّن صرَّح هبذا االسم: إ٠باعيل البُُٖ( ٧بمد صديق الًقنَّوجي، ا٢ًبطة )مرجع سابق(، صِ)
ـ فيما نيقل من اإلماـ ابن األىثّب، أنو ذىكر أف ا٠بو بالباء، يف: "سىبىب تىٍألًيف اإًلماـ النَّسائي لػميصنًَّفو..". كصٔٓ رَّح الدكتور (. كتقدَّ

 (.    ُٕ/ ِائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )حامت بأف ىذا ااًلسم ىو األىصىحُّ. انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النس
 . ( تقدَّـ فيما نيقل من الشيخ علي ا٤ببلَّ قارم، أنو ذىكر أف ا٠بو بالنُّوف. يف: "سىبىب تىٍألًيف اإًلماـ النَّسائي لػميصنًَّفو.."ّ)
 يف: "كىٍصفي الشَّرًٍح كذًٍكري ا٠بًٍو كمىٍعنىاه..". ( ك٥بذا الشيخ ٧بمد ٠بَّى شٍرحو با٠ٍبىٍْب ميراعاةن للخبلؼ يف اسم كتاب ا٤بصنف، كسيأيت ْ)
 . ْ( انظر: مشهور ا٢برازم، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب منها )مرجع سابق(، صٓ)
 (.ُٕ/ ِ( انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ٔ)
 (. َّٓ-ّْٗ/ ُااضرة يف تاريخ مصر )مرجع سابق(، )( عبد الرٞبن السيوةطي، حسن ٕ)
 ( انظر: د. ٧بمد النورستاين، ا٤بدخل إُف سنن اإلماـ النسائي )الكويت: مكتب الشئوف الفنية التابع لوزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلميةٖ)

 . ُٔ-ٖٓـ(، صََِٖىػ/ُِْٗ، ُبدكلة الكويت، ط
    "علي ا٤ببل قارم" أف ا٤براد عند اإًلةطبلؽ ىو "الصغرل".. كتقدَّـ من قوؿ ُٔ، ص( نفس ا٤بصدرٗ)
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ت وٌ    ح  ت  المطلب الثانً: م  د  ك  د  نن الن سائً، وع  ب عات هاات  س  ٌء عن ط   ً  .    ب ها وأ حادٌث ها، وش

   
كتب نن"، كييراد بييصنَّف سنن النسائي "اجملتىب": ًضمن ا٤بصنَّفات الٍب أيلِّفت يف مػىجىاؿ "السُّ 

"السُّنىن": بأِنا )كتبه حًديثيَّةه ال تىٍستىغرؽي ٝبيع موضيوعات الدِّين، كأكثر ما ٚبتصُّ بو ىو ا٤بوضيوعات 
 .     (ِ)قلُّ فيها أحاديث ا٤بوقوؼ. كيى (ُ)ة، كيىغلب على أحاديثها الرٍَّفعي(الفقهيَّ 

ةي  كبّبه يتكوَّف من ٜبانية أجزاء، مطبوعه يف أربعة ٦بلدات، كلو عدَّ كسنن النسائي "اجملتىب": كتاب ه
توم   ةطىبعات، كقد ييطبع الكتاب مع حاًشيتػىٍيو: إحداٮبا لئلماـ السيوةطي، كاألخرل لئلماـ السندم. كٰبى

. كأكَّلو "كتاب الطهارة"، (ّ)، كيىضمُّ الكتاب الواحد عددنا من األبواب" كتابنآُكتاب "اجملتىب" على "
تيب ا٥ًبجىائي، فأكَّلو "كتاب آداب القضاء" كآخره (ْ)كآخره "كتاب األشربة" . كأمَّا على حىسب الَبَّ

 . (ٓ)"كتاب الوىصىايا"
بابنا، كٙبت كلِّ باب ٦بموعةه " ِِٕٓ" كتابنا، كبلىغىت أبوابو "ّٓكيىرل الدكتور النُّورستاين بأف فيو "

من األحاديث، تىقلُّ تارةن كتىكثري أخرل. كما يىرل بأف عناكين كتبو مطابقةه السم الكتاب "السنن" فهي 
تتعلَّق باألبواب الفقهية، إالَّ ما كاف من كتاب "اإلٲباف كشرائعو"؛ فهذا الكتاب األىٍليق بو "ا١بوامع" ال 

 .(ٔ)"السنن"
بلعي على العناكين الرَّئيسة لسنن النسائي من فهارًسهىا، ككتاب "فتح ا٤بغيث: فهرس كييػمًكن اإًلةطِّ 

تىواه كمواضيعىو كإلقاء نظرةو عامة عليو. ال سيَّما كأنو كىضىع عدَّة فهارس  سنن النسائي"؛ كذلك ٤بعرفة ٧بي
  .(ٕ)لكتاب "سنن النسائي"

                                 
. مث قاـ بذًكر أمثلةو ِٗـ(، صَََِىػ/ُُِْ، ُ( د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، طُ)

 ىذا األمر قريبنا.   من "السنن" يىذكير ا٠بىها مع ذًٍكره ألكَّؿ كتابو فيها كآخره فيها. كسيىٍأيت ذًكر بعض
، ُ( انظر: د. ٧بمد أنور البيومي، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج كدراسة ا٤بتوف كاألسانيد )القاىرة: مؤسسة العلياء، طِ)

 .       ُُِـ(، صََِٕق/ُِْٖ
تول كتاب . مثٕانظر: حسن عبد ا٢بميد، ِتذيب كتاب االستعاذة للنسائي )القاىرة: دار ا٢بديث، د.ط، د.ت(، ص (ّ)  قاـ ببياف ٧بي

" من ىذه الكتب، كيىقع قػىٍبل األىخّب من سنن "اجملتىب"، كعددي أبوابو َٓ"االستعاذة". فقاؿ: )ككتاب "االستعاذة": ىو الكتاب رقم "
 " حديثنا با٤بكرَّر منها(. مث شىرىع يف بياف األبواب كعىدىد أحاديث كل  باب. ُُُ" بابنا، كعدد أحاديثو "ٓٔ"

 : -فائدة للمقارنة-. مث ذىكر بعض السُّنن كىي َّانظر: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، ص (ْ)
ا ا٤بقدِّمة "ِٕٓ" كتابنا، أك٥با الطهارة كآخرىا األىدىب. سنن ابن ماجو )ت:َْىػ(، كفيو "ِٕٓسنن أيب داكد )ت:       "  ّٕىػ(، كفيو عىدى

 ة كآخرىا الزُّىد.      كتابنا، أك٥با الطَّهار 
 .     ُُـ(، صُُٗٗق/ُُُْ، ُانظر: ٧بمد أٲبن الشرباكم، فهرس سنن النسائي= فتح ا٤بغيث )بّبكت: دار ا١بيل، ط (ٓ)

. كا١بامع كصىحيح البخارم، كتىعريف ا١بامع  ِٖ-ُٖ( انظر: د. ٧بمد النورستاين، ا٤بدخل إُف سنن اإلماـ النسائي )مرجع سابق(، صٔ)
 .     ُُِ-ُُُ: د. ٧بمد أنور البيومي، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج )مرجع سابق(، صكما يف

 تسعة فهارس، منها: فهرسه بأ٠باء -يف كتابو ىذا-الشرباكم، فهرس سنن النسائي= فتح ا٤بغيث )مرجع سابق(. كقد كىضع ( انظر: ٧بمد ٕ)
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" حديثنا، ٕبسب تىرقيم الشيخ "عبد الفتاح أيب ٖٕٓٓكعىدد أحاديث "السنن الصغرل" قد بلىغىت "

غدة"، مع مبلحظىًة أنو عدَّ ٝبيع ما ذيكر يف الكتاب من الرِّكايات ا٤بكرَّرة كبعض اآلثار، كلو جيرِّد العدُّ من 
 .  (ُ)صف العدىدا٤بكرَّرىة لػمىا كىصىل إُف نً 

 
 باعة الكتاب: ا من ناحية ةطً كأمَّ 

 ، كمػمَّا كجدتُّ من ةطبعاتو:(ِ)كنيسخو فهناؾ الكثّب من ةطىباعتو
قة كقلَّة األخطاء: ىي "نسخة ا٤بٍكنىز"، كىي النُّسخة ا٤برفوعة على موقع "ا٤بكتبة  من ناحية الدِّ

 . (ّ)الوىقفية". ككىصىفها ا٤بوقع: بأِنا من أىدؽِّ كأىٍتقن كأىضبط نسخ سنن النسائي
 حدة، مػمَّا يدؿ على أٮبيتو: كما أف الكتاب قد ةطيبعت عدَّة ةطبعات يف سنةو كا

أٞبد بن شعيب النسائي، بشرح السيوةطي كحاشية السندم، دار الفكر، للحافظ سنن النسائي، 
 (. ـَُّٗ-ىػُّْٖ)بّبكت 

بشرح ا٢بافظ جبلؿ الدين  ،للحافظ أيب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي
 (. قُّْٖ) ، عاـبّبكت ،عريبإحياء الَباث الالطبعة األكُف، دار  .السيوةطي

كحاشية اإلماـ  يبشرح ا٢بافظ جبلؿ الدين السيوةطي، النسائن عبد الرٞب يبالنسائي، ألسنن 
 . (ْ)(قُّْٖ)سنة  ،ٗبصر ،ا٤بكتبة التجارية الكربل، كُفم. الطبعة األالسند

                                                                                               
 كغّبه من الفهارس؛ كبقراءِتا تىستفيد اتويات األساسية للكتاب.       .ُِ-ُُكيتيب الكتاب على نىسىًق حركؼ ا٤بعجم، ككاف من ص

. كىو ملخصه من كبلـ د. عمر، كذىكر الدكتور أف ّٖ( انظر: د. ٧بمد النورستاين، ا٤بدخل إُف سنن اإلماـ النسائي )مرجع سابق(، صُ)
ليىٍسلك  -ِتركيزه على ا١بوانب ا٤بتعلِّقة بعلَّة ا٢بديث كبياِنا.  -ُا٤بصنف أىكثر من التِّكرار لبعض األحاديث، كأف التِّكرار ألمرىين: 

مسلك البخارم يف استنباط األحكاـ ا٤بتعدِّدة من ا٢بديث الواحد. ينظر: د. عمر أبو بكر، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )مرجع 
 .  ٕٔسابق(، ص

اب كةطبعاِتا. انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو ( كٙبدَّث الدكتور حامت بشيءو من التَّحقيق يف ةطباعة الكتِ)
(. ككذا تعليقه لطيفه من ا٢برازم. انظر: مشهور ا٢برازم، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب ٕ-ٓ/ ِ)مرجع سابق(، )

 .  ٓمنها )مرجع سابق(، ص
(. كعند ٙبىٍميلي ٥با، ُِ-َُ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://www.waqfeya.com/book.php?bid=484) :كالرابط انظر: ا٤بكتبة الوقفية. (ّ)

 َف أىجد ٥با فهىارس. كا أعلم.   
 ( كمػمَّا كجدتُّ من الطبعات القدٲبة: ْ)

 .(ـُْٔٗ-ىػُّّٖ، )بالقاىرة األكُف الطبعة ،مطبعة مصطفى ا٢بليب. و زىر الرَّب على اجملتىبكمع، النسائي للحافظ ،النسائي سنن -       
الىور  ،ا٤بكتبة السلفية، سنن النسائي )مع التعليقات السلفية( - .(ىػُّْٖ)القاىرة،  ،ط األكُف ا٤بطبعة ا٤بصرية، ،سنن النسائي -       

 باعتها. كسيأيت ذًكرىا ًضمن: "خدمة العلماء لشرح سنن النسائي".   كما أف ىذه قد أيعيدت ةطً   .(ىػُّٔٗ، )باكستاف
 كمن الطَّبعات الٍب َف تيؤرَّخ:         
السنن )مع شرح السيوةطي، كحاشية السندم(، أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي بن ٕبر النسائي، دار الكتب العلمية،  -        
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 .(ُ)مةن كمصححةن أيضناكأمَّا من حيث الشُّهرة، فالنُّسخة ا٤بطبوعة بعناية "د. أيب غدة"؛ كوِنا مرقَّ 
. (ِ)كىناؾ نسخةه لػ"سنن النسائي" ةطيبعت يف ٦بلدو كاحد، كبإشراؼ الشيخ الوزير صاٌف آؿ الشيخ

أِنم فتَّشيوا عن نيسخ النسائي )كقد ظىهىر بعد  -كىو عبد ا٤بالك ٦باىد-كذىكر ا٤بدير ا٤بسئوؿ عن الطَّبعة 
قيقو  ا٤بقارنة أف النُّسخة الٍب ةطيبعت بتعليق الشيخ. ٧بمد عطاء ا الفيوجياين األىمرتسرم رٞبو ا، كٙبى

كٙبت إشرافو من الىور، باكستاف، أكثقها كأىفضلها ضبطنا كٙبقيقنا، فجىعلناىا األىصل ا٤بعتمد عليو. أمَّا 
نوف نة فقد ٛبَّت بالنسخة اقَّقة ا٤بطبوعة من دار ا٤بعرفة ببّبكت، كبالنسخة ا٤بطبوعة من دار سىحا٤بقارى 

بتونس، كىي مصورةه عن النسخة ا٤بطبوعة با٤بطبعة ا٤بصرية يف القاىرة، مصر، كا٤بتداكلة أصبلن أك صورةن فيما 
    .(ّ)بْب الناس(

 

                                                                                               
 ، )د.ت(.بّبكت، لبناف

 ت، )د.ت(بّبك ، ٦بلدات( ا٤بكتبة العلمية ْأجزاء يف  ٖن النسائي )سن -        
 كمن الطبعات ا١بديدة:        
 .(ىػَُْٔ)سنة  بّبكت،، ةطبعة دار البشائر       
 ػ.(قَُِْ، الطبعة األكُف، )دار ابن حـزكةطبعةه لػ        

دين السيوةطي كحاشية اإلماـ السندم، اعتُب بو كرقَّمو كصنع فهارسو: ( أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي بشرح ا٢بافظ جبلؿ الُ)
 ـ(. ُْٗٗىػ/ ُُْْا٤بفهرسة،  ّد. عبد الفتاح أبو غدة )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية؛ بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، ط

، ُياض: دار السبلـ للنشر كالتوزيع، ط( أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي الصغرل، إشراؼ. صاٌف آؿ الشيخ )الر ِ)
بأِنا: مصحَّحةه كمرقَّمةه ٕبسب ا٤بعجم ا٤بفهرس كٙبفة األشراؼ،  -يف مقدمة الكتاب-ـ(. ككىصىفوا النُّسخة ُٗٗٗق/َُِْ

 كمأخوذةه من أصحِّ النسخ، كمذيلةه بفهرس لَباجم األبواب كأةطراؼ ا٢بديث كاألثر. 
. كإذا رىجعنا كٕبثنا عن السبب الذم جعلهم يعتمدكف على سائي الصغرل )مرجع سابق(، ص ىػسنن الن ،( أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائيّ)

نسخة "٧بمد عطاء ا"، فسوؼ ٪بد أف صاحب "التعليقات السلفية" قاـ ٔبهدو جيد يف ضبط مًب النسائي؛ حيث اعتىمد على 
، كقد صحِّحت من ستِّ نسخو معتربة، بعضها مقركء ىػ(ُِٗٗسنة )ة يف كانفور )ا٥بند( "النسخة النظامية"، كىي النسخة ا٤بطبوع

ـ( بتصحيح العبلمة السيد ُِِٖعلى اإلماـ الشوكاين رٞبو ا. كقابىلها بػ"النسخة النَّذيرية" كىي نسخةه لطبعة شاىدره )بد٥بي( سنة )
 الفوجياين، التعليقات السلفية، تصحيح نذير حسْب ادث الدىلوم كالشيخ أسد علي اإلسبلـ آبادم. ينظر: ٧بمد عطاء ا

 .   ُُـ(، صََِِىػ/ ُِِْ، ُباكستاف: ا٤بكتبة السلفية، ط-كٚبريج: أبو األشباؿ أٞبد شاغف كأٞبد ٦بتىب السلفي )الىور
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بى.     ت  ج  ننه الم  اة لس  و  اج الر  ر  هج الن سائً فً إ خ  ن   المطلب الثالث: م 

 
، كقد كاف العلماء يىعتربكف بقوؿ (ُ)كأحوا٥بمعرفة الرجاؿ ييعدُّ اإلماـ النسائي أحد األىعبلـ يف مى 

تويف  (ِ)كفيهاالنسائي يف الرجاؿ، كصنيع الذىيب حينما اٍكتػىفىى بذكر تػىٍوثيق "النسائي" فقط، يف ترٝبةو: )
 ،قو النسائياـ. ركل عن منصور. كمالك بن دينار، كةطائفة. ككثَّ اىد بالشَّ خي الزَّ لٍ دىم البػى إبراىيم بن أى 
 .(ّ)(اداتحد السَّ أى كغّبه. ككاف 

ا أف النسائي موصوؼه بأنو نىًظيفي الشُّيوخ قاء الشيوخ . كىذا مػمَّا يػيعىدُّ من ًميزة الكتاب، انتً (ْ)كمى
 . (ٓ)كالسند

 كمن أىقوا٥بم على ٙبرِّيو كانًتقىائو للركاة كالسند: 
٢باكم كا٣بطيب  ككذلك ا (.من شرط مسلم يف الرجاؿ أشدُّ  للنسائي شرطه ) :قاؿ ا٢بافظ أبو علي

  .(ٔ)(من شرط مسلم ا يف الرجاؿ أشدُّ كأف لو شرةطن  ،إنو صحيح) :كانا يقوالف
سي: سألت ةطاىر ا٤بقدً  قاؿ ابني نهجو بأنو أىٍقول من صاحب الصَّحيحىْب، كجاءىت عبىارةه بوىٍصف مى 

إف أليب عبد الرٞبن  ،يا بِب). فقاؿ: !فو النسائيعَّ قو، فقلت: قد ضى وثَّ فى  اين عن رجلو ٪ٍب سعد بن علي الزِّ 
 .(ٕ)(من شرط البخارم كمسلم أشدُّ  ،ا يف الرجاؿشرةطن 

 
 نهجو يف إخراج الركاة ألحاديث ميصنًَّفو: كىناؾ بعض األقواؿ عن مى 

 نهج اإلماـ أيب داكد: جىو كمى القوؿ األكؿ: أف مىنه
ه )ت:كىو رأم ا٢بافظ أيب داكد يف إخراج الرُّكاة  (، أف مذىب النسائي كأيبىػّٓٗ عبد ا ابن مىٍندى

رِّجىاف للراكم يف أحد األنواع األربعة:لكتيًبهم منهجه مي  ، فهما كانا ٱبي  تقاربه

                                 
 ( كسيىٍأيت مزيدي إيضاحو حوؿ ىذا يف عنصر: "مكانة مصنِّفو يف علم الرجاؿ".   ُ)
 ىػ(.  ُِٔ)أٍم: أىمُّ أحداث سنة  (ِ)
 (.   ُّٖ/ ُبتصرؼ من: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، ) (ّ)
؛ كيف ٗ( كىو من قوؿ اإلماـ الذىيب، انظر: د. قاسم سعد، منهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل )مرجع سابق(, صْ)

 .  ّْىػ(، صَُّْ، ُاعد كضوابط علمية )السعودية: دار ابن ا١بوزم، ط٧بمد اإلثيويب، الفوائد السمية يف قو 
، من ًكباًر شييوخ البخارم، كَف يػىٍلقىو مٓ) ن األىئمَّة ( كمن ىذا قوؿ ا٢بافظ السيوةطي يف اإلماـ البخارم، عند )عليِّ بن عيَّاش": كىو ا٢بٍمًصيُّ

سنن النسائي، "مطبوعةه مع السنن" )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، السِّتة غّبه(. عبد الرٞبن السيوةطي، حاشية السيوةطي على 
 (.ّّٗ/ َُ(. كترٝبتو يف: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، )ِٔ/ ِـ(، )ُٖٔٗق/َُْٔ، ِط

ظ: )للنسائي شرطه يف الرجل، أشدُّ من شرط سيىٍأيت ذًكر ىل ييوصف "السنن" بالصِّحة؟ كعبارة ا٢بافظ ابن كثّب: قاؿ أبو علي ا٢باف (ٔ)
 (.  َُْ/ ُُمسلم بن ا٢بجاج(. إ٠باعيل ابن كثّب، البداية كالنهاية )مرجع سابق(، )

  .ُِٗص  )مرجع سابق(، طةا٢بً ، ٧بمد صديق الًقنَّوجيكانظر: (. َُْ/ ُُ( نفس ا٤بصدر، )ٕ)
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 كلِّ مىن اتَّفق عليو البخارم كمسلم كأٍخرىجا عنو يف صحيحيهما.   -ُ
 أك تفىرَّد باإلخراج عنو البخارم.  -ِ
 أك تفىرَّد باإلخراج عنو مسلمه يف صحيحو.  -ّ
 . فكل ىؤالء مقبوؿه عندٮبا إالَّ النَّفر القًليل. د بو اآلخرنهما كاٍستشهى م خرج عنو كىاًحده أىك أى  -ْ
 

رِّج لكلِّ مىن َف ٯبيٍمع على ترًٍكو: كالقوؿ الثاين: أف مى   ذىبو أٍف ٱبي
مع ن َف ٯبي ج عن كل مى ٱبرِّ  كاف من مىٍذىىب النَّسىاًئٌي أىفٍ كىو قوؿ ا٢بافظ ٧بمد بن سعد الباركدم: )

أقول عنده من رىٍأم ؛ ألنو اد الضَّعيفنج اإًلسٍ رِّ خذه كٱبي أٍ جٍستاين كذلك يىٍأخيذ مى داكد السِّ  أف أباك . على تىركو
 .(ِ)(و على رأم الرجاؿحى د يف الباب غّبه كيرجِّ ج الضعيف إذا َف ٯبى رِّ ٱبي . أم: أف أبا داكد )(ُ)(الرِّجىاؿ

ىو إٝباع ةطبقةو ميعيَّنةو.  -يف رأم الدكتور سعد ا٢بميد-ئمَّة" كلعلَّ مىٍقصده رٞبو ا يف "إٝباع األ
فمثبلن إذا جئنا لراكو حدَّث عنو عبد الرٞبن بن مهدم كترىكىو ٰبي القطَّاف، فيػىٍعتىرب النسائي مثل ىذا الصًَّنيع 

مع اإلماماف فإنو ال يىَبؾ الرِّكا ـى َف ٯبى ية عن ذلك الراكم، من باب االختبلؼ يف ذلك الرَّاكم، فإنو ما دىا
كىذا األمر ليس دائمنا فإنو مثبلن تىرؾ الركاية عن "ابن ٥بيعة" مع أف األئمة َف ٯبمىعيوا على تىرًكو، إالَّ أنو تىرجَّح 

                                 
ه، فضل األخبار كشرح مذُ) اىب أىل اآلثار كحقيقة السنن= شركط األئمة، ٙبقيق: عبد الرٞبن الفريوائي ( ٧بمد أبو عبد ا ابن مىٍندى

 . ّٕىػ(، صُُْْ، ُ)الرياض: دار ا٤بسلم، ط
داكد بعض  كرد أبوكقد أى  ما فيو. "ا٢بارث"كيف  "،ا٢بارث األعور. كركايتو عن "َُْص  )مرجع سابق(، طةا٢بً ، صديق الًقنَّوجي ( ٧بمدِ)

 تابو لؤلمور اآلتية:األحاديث الضعيفة يف ك
 من العلماء. ىب إُف القوؿ هبا عاَفه ذى  ،ا فقهيةن أحكامن مع كل األحاديث الٍب تتضمَّ ٯبى  صنيف ىي أفٍ ألف ةطريقتو يف التَّ  -ُ        
 . ياسقول من رأم الرجاؿ كمن القً عف أى َف يكن شديد الضَّ  رل أف ا٢بديث الضعيف إفٍ ألنو كاف يى  -ِ        
 الشيء بعد الشيء، من ىذا ا٤بسند إالَّ  عندم َف أرى  قتصر على ما صحَّ أى  أفٍ  أردتُّ ) ى ابن العريب عن أيب داكد أنو قاؿ البنو:كحك        

، باغ٧بمد لطفي الصَّ بتصرؼ من:  دفعو". إذا كاف يف الباب ما يى ضعف إالَّ خالف ما يى تعرؼ ةطريقي يف ا٢بديث أين ال أي  ،كلكنك يا بِب
 . ِّ)د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت، بواسطة ا٤بكتبة الشاملة(، ص تو كسننوبو داككد حياأ
عرؼ َف يى  د البخارم ٠بَّاه يف "تارٱبو" من القدماء كإفٍ ن ٯبى ذكر يف الثقات مى اف قد يى "ابن حبَّ بأف  ":ميعبد الرٞبن ا٤بعلِّ كيىذكر الشيخ "        

ا كاف الرجل معركفن   نكره، كإفٍ جد يف ركايتو ما استى ن كى ت فيمى د كرٗبا تعنَّ شدِّ اف يكل عنو، كلكن ابن حبَّ ن رى كل، كمى ن رى كل، كعمَّ ما رى 
ن كاف قوف مى وثِّ اىيل من القدماء، ككذلك ٧بمد بن سعد، كابن معْب كالنسائي كآخركف غّبٮبا يي وثيق اجملى منو يف تى  جلي قريبه ا، كالعً مكثرن 

كَف يبلغهم   كاحده رًك عنو إالَّ َف يى  كإفٍ  أك شاىده  ركم متابعه يكوف لو فيما يى  مة بأفٍ ىم مستقيمن التابعْب أك أتباعهم إذا كجدكا ركاية أحدً 
كمىا ذىكر ا٤بعلمي بأف ىذا ح،دٍ ثبت القى صرٰبو بأف الناس على الصبلح كالعدالة حٌب يى اف تى ل عن ابن حبَّ قى  حديث كاحد". مث نػى عنو إالَّ 

بلغو ما يوجب على صدؽو كضبطو كَف يى  ع أحدىم أحاديث الراكم فوجدىا مستقيمة تدؿُّ بنوف عليو، فإذا تتبَّ من األئمة يى ىو منهج كثّبو 
نشأتو كتطوره من القرف األكؿ إُف ِناية ". ينظر: د. ٧بمد الزىراين، علم الرجاؿ فلى ا سى ا يف دينو كثػَّقىوي، كرٗبا ٘باكز بعضهم ىذا كمى ةطعنن 

  .(ٕٔ- ٔٔ/  ُ)ؿ ا٤بعلمي من "التَّنكيل" . كقد نػىقىل قو َُٔص )مرجع سابق(،  القرف التاسع
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 .  (ُ)لدٍيو جيرٍح "ابن ٥بيعىة"
 

   ذىبو يف إخراج الركاة كاف على سًبيل التػَّعىنُّت، ككاف مىٍذىبو ميتشددنا:كالقوؿ الثالث: أف مى 
ا . كتقدَّـ من أقواؿ العلماء م(ِ)ك٥بذا كيًصف النسائي بالتَّعنُّت يف بياف درجة الراكم كالتَّشدد يف ذلك

 يدؿُّ على أف لو شركةطنا أشدُّ من شرط اإلماـ مسلم، كيف قوؿو أشدُّ من البخارم كمسلم. 
ألحاديث فهو ليس كالَبمذم الذم كىذا التَّعنت كالتَّشدد يف اختيارًه لبعض الركاة، أفىادىه يف انٍتقاء ا

 . (ّ)خرَّج أحاديث انتيًقدت عليو كخرَّج لركاةو ميتكلَّم فيهم
أبو ةطالب أٞبد كىذا التَّشدد ىو الذم دىعىاه إُف تىرؾ مثل حديث "عبد ا بن ٥بيعة". كيف ىذا يقوؿ 

ترٝبة،  ترٝبةن  "ةيعى هً ػن لاب"صرب عليو النسائي؟ كاف عنده حديث صرب على ما يى ن يى مى )صر ا٢بافظ: بن نى 
 .(ْ)(ث هبا، فما حدَّ "عن قتيبة عنو :يعِب"

د أف بعض العلماء انٍػبىهركا من صىنيع كيىٍشرح معُب ىذه العً  بارة الدكتور سعد ا٢بميد، بقولو: )٪بًى
ٍن من إسنادو ال مثيل لو، لك النسائي؛ ألف الواحد منهم كاف يىفخر بعلوِّ اإلسناد، كقد حصىل للنسائي علوُّ 

سانيد عالية، كمع ذلك يبة؛ فييصبح عنده أى تى دماء شيوخ قػي ةطريق "قتيبة عن ابن ٥بيعة" كييعترب ابن ٥بيعة من قي 
عتربكف ىذا من الصَّرب الذم قد ال يىتحمَّلو ركم البن ٥بيعة شيئنا، فيى يىَبؾ النسائي ٝبيع ىذه األسانيد كال يى 

على ما عند النسائي األحاديث ريباعية السند، . ك٥بذا فأى (ٓ)ـ فيو(الشيوخ آنذاؾ، كَف يىَبكو إالَّ ألجل الكبل
بلثية؛ بسبب انتقائو السند كا٢بديث, كلو تطلَّب إخراجنا حديثينا كليس يف الكتاب شيءه من األحاديث الثُّ 

بلثية صحيحة قتو مثل الَبمذم كابن ماجو ليس عندىم من األحاديث الثُّ بى جو، ألف الذين من ةطى خرى ألى 
ع حديثه ثبلثيه كاحده يف الَبمذم كىو ضعيف، كأمَّا ابن ماجو فعنده كثّبه كلكنها سناد شيءه كقد كىقى اإل

بلثية الٍب ٝبيعنا من ةطريق "جبارة بن ا٤بغلس" كلكنو ضعيف، فالنسائي أىٍعرض عن إخراج األحاديث الثُّ 
 . (ٔ)ظىًفر هبا، كأىكثر من اإلخراج لرباعية اإلسناد

رىج لػ"ابن ٥بيعة"، كلكنو كاف ييبهم ا٠بو كييقرنو مع راكو آخركالصحيح أنو أىخ
(ٕ)  . 

" قد اضً كيىذكير الدكتور الدَّخيل أف ا٤بوى  ع الٍب أىهٍبم يف النسائي اسم الراكم، عندما يقوؿ: "كذىكر آخره

                                 
 . كذىكىر دليبلن على ما قىالو من صىنيع اإلماـ النسائي. ِّْ-ِِْ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صُ)
 . ٗٗٗ( انظر: د. قاسم سعد، منهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل )مرجع سابق(, صِ)
 .ِّْ-ِِْانظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص( ّ)
 (. َُٖ/ ِّ( ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، تاريخ اإلسبلـ )مرجع سابق(، )ْ)
 . ُِْ( بتصرؼ من: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صٓ)
 . ِْٗ( انظر: نفس ا٤بصدر، )مرجع سابق(، صٔ)
(، حيث صرَّح الشيخ ٧بمد اإلثيويب: بأف الػميبهم ىو "عبد ا بن ٥بيعة" القاضي رٞبو ا ُُٓ/ ِٕ: ذخّبة العقىب )ا٤بوىاًضع انظر ( كمنٕ)

 تعاُف. 
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السند  . ككاف الباحث يىٍسرد(ُ)%" منها الػميبهم فيها "عبد ا بن ٥بيعة"َٓعنا، ك"" موضً ّٗبلىغٍت "
 . (ِ)كا٢بديث كيىذكر عن األئمة مىن ذىكر بأف ا٤بقصود يف الػميبهم ىو "عبد ا بن ٥بيعة"

أنو ٘بنَّبى اإلخراج لركاةو أىخرج ٥بم  -أىٍعِب قىضيَّة تىشدُّده يف الركاة-كالذم ييقوِّم ىذا الباب أيضنا، 
 .   (ّ)البخارم كمسلم

 
 أف يف النسائي رجاالن ) :ابن كثّبا٢بافظ عن بلؽ، فقد نيقل بو على اإًلةط مو سلَّ م غّب مي لكن قو٥بىي 

(ةرى نكى كمي  لةه كمعلَّ  ضعيفةه  كفيو أحاديثي  ، كفيهم اجملركحا أك حاالن نن ا عيػٍ ْب إمَّ ولً ٦بهي 
(ْ) . 

 كما قالو ا٢بافظ ابن كثّب، صحيحه نوعنا ما، ذلك أنو أىخرج لركاةو متكلَّمو فيهم، كمن األمثلة: 
. (ىػِّْ" )ت:ابًن التٍُّسَبىًمِّ "ػب يعرؼك  "،اف أبو عبد ا ا٤بصرمٞبد بن عيسى بن حسَّ أأنو أىٍخرج لػ"

يف فذىكره أبو عبد الرٞبن النسائي  أمَّااب، ك ف با أنو كذَّ لى حى ف عنو، ٰبٓب بن معْبكعندما سيئل ا٢بافظ 
  (.ال بأس بو)شيوخو كقاؿ: 

ا نىرل ىنا ا٣ببلؼي بْب النسائي كابن معْب  يف تػىٍوثيق الراكم كبياف حالىًتو، لكٍن بقيَّة العلماء على ككمى
 . (ٓ)غوم، كحدَّث عنو السِّتة سول اإلماـ الَبمذمالركاية عنو كصنيع اإلماـ البى 

كأيًشّب إُف أنو من ًضمن ىذا الباب أيضنا: أف الدكتور حامت الشريف ٙبدَّثى بشكلو متوسِّعو عن رجاؿ 
 . (ٔ)ا عباس" كناقىشىو يف النَّتيجة الٍب توصَّل إليها صيٌ الدكتور "كى  سنن النسائي، نقبلن من ٕبث

 

                                 
ة ( د. دخيل بن صاٌف اللحيداف، فن الركاية عند اإلماـ النسائي يف السنن بقولو: كذىكر آخر"، ٦بلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغُ)

 . ُ. صّٔ، كالعدد: ُٖىػ، ا١بزء ُِْٕأداهبا، يف ربيع األكؿ العربية ك 
 . ّٔ-ُْ( ا٤برجع نفسو، من صِ)
 . ِْْ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صّ)
 كستىٍأيت مناقشة ىذا، كًإخراجو لػ"ميقاتل".   (ْ)

 (.ُّ/ ِ(؛ ياقوت ا٢بموم، معجم البلداف )مرجع سابق(، )َٕ/ ُِ( ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )مرجع سابق(، )ٓ)
  (.َُ-ْ/ ّ) )مرجع سابق(، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجوحامت الشريف،  ( انظر: د.ٔ)
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ب ى.     ت  ج  نه الم  ن  دٌث لس  ار الح   ٌ ت  هج الن سائً فً اخ  ن   المطلب الرابع: م 

 
كأمَّا عن مىٍعرفة أىنواع ا٢بديث يف سينن النسائي، فاألىحاديثي ا٤بٍذكيورة من حيث اٍعًتبار الصِّحة كدىرجة 

 قيبو٥با على أىنواع. 
بأف ما  -(ىػ٧َٕٓبمد بن ةطىاىر ا٤بقًدسي )ت:أيب الفىضل -كيىذكر البعض عن ا٢بافظ ابن ةطىاًىر 

 يػىٍرًكيو أبو داكد كالنسائي على ثبلثة أقساـ:
  .ٍْب حيحى ج يف الصَّ حيح ا٤بخرَّ األكؿ: الصَّ 

 ةطهما.على شرٍ  كالثاين: صحيحه 
 .(ُ)تهاحَّ طعو منهما بصً قى اىا من غّب حاديث خرجَّ الثالث: أى ك 

 . (ِ)كعن النَّوع األكَّؿ: فالدكتور سعد يىًصف بأف )أىكثر الكتاب من ىذا الباب(
كعن النَّوع الثالث: فا٢بافظ ابن ةطىاىر يقوؿ: )أىحاديث أىٍخرجوىا للضِّديَّة، كأٍكرىديكىا ال قىطعنا منهم 

و ما يكوف بى شٍ . كالشيخ ا٣بضّب يقوؿ: )أى (ّ)فهمو أىىل ا٤بٍعرًفة(بصحَّتها، كرٗبا أىباف ا٤بخرًجي ٥با عن علَّتها ٗبا يى 
 . (ْ)(ازغى باأللٍ 

 .(ٓ)كال يىعِب ىذا بأف كلَّ أىحاديث السنن صحيحة
 

كأمَّا األىحاديث باٍعًتبىار الصِّناعة، فقد أىخرج النسائي أىحاديثى يف كتابو باٍعًتبار الصِّناعة الًفقهيَّة، 
 ة.كالصِّناعة ا٢بىديثيَّ 

كأمَّا الصِّناعة الًفقهيَّة: فكتاب النسائي ىو أىٍشبو بالكتاب الًفقهي؛ لكٍونو رتَّب األىحاديث تىرتيبنا ًفقهينا 
ٝبة على تلك األحاديث ٗبىا تىضمَّنىتو تلك األىحاديث من مىعافو فقهية. فهو كالَبمذم يف  بالتَّبويب كالَبَّ

مذم امتىاز بالعنى  اية بذًكر أىقواؿ الفقهاء، لكن سنن النسائي امتىاز عليو بأنو أىقلُّ صىًنيعو للسنن، لكن الَبَّ

                                 
ةطي شٍرحو ٗبقدمةو (. كقد ذىكىر يف البداية: )افتتح السيو ُّ/ ْ( انظر: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ُ)

ذىكر فيها شركط األئمة نقبلن عن ابن ةطاىر..(. كأمَّا كبلـ ا٢بافظ ابن ةطىاىر فهو يف: ٧بمد بن ةطاىر ابن القيسراين، شركط األئمة 
. ككذا نػىقىل الدكتور سعد عن ا٢بافظ ابن ةطاىر. فانظر: َِ-ُٗـ(، صُْٖٗىػ/َُْٓ، ُالستة )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

 . ٢ِِْبميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صد. سعد ا
 .ِِْ( ا٤بصدر السابق، صِ)
 .  َِ( ٧بمد بن ةطاىر ابن القيسراين، شركط األئمة الستة )مرجع سابق(، صّ)
 (. كما شىرىح الدكتور سعد ىذه العبارة. فانظر: د. سعدُّ/ ْ( د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ْ)

 .ِِْا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص
 "ثناء أىل العلم يف "سنن النسائي" كًإةطبلؽ الصحة عليها".  ( سيىٍأيت ا٢بديث عن ىذا يف:ٓ)
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 . (ُ)عيفةإخراجنا لؤلحاديث الضَّ 
 قهي، عدَّة أمور: كنػىتىج من اٍعًتنائو با١بانب الفً 

 بويب: ف ييكرِّر ا٢بديث ميراعاةن للتَّ أف ا٤بصنِّ   -ُ
ا اعتيرب ميزةن لكتاب النسائي على كتاب ع متعدِّدة، كىذاضً فالنسائي ييكرِّر ا٢بديث كثّبنا يف موى 

الَبمذم، حٌب قيل: إنو أىكثر الكتب تكرارنا للحديث، كمن األمثلة أنو كرَّر حديث "العىمل بالنِّية" يف ستة 
عنا. بينما ٛبيَّز الَبمذم بذًكره أىراء الفقهاء يف كتابو، كىو يوجد عند النسائي كلكنو قليلضً عشرى موٍ 

(ِ)  . 
اًعي ا١بانب الفقهي:م كنػىتىج -ِ تصر ا٢بديث لّبي  ن اعتنائو بفقو ا٢بديث: أنو ٱبى

تصر ا٤بًب حينما ال ييهمُّو بقيَّتو يف ذلك  فهو يف أحيافو )يػىٍقتصر على مٍوضع الشَّاىد من ا٢بديث، كٱبى
تصر، كأنو يى (ّ)ع(ا٤بٍوضً  عو، كىو ٖببلؼ اضً ذكر ا٢بديث كامبلن يف ٝبيع موى . بينما يىرل الدكتور حامت أنو ال ٱبى

تصر ا٢بديث ٕبسب ا٤بٍوًضع  . (ْ)صنيع البخارم الذم ٱبى
 ة يف الباب الواحد: ضى قهي: أنو يىذكر األحاديث ا٤بتعارً ر اعتنائو با١بانب الفً كمن صيوى  -ّ

كًإيرىاًده أحاديث ا١بىهر بالبىٍسملة كأحاديث عدـ ا١بىهر هبا، كىو إذا سكىتى عن ىذا كَف يرجِّح شيئنا، 
 .  (ٓ)ع بْب األحاديث، أم: يىعمل هبذا كذاؾمٍ ده ا١بى فميرا

لل" ارقطِب يف كتاب "العً ثلو مثلي اإلماـ الدَّ ة: فإنو عيِب بذًكر ًعلل األحاديث، مً ا الصِّناعة ا٢بديثيَّ كأم
 .        (ٔ)حينما ييورد ًعلىل األحاديث كاختبلؼ النَّاقلْب ٥با

 ائي:كمن ةطيرؽ تػىٍعليلو للحديث ما رىكاه النس
، ب، عن جابرو لً ك، عن ا٤بطَّ مرو بة بن سعيد، قاؿ: حدثنا يعقوب كىو ابن عبد الرٞبن، عن عى تيٍ أخربنا قي 

ؿه ما َف تىًصيديكه، أك ييصىادى لكم»قاؿ: ٠بعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ:   . «صىٍيدي البػىرِّ لىكم حىبلى

                                 
 .ِْٓانظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ُ)
 .ِْٔانظر: نفس ا٤بصدر، ص (ِ)
 .ِْٔنفس ا٤بصدر، ص (ّ)
تصر ا٢بديث  ٛبيَّز ( يقوؿ: )كمػمَّاْ) بو اإلماـ النسائي على البخارم ميزة : أف اإلماـ البخارم إذا احتاج للحديث أكثر من باب ٰباكؿ أٍف ٱبى

أمَّا اإلماـ النسائي فلدقَّة صناعتو  .اإالَّ نادرن  كال ييورد ا٤بًب كامبلن  ،كيىقتصر على مٍوةطن الشاىد يف كل باب ٰبتاج إليو يف ذلك ا٢بديث
بإسناده كمتنو كال  فلو احتاج للحديث يف عشرة أبواب يورده كامبلن  ا،يو كاف ال ٱبتصر ا٤بتوف أبدن ية ك٢برصو البالغ ككرعو كٛباـ ٙبرِّ ا٢بديث

تصر فيو شيئن   إالَّ  ،كىي كإٍف كانت أىتعبت القارئ ،ؿ الكتاب لكنها أدؽُّ يف نىقل السُّنة كال شكوِّ طى نعم ىي تي  ،كىذه ميزة يف ا٢بقيقة ؛اٱبى
على  الكن اإلماـ النسائي صىرب على ذلك؛ حرصن  ،كرِّر الكبلـ كتابةن خاصةن لُّ من أٍف يي كتعرفوف أف اإلنساف ٲبىى  ،أِنا أىٍتعبت ا٤بؤلِّف أىكثر

عها دكف أمِّ تدخلو فيها باختصار أك ركايةو ٗبعُب أك ما شىابو ذلك(. بتصرؼ من: د. حامت  الشريف، أٍف تىبلغ ىذه السُّنة الناس كما ٠بى
 (. َُ/ ِدراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )

 .ِْٕ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صٓ)
 .ِْٕ( انظر: نفس ا٤بصدر، صٔ)
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 .(ِ)(الكه ل عنو مى كى كاف قد رى   ، كإفٍ (ُ)يف ا٢بديثً  مٌ وً بالقى رك ليس مٍ رك بن أيب عى مٍ عى )قاؿ أبو عبد الرٞبن: 
كىو يف ىذا الباب، يىبدأ بالغىلىط مث يىذكر الصَّواب بعده، كأىكثرى من ىذا يف "السنن الكربل"، كىو 

. (ّ)هبذا األمًر يكوف ٖببلؼ صناعة اإلماـ مسلم يف صحيحو؛ فإنو يىبدأ يف الباب بذًٍكر األصحِّ فاألصىح
 . (ْ)الدكتور حامت ال يراه أمرنا ميضطَّردنا، ال عند النسائي كال عند مسلم كلكن

يعو، كمن ذ من البخارم صىنً ة، فكأنو أىخى ة كا٢بديثيَّ قهيَّ ع اإلماـ النسائي بْب الصِّناعة الفً كىكذا ٝبىى 
اإلماـ ، حيث يقوؿ وؿه مشهوره عن صىنيع اإلماـ النسائيع بينهما يف كتابو. كيف ىذا قى يعو، كٝبىى مسلم صىنً 

حسنها صنيفنا، كأى نن تى فة يف السُّ الكتب ا٤بصنَّ  بدعي إنو أى (: )ىػُِٕ)ت: بٍبابن ريشىٍيدو الفهرم السَّ  ٧بمد
من  هانةه ل الٍب كأِنا كً لى ياف العً من بى  كبّبو   ظو البخارم كمسلم، مع حى  بْب ةطريقٍبىٍ  وصيفنا، كىو جامعه تى 

 .(ٓ)(ما٤بتكلِّ 

                                 
" كقاؿ السيوةطي ٧بشِّينا: )"عمرك بن أيب عمرك": ليس ىو بالقوم يف ا٢بديث. قاؿ الشيخ كِف الدين: قد تىب (ُ) ع النسائي على ىذا "ابن حـز

فقاؿ: خرب جابر ساقط ألنو عن عمرك كىو ضعيف. كقد سىبىقهما إُف تضعيفو ٰبٓب بن معْب كغّبه، لكٍن كثَّقو أٞبد بن حنبل كأبو 
 (. ُٕٖ/ ٓزرعة كأبو حامت(. عبد الرٞبن السيوةطي، حاشية السيوةطي على سنن النسائي، "مطبوعةه مع السنن" )مرجع سابق(، )

 (.   ُٖٔ/ ٓ(. أٞبد النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، )ِِٖٔأخرجو النسائي يف سننو، باب: إذا أىشىار اـر إُف الصَّيد..، برقم: ) (ِ)
. كىو مىفهـو كبلـ ا٢بافظ ابن ُُ-َُ( انظر: مشهور ا٢برازم، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب منها )مرجع سابق(، صّ)

 كالشيخ ا٤بعلِّمي.   رجب
 (. ُٕ/ ِ( انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ْ)
عمادة البحث العلمي با١بامعة : ا٤بدينة ا٤بنورة) ربيع ا٤بدخلي، ٙبقيق: النكت على كتاب ابن الصبلح ،حجر العسقبلين( أٞبد ابن ٓ)

   . كسيىٍأيت التَّعليق عليو يف: "ثناء أىل العلم كأقوا٥بم يف سنن النسائي".(ْْٖ/ ُ) (،ـُْٖٗىػ/َُْْ، ُ، طاإلسبلمية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

71 

   
 

ٌ تها.  المبحث الثا    م  ان  أ ه   ٌ ت بى" وب نن الن سائً "الم ج  لة  س  ز  ن   نً: م 

 
 

 المطلب األكؿ: سينىن النَّسائي من ًضٍمن "الكيتب السِّتَّة"    
 المطلب الثاني: من ًعنىايىة العيلماء بسىمىاع "سينن النَّسائي" كضىٍبًطها     
ًة عىليهاالمطلب الثالث: من ثػىنىاء أىٍىل الًعلم في "سينى       ؽ الصِّحى  ن النَّسائي" كًإٍطالى

: من ثػىنىاء العيلىماء على سينىن النَّ           سائيأكالن
ًؽ الصِّحىة على سينىن النَّسائي "الميٍجتىب          ى"ثانينا: في ًإٍطالى
 سائي"ثالثنا: أىحىاًديث تيكيلِّمى فيها من "سينىن النَّ         

انةي        ميصنًِّفو في ًعلًم الرِّجاؿ كمىٍعرًفة أىٍحواًلهم المطلب الرابع: مىكى
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ت ة":    ن "الك تب الس  م  ن ن الن سائً من ض   المطلب األول: س 

                  
 هدً ة كا١بي من ا٤بشقَّ  مره عيف أى س أك الضَّ كد أك ا٤بدلَّ وس أك ا٤بردي سي و من ا٤بدٍ قيتي نٍ و كتػى قيقي كٙبىٍ )ا٢بديث  معي ػى ج

 اظ.قات من ا٢بفَّ فوا البلداف اإلسبلمية ةطلبنا لبلستماع إُف الثِّ رجاؿ ا٢بديث ةطوَّ  كلُّ ، فافو ٗبكى 
من ( حديثنا، ِٕٕٓ) ىادري ها الصحيح كقى حاديث الٍب ضمَّ ى األى قى انتػى  رٞبو ا، البخارمكمثبلن اإلماـ 

و  ك٠بىاعوسبلمية، لداف اإلً افو يف البي طوى ها أثناء تً عى ٝبى  ،حديث( َََََّ) حواِف خ، كليس شيٍ  لفً أى من ٫بى
 .(ُ)(هد اإلماـ أٞبد بن حنبل يف ا٤بسندع كثّبنا من جي فى يف أنو انتػى  كو من شى 

ٍت يف ذلك كثّبة، إالَّ أنو ) عىت األىحاديث كساٮبى  عً رين على ٝبٍ فِّ وى ا٤بتػى  فقً ع يف أي مى لٍ يػى كالكيتب الٍب ٝبى
كمسلم بن ا٢بجاج  (.ىػِٔٓ)ت: لبخارمريف اإلماماف ا١بليبلف: ٧بمد بن إ٠باعيل اا٢بديث الشَّ 

كتب   كثري ل ا٠بو، كٮبا أى مً "صحيح ا٢بديث" الذم ٰبى  ككبلٮبا صاحبي (. ىػُِٔ)ت: يسابورمالنِّ  مشّبٍ القي 
 رة ا٤بسلمْب.هى عند ٝبٍ  األحاديث النبوية الشريفة ثقةن 

زيد بن ىي: سنن ٧بمد بن يى  يف السنن كبّبةه   أربعةه  هر كتبه ظٍ ٝبع األحاديث كٙبقيقها فتى  ع دائرةي سً تَّ كتػى 
 كسنن أيب عيسى ٧بمد الَبمذم(، ىػِٕٓ)ت: كسنن أيب داكد السجستاين ،(ىػِّٕ)ت: ماجو
 . (ىػ َّّ)ت:، كسنن أٞبد بن علي النسائي (ىػِٕٖ)ت:

 ا٤بسلمْب ثقةه  هرةً ٝبى  ٥با يف قلوبً  ،بسنن النسائي من صحيح البخارم كانتهاءن  كىذه الكتب ابتداءن 
ـه كا طلقةه مي    . (ِ)"(تةالكتب السِّ "عها بعنواف مى مية ٘بٍ سٍ ةطلق عليها تى ٕبيث أي  ،كبّبه   حَبا

"الكيتب بػ -مَّا ييشتىهر عند أىل ا٢بديثمػ-فاكتىسىبىت "سنن النسائي: اجملتىب" أىٮبيةن كمىٍنزلةن يف كوِنا 
 ة. . أم: ٥با مىكانىةي الصَّدارة بْب تلك الكتب األحاديثيَّ (ّ)السِّتة يف ا٢بديث"

صوؿ اإلسبلـ الٍب قاؿ عنها ا٢بافظ تة الٍب ىي كتب أي كىذه الكتب السِّ يقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )
ْب حيحى سبة للصَّ أما بالنِّ ك صو٥با"، ة أي قوا على صحَّ فى ما بالقبوؿ، كاتػَّ هي تػٍ ة تلقَّ في رٞبو ا تعاُف: "أف األمَّ لى السِّ 

فقوا على العمل ٗبا جاء فيهما، كما ة بالقبوؿ، كاتَّ األمَّ تهما قد تلقَّ ك ة ما جاء فيهما، يف صحَّ  ؼى فبل خبلى 
 . (ْ)(رظى حة عليو فيو نى الصِّ  إةطبلؽي فا عداٮبيى 

                                 
 مع تصرؼ. ّٕـ(، صََِْ، أغسطس ُٓ( مصطفى الشكعو، مناىج التأليف عند العلماء العرب )د.ـ: دار العلم للمبليْب، طُ)
 ( نفس ا٤برجع.  ِ)
تب الستة ما عدا "سنن ابن ماجة". انظر: عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوةطي، تدريب ( كقد ييعربَّ ٗبصطلح: "الكتب ا٣بمسة". أم: الكّ)

القارم،  (؛ علي ا٤ببلَُٔ/ ُالراكم يف شرح تقريب النواكم, ٙبقيق: أبو قتيبة نظر ٧بمد الفاريايب )د.ـ: دار ةطيبة، د.ط، د.ت(، )
 (. ِٔ/ ُمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )مرجع سابق(، )

(. ككبلـ ا٢بافظ السِّلىفي انظر: عثماف ابن الصبلح، معرفة ِ/ ُد. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )( ْ)
، د.ط، دار الفكر ا٤بعاصر)سوريا: دار الفكر؛ بّبكت:  نور الدين عَب، ٙبقيق: مقدمة ابن الصبلح= ا٢بديثأنواع علـو 
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ا، أليفن ودىا تى جٍ ا، كأى صنيفن نها تى سى حٍ من أى زيًَّتها: بأِنا )ل الكتب السِّتة كمى م عن فىضٍ كيىذكير ا٢بافظ ا٤بزِّ 
 سنها قبوالن حٍ ، كأى كنةن سرىا مؤي يٍ ، كأى ظمها بركةن عٍ ، كأى ودىا فائدةن عٍ ا، كأى فعن ها نى مِّ ، كأعى ها خطأن قلِّ ا، كأى كثرىا صوابن كأى 

 . ةة كالعامَّ ا عند ا٣باصَّ وقعن ها مى جلِّ كأى  ،فالً وافق كا٤بخى مي ػعند ال
اـ، نى رت ىذه الكتب بْب األى هى ف، فاشتػى أٍ عرفها أىل ىذا الشَّ يى  زيةه تة مى من ىذه الكتب السِّ  كاحدو  كلكلِّ 

فت فيها صيلها، كصنِّ االنتفاع هبا، كحرص ةطبلب العلم على ٙبى  مظي سبلـ، كعى يف ببلد اإل شرتتى كانػٍ 
 .  (ُ)(عاليققت عليها تى لِّ صانيف، كعي تى 

ًر النسائي يف الوى  (، فقد كاف آخريىم ىػَّّاة )ت:فى كإ٭با أيخِّر يف ذًكرىا بْب الكتب السِّتة؛ لتأىخُّ
تيب، ليس ألجل أف كتابو أقلُّ من كتاب  . يقوؿ د. حامت الشريف: )سبىبي (ِ)كفاةن  تأخّب النسائي يف الَبَّ

اة، ىذا ىو سببي تأًخّبه فقط. أمَّا يف الصِّحة فهو أصحُّ أيب داكد كالَبمذم, كلكٍن ألنو تأخَّر عنهم يف الوىفى 
 . (ّ)كأٍقول من كتاب أيب داكد كالَبمذم، كىذا معُب كبلـ ا٢بافظ ابن حجر، كا٢بافظ السَّخاكم(

تيب ا٤بٍعهيود لكتب السُّنة: )البخارم كمسلم كأبو داكد  كيرىل بعض العلماء كحامت الشريف، أف الَبَّ
 .  (ْ)(كالَبمذم كالنَّسائي كابن ماجو

كحاصل ما تقدَّـ: أف سنن النسائي اكتىسىبت أٮبيةن بَبًشيح العلماء ٥با بأٍف تكوف من "الكتب السِّتة"، 
   .(ٓ)الشريف كىي الكتب األصوؿ يف ا٢بديث

                                                                                               
 ألة: ىل ييطلق عليها الصحة أـ ال؟ فسيىٍأيت يف: "ثناء أىل العلم كأقوا٥بم يف سنن النسائي".. كأمَّا مسَْ(، صـُٖٔٗ/ىػَُْٔ

 (. ُْٕ/ ُ( بتصرؼ من: يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، ِتذيب الكماؿ )مرجع سابق(، )ُ)
 (. ِٔ/ ُ( ككذا يقوؿ الشيخ ٧بمد. انظر: ذخّبة العقىب )ِ)
(. ككبلـ ا٢بافظ السخاكم يف: ذخّبة َُ/ ّجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )( بتصرؼ من: د. حامت الشريف، دراسة منهّ)

 (. ُُّ/ ُالعقىب )

  (.ِ/ ُ( د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ْ)

.  َُُماـ النسائي ككتابو اجملتىب )مرجع سابق(، صد. عمر عن "مىنزلة سنن النسائي بْب الكتب السِّتة": د. عمر أبو بكر، اإل ( كٙبدَّثٓ)
     .َُّكما ٙبدَّث عن "ا٤بقارنة بْب سنن أيب داكد كالنسائي". نفس ا٤برجع، ص
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 ا يىنبغي اإلشارة إليها، أنو كىقع خبلؼه يف ٙبديد الكتاب السَّادس.  مَّ ػكم
فالكتاب السادس عند ا٤بغاربة ىو "مؤةطأ مالك"، كأما عند ا٤بشارقة فالسادس ىو "سنن ابن 

بلؼ ضمَّ ( ىذا االختىػُُّْبلسي ا٢بنفي الصَّا٢بي )ت:. كلػمَّا رىأىل الشيخ عبد الغِب النا(ُ)ماجو"
الكتب السِّتة مع موةطَّأ مالك. يف كتابو ألىةطراؼ الكتب السِّتة: "ذىخىائر ا٤بواريث يف الٌداللة على مواضع 

 . (ّ)؛ ليكوف جامعنا لرٍأم الفريقىٍْب "ا٤بشارقة كا٤بغاربة"(ِ)األحاديث"
أليب عبد ا ٧بمد  "كتاب السنن"مث مث كأِنم استػىقىرُّكا على "سنن ابن ماجة"، قاؿ ا٢بافظ الػمزم: )

 .(ْ)(رجتهمبلغ دى َف يى  كإفٍ  ،زكيِبزيد ا٤بعركؼ بابن ماجة القى بن يى 
  

                                 
، فمنهم مىن جىعل السادس "موةطأ اإلماـ مالك"، كابن األثّب يف "جامع األصوؿ"، ُ) ( قاؿ الشيخ ا٣بضّب: )كا٣ببلؼ يف السادس معركؼه

يف "٘بريد األصوؿ". كمنهم مىن جىعل السادس "سنن الدارمي"، كىو خليقه بذلك. كاألكثري على أف السادس "سنن ابن كرزين العبدرم 
ماجو"، كأكَّؿي مىن جىعل السادس "سنن ابن ماجو" ىو أبو الفضل بن ةطاىر يف أىةطرافو كيف شيركةطو "شركط األئمة الستة"، جىعل 

ذلك مىن كىتىب يف الشركط، كيف األةطراؼ كيف رجاؿ الكتب، فتىًبعو على ذلك ا٢بافظ عبد السادس "سنن ابن ماجو"، مث تًبعىو على 
يب، مث الغِب ا٤بقىٍدسي يف "الكماؿ"، مث تىًبعو على ًإٍثره ا٢بافظ ا٤بزم يف "األةٍطرىاؼ ٙبفة األشراؼ"، كيف "ِتذيب الكماؿ" أيضنا، مث الذى

 ( مع تصرؼ. ُ/ ُلكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ا٢بافظ ابن حجر كمىن جاء بعدىم(. من: د. عبد ا
 كقاؿ يف مٍوضعو آخرو: )كىقىع االختبلؼي يف ما ىو الكتاب السَّادس يف "الكتب الستة"؟        
"الكماؿ"، كا٢بافظ ا٤بزم يف  قاؿ بعضهم: "سنن ابن ماجو" كما اعتمده ا٤بتأخركف تبعنا أليب الفضل ابن ةطاىر كا٢بافظ عبد الغِب يف       

"ِتذيبو" ك"أةطرافو" كغّبىم، كاعتمدكا "ابن ماجو"؛ لكثرة زكائده على ا٣بمسة(. بتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على 
(؛ كانظر: عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوةطي، تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم )مرجع ٔ/ ٓمناىج الكتب )مرجع سابق(، )

ت يف تطوير َُٖ/ ُسابق(، ) (. قلت: فكأِنم استىقرُّكا على "سنن ابن ماجو"، كىذه ا١بهود منهم رًٞبهم ا تعاُف ٝبيعنا، ساٮبى
 كتىٍأصيل ًفكرة "الكتب السِّتة".  

 ستىٍأيت اإلشارة إُف ىذا الكتاب ضمن: "خدمة العلماء لسنن النسائي".  (ِ)
 . َُُ-ََُلقوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج )مرجع سابق(، ص( انظر: د. ٧بمد أنور البيومي، اّ)
 .(ُْٕ/ ُ))مرجع سابق(،  ِتذيب الكماؿ، يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم (ْ)
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ها  ط  ب  نن الن سائً" وض  اع "س  م  لماء بس  ة الع   ٌ ا ن   المطلب الثانً: من ع 

 
عىٍيم األٍصبىهاين يىرًكم التاريخي لنا عنايةى أىل العلم بسىمىاع األيصوؿ ا٤بهمَّة للسنُّة، كمثل ما رىكىل لنا أبو ن

ـى يف ترٝبة أحد مشاٱبو: أف "٧بمد بن ٧بمد ا١بيٍرجىاين أبا أٞبد" ) ادى سنةى علينا قىًد سنةى ٟبًسْب، كرىأىيتيو ببٍغدى
. كإذا ٠ًبعى أحديىم من ا٤بؤلف أك (ِ)عنو( الفىرىٍبرًمِّ م" عن كتاب البيخارً "أىٍصلى منو  (ُ)سبعو كٟبسْب، ك٠ًبٍعنا

 ا ًإجازة الكتاب كسنده.  من ةطلىبىتو ناليو 
ككذا اٍعتىُب أىل العلم بسىمىاع كتاب "سنن النسائي" مػمَّن ٠ًبعيوا من مؤلِّفو، ليٍضًبطوا الكتاب كلٍفظىو، 

 كلكي ٯبيىازيكا بركايتو؛  فقد ريكم عن ا٢بافظ ا٤بنًذرم القصَّة التالية: 
سخة بني " وهي تى في أى لى السِّ ا٢بافظ على  "نن النسائيس"رادكا قراءة ا أى ػَّ مػل :ذرم ا٢بافظقاؿ عبد العظيم ا٤بنٍ "

ذهبا من يد تى فاجٍ . ال :فقالوا؟  ا٠بي فيها :فقاؿ .كينعها من الدُّ قد ٠بىً  ،حةه كىي مصحَّ  (ّ)"سعد ا٣بّب
 .  (ْ)"ث بالكتابدِّ كَف ٰبي  ،فيو ا٠بي صلو  من أى ث إالَّ حدِّ ال أي  :كقاؿ .ظو يٍ بغى  ئالقارً 

 ٙبرِّيهم للسَّماع من النُّسخة ا٤بصحَّحة كاقَّقة.كىذا يىدؿُّ على شدَّة 
ع كمن عنىايتهم بالكتاب كبغّبه من الكتب: أِنم يىذكركف عنو ٠بىى  اعو لكتاب "سنن النسائي" كمػمَّن ٠بًى

"، ففي ترٝبتو ااسن صبهاين أيب٧بمد بن عبد ا٣بالق بن أيب شكر األى كسنىة السَّماع، كما عند ترٝبة: "
قراءة أيب مسعود عبد كين، بمن أيب ٧بمد الدُّ  "السنن أليب عبد الرٞبن النسائي"ع ٝبيع كتاب ٠بً  ذيكر بأنو

 . (ٓ)(ىػْٗٗ)من ذم ا٢بجة سنة  ،ا١بليل بن ٧بمد بن عبد الواحد كوتاه
ا اٍعتىُب العلماء يف ٠بىى  ة ا بى ىً : "رٝبةاعو اعتػىنيوا أيضنا بتبليغو كإ٠ٍبىاعو للطلبة، من ىذا أنو ذيًكر يف تي ككمى

من " السنن أليب عبد الرٞبن النسائي"ع كتاب ٠بىً "، أنو دؿبهاين العى صٍ القاسم األى  بن ٧بمد بن حنة أيب
                                 

ىػ(. ينظر: خّب الدين الزركلي، َّْأٍم: أبو نػيعىيم األىٍصبهاين، صاحب الكتاب. كىو أٞبد بن عبد ا أبو نػيعىيم حافظه مؤرخه )ت: (ُ)
 (.  ُٕٓ/ ُسابق(، )األعبلـ )مرجع 

، ُ( أٞبد أبو نعيم األصبهاين، تاريخ أصبهاف= أخبار أصبهاف، ٙبقيق: سيد كسركم حسن )بّبكت: دار الكتب العلمية، طِ)
 (. ِٗٓ/ ِـ(، )َُٗٗىػ/َُُْ

بابن السييب". ذيكر أنو ٠بىىع  ( "سعد ا٣بّب": أحد ريكاة السنن عن الكسَّار، كيف ترٝبة: "إ٠باعيل بن إبراىيم أيب ٧بمد البغدادم ا٤بعركؼّ)
ٝبيع كتاب "السنن أليب عبد الرٞبن النسائي" من "سعد ا٣بّب بن ٧بمد األنصارم". انظر: ٧بمد ابن نقطة ا٢بنبلي، التقييد ٤بعرفة ركاة 

 .  ُِّالسنن )مرجع سابق(، ص
أٞبد بن ٧بمد بن ( ىو: ىػٕٔٓت:) السِّلىفي٢بافظ . كا(ّٗ/ ٔ) )مرجع سابق(، ةطبقات الشافعية الكربل، بكيعبد الوىاب السُّ من:  (ْ)

 ل يف ةطلب ا٢بديث، ككتبى حى بهاف. رى صٍ ، من أىل أى مكثره  في: حافظه لى صبهاين، أبو ةطاىر السِّ فة )بكسر السْب كفتح البلـ( األى لى سً 
من:  فيها. تويفِّ  ىػ فأقاـ إُف أفٍ  ْٔٓسنة ُب لو األمّب العادؿ )كزير الظافر العبيدم( مدرسة يف اإلسكندرية، اِف كثّبة، كبى مى عاليق كأى تى 

)مرجع  ةطبقات الشافعية الكربل، بكيعبد الوىاب السُّ  . كلو ترٝبة يف:(ُِٓ/ ُ) ، األعبلـ )مرجع سابق(،خّب الدين الزركلي
   .(ِّ/ ٔ) سابق(،

 .  ْٖص)مرجع سابق(، لتقييد ٤بعرفة ركاة السنن ، اابن نقطة ا٢بنبلي ( ٧بمدٓ)
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منهم  ،ع منو ٝباعةه ٠بىً ره، كقد كقاـ ىو بإ٠ٍبىاع الكتاب كنىشٍ  (.ىػْٗٗ) كين يف سنةأيب ٧بمد الدُّ ا٢بافظ 
 . (ُ)(ىػٖٔٓ)ة ث إُف سنكقد حدَّ  "،أبو عبد ا ٧بمد ا٢بربم"

اًعو كسنن النسائي، فإنو يينبِّو يف تىرٝبتو بأنو َف ٰبىٍصل كاف العاَف َف يىػٍحظىى بًإجازة كتابو مهمو ك٠بىى كإذا  
اعو، كمىا حىصل مع اإلماـ "أيب بكر البػى  (". ىػٍْٖٓيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب )ت:على ًإجازة الكتاب أك ٠بى

أشياء، منها مسند اإلماـ، كسنن  وي ، كمع ىذا فاتى عديدةو  فاتو مصنَّ ع لكنو ٠بىً  فقد ذيكر يف ترٝبتو: )..
وخو يي كشي . كقاؿ السٍُّبكي: )(ِ)(منها  ما قلَّ يست عنده إالَّ ىذه لى  كلُّ   ،النسائي، كابن ماجو، كجامع الَبمذم

 .(ّ)(كال ابن ماجو ،كال النسائي ،ع لو الَبمذمقى كَف يػى  ،كثر من مائة شيخأى 
، بدليل (ْ)ىذا الكتاب كنىٍشره، قد اٍعتىُب بو بالغ العنىاية قلةه من العلماء يف بىادئ األمرييذكر أف تىبليغ 

رًصوف (ٓ)أف أىغلبى ةطرؽ سنده ينتهي إُف ٦بموعةو معيَّنةو من األ٠باء ، ككاف ىؤالء األىٍكفياء لكتاب النسائي ٰبى
ع منو.على ضىٍبطو ك٠بىى   اعو كًإ٠ٍباعو كًإجىازة مىن ٠بى
، كىو قد (ٔ)ء األىٍكًفياء النَّاشركف للكتاب، يىٍأيت اسمي ا٢بافظ أيب ٧بمد عبد الرٞبن الدُّكينكمن ىؤال

عو من الرَّاكم كالتلميذ عدَّد الركاة، كالقاضي الكسَّار ٠بىً ٠ًبعىو من ا٢بافظ الكىسَّار، كعنو انتىشىر الكتاب كتى 
البىار بالنسائي أالى كىو اإلماـ ا٢بافظ ابن السُِّب

(ٕ)،(ٖ)  . 
 

                                 
 . ْٖٕص)مرجع سابق(، لتقييد ٤بعرفة ركاة السنن ، ا٧بمد ابن نقطة ا٢بنبلي انظر: (ُ)
، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية)د.ـ:  ٧بمد زينهم .أٞبد عمر ىاشم، د .ٙبقيق: د، ةطبقات الشافعيْب، بن كثّباإ٠باعيل من:  (ِ)

 .    َّْ(، صـُّٗٗ/ىػُُّْ
 . (ٗ/ ْ) )مرجع سابق(، كربلةطبقات الشافعية ال، بكيعبد الوىاب السُّ من:  (ّ)
 .  ِّٗ(؛ كد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صْٓ-َْ/ ُعن ريكاة السنن انظر: ذخّبة العقىب )( ْ)
ة أىسطر فقط، كانظر مثبلن إُف السند الذم ذىكره الشيخ يف: "مقدمة الشرح". ذخّبة العقىب )( ٓ)  (.  ُْٓ-ُّٓ/ ُسيىٍأيت ذكريىم بعد عدَّ
ث عنو حدَّ ك  (،ىػّّْ) ار يف شواؿ من سنةع سنن النسائي من القاضي أيب نصر أٞبد بن ا٢بسْب بن الكسَّ ٠بىً  ا٤بتعبِّد، كين الزاىدالدُّ  (ٔ)

ىد ككاف من بيت الزُّ  مذاين كغّبىم.لفي كأبو العبلء ا٢بسن بن أٞبد ا٥بى عاين كأبو ةطاىر السِّ مٍ ا٢بفاظ أبو بكر ٧بمد بن منصور السَّ 
تلميذه كقاؿ  .(ىػَُٓ) تويف سنةك  .ينورذاف كدى كىي بْب ٮبىى  ،ذافخ من ٮبى راسً على عشرة فى  "،كنةدي " :قاؿ ٥بايي  َب كالعبادة من قريةو سِّ كال

ييد لتق، ا٧بمد ابن نقطة ا٢بنبلي(. انظر: ا ثقةن ا ثبتن ككاف متقنن  ،كفكين بالدُّ حدثنا أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٞبد الدُّ ) :لفيالسِّ  ا٢بافظ
 مع تصرؼ.   ّّٖص)مرجع سابق(، ٤بعرفة ركاة السنن 

كقد   ،ٞبد بن شعيب النسائيأنن عن ث بالسُّ حدَّ  ِب القاضي.أٞبد بن ٧بمد بن إسحاؽ الدينورم أبو بكر ا٢بافظ ا٤بعركؼ بابن السُّ ىو  (ٕ)
ث حدَّ ك  يف آخرين.ك د ا بن ٧بمد البغوم كعب ،منهم أبو يعلى ا٤بوصلي ث عن ٝباعةو كحدَّ  (.ىػَِّ) عها منو ٗبصر يف سنةكاف ٠بى 

كأبو ةطاىر ابن  ،كأبو عبد ا ا٢بسْب بن ٧بمد بن فنجويو الدينورم ،ارعنو بالسنن أبو نصر أٞبد بن ا٢بسْب القاضي ا٤بعركؼ بالكسَّ 
 .   ُٗٔص)مرجع سابق(، لتقييد ٤بعرفة ركاة السنن ، ا٧بمد ابن نقطة ا٢بنبليانظر:  سلمة ا٥بمذاين.

ذىكىر تىربًير تفرًُّد    كيىرل الدكتور النُّورستاين بأف التػَّفىرد حىصىل يف الطَّبقة الثالثة أيضنا أٍم: عند "ا٢بافظ الدُّكين" كبعده انتىشىر الكتاب، كما( ٖ)
ر: د. ٧بمد النورستاين، ا٤بدخل الركاية يف بداية الكتاب؛ ألجل أف اإلماـ النسائي ألَّفىو يف أىكىاخر عيٍمره، نقبلن من "د. عمر إٲباف". انظ

 . ّٕ-ِٕإُف سنن اإلماـ النسائي )مرجع سابق(، ص
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لٌها     ة  ع  ح  ق الص  ل  ن الن سائً" وإ ط  ن  لم فً "س  ل الع  اء أ ه  ن   المطلب الثالث: من ث 

 

ن ن الن سائً:       ل ماء على س  اء الع  ن  : من ث   أولا

 
 :  الثػَّنىاء رو من قبل بعض العلماء، كمن ىذانن النسائي بثىناءو عاةطً حىًظي سي 

إُف  قربي خرجو النسائي أى فما أى  ،جو أىل ا٢بديثرِّ إُف ما ٱبي  رتى ظى إذا نى )رم: افً قاؿ أبو ا٢بسن ا٤بعى 
  . (ُ)(هو غّبي خرجى ا أى ػَّ ممػحة الصِّ 

 رؼي شٍ إنو أى )عن اجملتىب للنسائي:  -أحد ريكاة سنن النسائي ٞبرشيخ ابن األى -ي كقاؿ عبد الرحيم ا٤بكِّ 
 . (ِ)(وع يف اإلسبلـ مثلي ضً كما كي  ،فات كلهاا٤بصنَّ 

ا من قهن فً  كثري ا، كأى صفن كى  حسني ين مثلو، كىو أى لم الدِّ ف يف عً صنَّ إنو َف يي )ايب: ا٣بطَّ اإلماـ اؿ قك 
 . (ّ)(ْبحيحى الصَّ 

ٍيدو الفهرم السَّ  ٧بمدكقاؿ اإلماـ  فة يف السنن الكتب ا٤بصنَّ  بدعي إنو أى (: )ىػُِٕ)ت: بٍبابن ريشى
ل الٍب كأِنا  لى ياف العً من بى  كبّبو   ظو البخارم كمسلم، مع حى  ٍبىٍ بْب ةطريق وصيفنا، كىو جامعه سنها تى حٍ صنيفنا، كأى تى 

 . (ْ)(ملِّ من ا٤بتكى  هانةه كً 
ة، قهيَّ حكاـ الفً ُب باألى تى اعٍ  اإلماـ البخارمما قالو الدكتور حامت بأف )في كمىعُب كبلـ اإلماـ ابن ريشىيد،

 نة يف استنباط األحكاـ.يد من السُّ ستفيى  راد أفٍ ن أى مى ػف الكتاب للفقهاء، لصنِّ عل كتابو كأنو يي كجى 
ب الكتاب رتِّ يي  ب كتابو، اكتفى أفٍ بوِّ ة، حٌب أنو َف يي ناعة ا٢بديثيَّ عل إمامتو بالصِّ ا اإلماـ مسلم فجى أمَّ 

بويب ا٤بوجود يف َف يػيبػىوِّب الكتاب، كالتَّ  رتيب األحاديث على الكتب، لكنوا على تى ترتيبنا سليمنا مبنين 
ة ناعة ا٢بديثيَّ بالصِّ  ُب اإلماـ مسلمه تى رةطيب أك غّبه، فاعٍ ح القي ح النوكم أك شرٍ ْب؛ شرٍ ارحً لشَّ من ابعات ىي الطَّ 

ة الٍب ناعة ا٢بديثيَّ كاحد، كغّب ذلك من الصِّ  ةطنو لفاظ يف موٍ رؽ كاألى ع الطُّ تيب، ٝبىى دة الَبَّ وٍ من حيث: جى 
ناعة دة الصِّ وٍ ضل من البخارم يف جى فٍ ا: ىو أى على البخارم عند بعض العلماء، قالو  فيضِّل فيها اإلماـ مسلمه 

                                 
 (.ْْٖ/ ُ( أٞبد ابن حجر العسقبلين، النكت على كتاب ابن الصبلح )مرجع سابق(، )ُ)
الذم حدَّدى القىائل ىو الدكتور  (. كلكنو أىهٍبم القائل. كإ٭بأِ/ ُ( علي ا٤ببل القارم، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )مرجع سابق(، )ِ)

 (. َُ/ ّحامت. كما يف: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )
، ُ( ٧بمد أبو ا٣بّب السَّخاكم، فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي، ٙبقيق: علي حسْب علي )مصر: مكتبة السنة، طّ)

  (.ُُٓ/ ُـ(، )ََِّىػ/ُِْْ
. كعلَّق الشيخ سعد ا٢بميد على ىذه العبارة: (ْْٖ/ ُ) )مرجع سابق(، النكت على كتاب ابن الصبلح ،حجر العسقبلين ( أٞبد ابنْ)

مناىج بأف فيها شيئنا من ا٤ببىالىغة كجاءىٍت )من قىًبيل ًإعجاهبم بسنن النسائي، كإالَّ فالصَّحيحاف أىٍحسن مكانةن منو(. د. سعد ا٢بميد، 
 .        ُِْثْب )مرجع سابق(، صاد
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ز هبا اإلماـ ٛبيَّ  ىذه أموره  ربنا؛ كلُّ خٍ ثنا كأى فريق بْب حدَّ م با٤بعُب، كالتَّ ركً لفاظ، كأنو ال يى ة األى قَّ ة، كدً ا٢بديثيَّ 
 . (ُ)ي(ز بو النسائتميَّ ا يى مَّ ػ، كىذا ميْبع بْب ا٢بيٍسنى فجاء اإلماـ النسائي كٝبىى  مسلم.
ا يحى كٮبا صحً  ،هما ىذه األمةتٍ  عرفػى ٍْب عل كتابو يف مىصىاؼِّ أىجىلِّ كتابػى ٯبى  راد أفٍ أى  النسائي أفَّ كك )

   .(ِ)(البخارم كمسلم
  

ت بى":    ن ن الن سائً "الم ج  ة على س  ح  ق  الص  ل  ا: فً إ ط  ٌا  ثان

 
 ،ارقطِب الدَّ  األئمة: ءكقد كىصىف كتاب "سنن النسائي" ٝباعةه من العلماء بأنو الصحيح، كمن ىؤال

 ،بأنو الصحيح "اجملتىب" صىف كتابككى  ،ذىكر فيو ىذا الكبلـ "شركط األئمة"ده الذم لو كتاب ا٠بو نٍ كابن مى 
م صاحب كابن عىدً  ،نكابن السَّكى  ،بار ا٢بفاظبلمذة النسائي كمن كً يسابورم كىو من تى كأبو علي النِّ 

 .(ّ)البغدادم كا٣بطيب ،"لالكامً "
ضيل ليس من قبيل الصِّحة بل من مىن فضَّل كتابو على كتاب البخارم، كلكٍن اعتيرب ىذا التػَّفٍ  كىناؾ

 .(ْ)حٍيثيَّاتو أخرل
 ا ا٤بعىاًصركف: كأم

ؽ الصِّحة عليو ال بدَّ من كٍضع قٍيدو، فهو يىرل ) أف كل فيىذكير الدكتور حامت بأنو حٌب يىصحَّ إةطبلى
كىو  فيو فبلفه "يقوؿ:  بأفٍ بلؿ قد يكوف صراحةن، عٍ كاإلً   إذا أىعىلَّو.إالَّ  يذكره يف ىذا الكتاب صحيحه  حديثو 
 . (ٓ)(يص على أف إحداىا أٍكُفى من األخرلنصً كايات كالتَّ ، كقد يكوف ببياف اختبلؼ الرِّ "ضعيف

 . (ٔ)بينما يػىرىل الشيخ ا٣بضّب أف إةطبلؽ الصِّحة على كتب السنن تىسىاىله 
                                 

 (. ٕ/ ِ( بتصرؼ من: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ُ)
  (.ٖ/ ِ( نفس ا٤بصدر، )ِ)
 (. ُٓ/ ِ) بتصرؼ من: نفس ا٤بصدر، (ّ)

 (. ِٔ/ ُ)علي ا٤ببل القارم، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )مرجع سابق(، انظر:  (ْ)
 (. ُْ/ ِد. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، ) (ٓ)
صوؿ اإلسبلـ تة الٍب ىي كتب أي كىذه الكتب السِّ ةطرؼه من ىذا يف: "سنن النسائي ضمن الكتب الستة". كقاؿ الشيخ ا٣بضّب: ) ( تقدَّـٔ)

حيحْب فبل سبة للصَّ ا بالنِّ فقوا على صحة أصو٥با"، أمَّ تهما بالقبوؿ، كاتَّ ة تلقَّ : "أف األمَّ -رٞبو ا تعاُف-لفي الٍب قاؿ عنها ا٢بافظ السِّ 
حة عليو فيو ةطبلؽ الصِّ مل ٗبا جاء فيهما، كما عداٮبا إً فقوا على العى ة بالقبوؿ، كاتَّ تهما األمَّ ة ما جاء فيهما، قد تلقَّ خبلؼ يف صحَّ 

كعلى  ككذا أيةطلق على "سنن أيب داكد"، الصحيح،  "سنن النسائي"ةطلق على ن أى كر، كمنهم مى ظر، كقوؿ ا٢بافظ أيب ةطاىر آنف الذِّ نى 
ن عليها، كاصطبلح سى ةطبلؽ ا٢بى إً  :اعيف، كمثلو أيضن ن كالضَّ سى حيح كا٢بى الصَّ  كتب السُّنن  ألف يف ؛ةطلقون أى مَّ ػم ساىله فهذا تى  حاؿو  كلِّ 
اف ما كاه الشيخاف، كا٢بسى حاح ما رى رل أف الصِّ اف، يى سى حاح كا٢بً ْب: إُف الصِّ اب إُف قسمى م الكت، حيث قسَّ ة"صابيح السنمى "وم يف غى البػى 
(. بتصرؼ من: د. عبد الكرًن عيفحيح كالضَّ سن من الصَّ نن غّب ا٢بى أنو مردكد؛ ألف يف السُّ  نن، كىذا الكبلـ ال شكَّ كاه أىل السُّ رى 

 .(ِ/ ُ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتبا٣بضّب، 
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كير أنو ال بدَّ من التَّأكد كالتَّوثُّق من إةطبلؽ العلماء الصِّحة على سنن النسائي، كأمَّا الدكتور سعد فيىذ 
ار الكبّب من ا٢بديث الصحيح . كذلك باٍعًتبار أف اإلماـ (ُ)فإٍف صحَّ عنهم فا٤براد: ما أىٍخرجو من ا٤بقدى

 .(ِ)النسائي كاف ييراعي عند اخًتياره للحديث ا١بانبى الًفقهي كا١بانبى السَّندم
حة" على كتاب النسائي: بأف بعض العلماء حىكىم على ةطبلؽ "الصِّ كلكٍن من األمور ا٤بشكلة يف إً 

، كىذا ييشكل مع إةطبلًؽ الصِّحة عليها. ِنا ضعيفة، كبعضهم أىةٍطلق الوىٍضعحاديث سنن النسائي بأبعض أى 
 كىذا ما سيًتمُّ مناقشتو يف العنصر التاِف.

لة، فكتابي مٍ ةٍطمئنُّ إُف ما قالو ا٢بافظ ابن حجر يف "النُّكت": )كيف ا١بي كألىٍجل ىذا األمر، فإنِب أى 
. ككافػىقىو على (ّ), كييقاربو كتاب أيب داكد(ا٦بركحن  كرجبلن  اضعيفن  االنسائي أىقلُّ الكتب بعد الصَّحيحىٍْب حديثن 

 ساىله فيو تى  ، لكنٍ صحيحه ما فيو  كلُّ )ارقطِب: الدَّ . كىو منطوؽي كبلـ ا٢بافظ (ْ)ذلك السَّخاكم كالسيوةطي
 .(ٓ)(ريحه صى 

 

ن ن الن سائً":      ل م  فٌها من "س  ٌث ت ك  اد  ا: أ ح   ثالثا

  
بأف بعض العلماء تىكلَّم على أىحاديث يف "سنن النسائي: اجملتىب" بأِنا غّب  -فيمىا سىبىق-أىشرتي 

 صحيحة، كىذا ما ييعدُّ مشكلةن يف ًإةطبلؽ الصِّحة عليها.
 "الصغرل"ننو عمومنا لنسائي أك يف سي ا سننأحاديث يف ن ا١بوزم حْب ذىكر بأف ىناؾ كاإلماـ اب

 النسائي تابكف  صٍ مع كى فكيف ؛ "ا٤بوضوعات"دىا يف كتابو رى كأكٍ  ة،موضوع أحاديثي " ىي الكربل"ك
 .(ٔ)؟سكت عنهاتوجد فيها أحاديث موضوعة كيى  عقل أفٍ كيف يي ك  ؟حةبالصِّ 

البن ا١بوزم فإذا هبا عشرة  "ا٤بوضوعات"األحاديث من كتاب  تلك عمٍ ٔبى كقاـ الدكتور حامت 
ٟبسة أحاديث فقط من تلك  "اجملتىب"يف  تها. كتوصَّلى يف النهاية إُف )أِناشى ضها كمناقى ، كقاـ بعىرٍ أحاديث

                                 
 . َِْ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صُ)
عيفه ( كيف مىٍعرض حديثو عن قوَّة أحاديث "اجملتىب"، ذىكر أنو زاد يف "اجملتىب" "باب: صـو ٟبسة أياـ" مث قاؿ: )كا٢بديث هبذا اإلسناد: ضِ)

كاحدو من كتاب الصـو يف "اجملتىب" على الكربل، كيكوف ا٢بديث بذلك  لعىنعنة أيب قبلبة كىو مدلِّس، فلىكى أٍف تتصوَّر زيادة حديثو 
ند. اإلسناد ضعيفنا، فأين ميراعاة جانب الصِّحة من ىذا؟(. مث ذىكر أف ا٤بصنف كاف ييراعي ا١بانبى الًفقهي، ككذا ا١بانبى ا٤بتعلِّق بالس

 .  ّٕ(، صينظر: د. عمر أبو بكر، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )مرجع سابق
 (.  ْْٖ/ ُ( أٞبد ابن حجر العسقبلين، النكت على كتاب ابن الصبلح )مرجع سابق(، )ّ)
(. ككبلـ ا٢بافظ السخاكم يف: ذخّبة العقىب َُ/ ّ( انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ْ)

(ُ /ُُّ  .) 
 (. ِٔ/ ُتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )مرجع سابق(، )( علي ا٤ببل القارم، مرقاة ا٤بفآ)
  .(ُ/ ّ) )مرجع سابق(، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو: د. حامت الشريف، ( انظرٔ)
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ًمس  تػىريدُّ الإف اٍمرىأىيت " سو, كىو حديثفٍ نػى بفو النسائي ضعَّ  كاحده ، ك العشرة إةطبلؽ  صحُّ , كال يى (ُ)"يىدى الى
ق النسائي على افى ع, كقد كى ضٍ كم عليها بالوى وزم يف ا٢بي طأ ابن ا١بى خٍ أى ك  كاألربعة الباقية صحيحةه  ع عليو,ضٍ الوى 

من األحاديث الٍب  حديثه  يبقى  َفإذنا  ا.كا٢باكم كغّبٮب مثل ابن حبافكة  من األئمَّ  اعةه ٝبحيحها صٍ تى 
حد األدلة أى  نتقد على النسائي, كىذا كال شكَّ ا يي مَّ ػ للنسائي معها ابن ا١بوزم يف ا٤بوضوعات يف اجملتىبضى كى 

وصف يي  فيو أفٍ  األسانيد كاألحاديث يقلُّ  يفي وة ىذا الكتاب, كعلى أف ىذا الكتاب نظً القوية على قي 
  .(ِ)(عضٍ عف أك بالوى الضَّ ب حديثه 

 .(ّ)اديثن ( حْْٕكٕبىسب األحاديث الضعيفة يف "ضعيف سنن النسائي" فهي مرقَّمة بػ)
( حديثنا ىي الٍب ضعَّفىها الشيخ األلباين فقط من ْْٕعليقات السَّلفية": ذىكركا أف )كيف مقدِّمة "التَّ 

كم بالوىٍضع على أمِّ حديثو يف سنن النسائي، كما أنو ( حديثنا، كأف الشيخ األلباين )َف ٰبىٍ ٦ُٕٓٔبموع )
وعنا فيو، إالَّ ما كاف من صنيع ابن ا١بوزم فذىكر حديثنا لف أنو ذىكر حديثنا موضقل عن أحدو من السَّ َف يػىنٍ 

ا يف "ا٤بوضوعات" كردَّ عليو(  . (ْ)كاحدن
( حديثنا حيكم عليها بالضَّعف أك ٕٕ( حديثنا، منها )ْْٖكأمَّا زىكائد النسائي فذىكركا أنو يىبلغ )

 . (ٓ)سهافٍ الشُّذكذ، كالبقية إمَّا ًصحاحه بغّبىا أك بنػى 
 

ة دى بٍ عى يث "اجملتىب" تيكيلِّم فيها ألىجل الوىىم أك ا٣بىطأ ، كحديث الكيسيوؼ: كىو عن كيف بعض أحاد
نىةى، عن ٰبٓب بن سعيد، عن عى  أف رسوؿ ا صلى ا " :ة، عن عائشةى رى مٍ بن عبد الرحيم، قاؿ: أنبأنا ابن عيييػٍ

 . (ٔ)"بًع سىجىدىاتو  أىرٍ يف  صيفًَّة زىمزـى أىٍربع رىكىعاتو يف كيسوؼو يفعليو كسلم صىلَّى 
يف " :دة بقولوبٍ رَّد النسائي عن عى فى تػى ) قوليو: بن كثّباا٢بافظ ل يف ا٢باشية على النسائي، عن كقد نػىقى 

با٤بدينة  كاحدةن   مرةن سوؼ إالَّ الكي  صلِّ فإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم َف يي  ؛مه ببلى شك  كىى "،ة زمـزفَّ صي 
 "ىذا ا٢بديث"ا كأمَّ  ،بن عبد الرباافعي كأٞبد كالبخارم كالبيهقي ك الشَّ  كرهىذا ىو الذم ذى  ،يف ا٤بسجد

ة بن عبد الرحيم"مي من يكوف الوىى ى أفٍ شى خٍ يادة فيي هبذه الزِّ  إُف  ق مث صارى فإنو مىٍركىزًمٌّ نىزؿى دمشٍ  ،ىذا "عىٍبدى
ض ىذا على ا٢بافظ رً عي قد ك  (.ابالكت دـً ىم لعى الوى  خل عليوو منو ٗبصر فدى عى ٠بى  "النسائي"مل أف تى صر فاحٍ مً 

                                 
 (. َُٕ/ ٔ(. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، )ّْٓٔ( من مسند ابن عباس رضي ا عنهما، برقم: )ُ)
 (. ْ/ ّ الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )( د. حامتِ)
( ٧بمد ناصر الدين األلباين، ضعيف سنن النسائي، إشراؼ: زىّب الشاكيش )الرياض: مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج؛ بّبكت كغّبىا: ّ)

 . ُِٓـ(، صَُٗٗىػ/ ُُُْ، ُا٤بكتب اإلسبلمي، ط
 . ُِلفوجياين، التعليقات السلفية على سنن النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص( ٧بمد عطاء ا اْ)
 . ُْ( ا٤برجع نفسو، "من مقدمة التحقيق"، صٓ)
 (. ُّٓ/ ّ(، ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن، سنن النسائي )مرجع سابق(، )ُْٕٕأخرجو النسائي يف سننو برقم: ) (ٔ)
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. كاٍستىٍحسىنو كذلك اإلماـ (ُ)(تقادنٍ سن االً حٍ اد كأى جى قد أى ) :كقاؿ .سنوحٍ م فاستى زِّ مً ػٝباؿ الدين ال
لكل  ٨بالفه  فإنو شاذه  ؛ةفَّ كر الصُّ ، دكف ذً صحيحه . كمن ا٤بعاًصرين قوؿ الشيخ األلباين: )(ِ)السندم

 . (ّ)(قةحً ابقة كالبلَّ كايات السَّ الرِّ 
ًحظ من صىًنيع ا٢بافظ ابن كثّب كما اٍستىحسنو ا٢بافظ ا٤بزِّم، أِنما نػىفىى الوىٍىم أك ا٣بىطىأ عن  كأيالى
تمىبلن من شيخو؛ كٍونو دىخل مصر كليس معو كتاب.  "النَّسائي"؛ ٤بكىانتو يف الًعلل كالرجاؿ، كجعىبلى الوىىم ٧بي

  و النسائي بسبب شٍيخو.م فيكٗبعُب آخر، أِنم خرَّجوه بأف ا٢بديث كىىً 
 

وال هم.    فة أ ح  ر  ع  جال وم  لم  الر  ف ه فً ع  انة  م صن  ك   المطلب الرابع: م 

 
كاٍستىمدَّ ىذا الكتاب: "اجملتىب: سنن النسائي" أٮبيةن كصدارةن؛ بسبب عيلوِّ كىٍعب ميصنِّفو يف علم 

. حٌب إف قومنا من العلماء قدَّموه على اإلماـ (ْ)"الرجاؿ كأٍحوا٥بم، كىو العلم الذم ييعرؼ بػ"ا١برح كالتَّعديل
 . (ٓ)مسلم، كاإلماـ الذىيب

ما يف ) :-حقِّ صحيح البخارم-يف  ماـ أيب عبد الرٞبن النسائي رٞبو ا أنو قاؿعن اإل كقد ريكم
 .  (ٔ)(من كتاب البخارم ودي جٍ ىذه الكتب كلها أى 

، كأنو ال ييقدِّـ كتابنا على صحيح البخارم، كلو عيٍدنا ٤بعُب  كىذا يىدؿُّ على اعَباؼ النسائي با٢بقِّ
يتبىادر إُف الفىهم من  ،دة األىسىانيدوٍ  جى الَّ إدة  يػىٍعِب با١بوٍ الكالنَّسائي ا١بملة، فإف ا٢بافظ يقوؿ: )

 كما ىو ا٤ب
تو يف نقد يو كتثبُّ يو كتوقِّ يف الوىٍصف مع شدَّة ٙبرِّ  النسائي غىايىةه  ىذا من مثلً  كمثلي  .اٍصًطبلح أىل ا٢بديث

                                 
، ِسندم، حاشية السندم على سنن النسائي، "مطبوعةه مع السنن" )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، طانظر: ٧بمد أبو ا٢بسن ال (ُ)

 (. ُّٓ/ ّـ(، )ُٖٔٗق/َُْٔ
ا(. نفس ا٤بصدر، )ِ)  (. ُّٔ -ُّٓ/ ّ( إٍذ قاؿ: )كهبذا ظىهىر أف ما قيل يف التػٍَّوًفيق "ٞبىٍل الرِّكايىات على تعدُّد الوىقائع" بعيده جدن
 .      ُّٗناصر الدين األلباين، ضعيف سنن النسائي )مرجع سابق(، ص ( ٧بمدّ)
. كيف مٍوضعو ذيكر أنو رأم ا٢بافظ ٗ-ٖ( انظر: د. قاسم سعد، منهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل )مرجع سابق(، صْ)

 (. ِٔ/ ُا٤بصابيح )مرجع سابق(، ) مشكاة السُّبكي كالذىيب. انظر: علي ا٤ببل القارم، مرقاة ا٤بفاتيح شرح
ـ ا٢بديث عن تىشدُّده يف عنصر: "منهج النسائي يف إخراج الرُّكاة ِّٕ( انظر: د. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، صٓ) . كتقدَّ

 لسننو اجملتىب".     
؛ ٧بمد (ُْ/ ُ)ىػ(، ُِّٗ، ِ، طء الَباث العريبدار إحيا: بّبكت) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، النوكمي ٧بيي الدين ٰب( ٔ)

فىقد صىحَّ عن . كىذه العبارة ريًكيت عن غّبه، جاء يف "التدريب": (ٕٔٓ/ ُِ))مرجع سابق(،  سّب أعبلـ النببلءأبو عبد ا الذىيب، 
جبلؿ الدين  عبد الرٞبن٧بمد بن إ٠باعيل(.  كتابً كيتب كلِّها أىٍجودي من  لايف ىذه ما )قاؿ: أنو  بىكر بن خيزٲٍبىة يبو أبىلًديِّو كشىيخً 
. كيف فىٍضل كتاب البخارم، يقوؿ ا٢بافظ ابن حجر: (ٗٗ/ ُ) )مرجع سابق(, دريب الراكم يف شرح تقريب النواكمالسيوةطي، ت

بن حجر اأٞبد (. لممن مس علم بالفنِّ فاقهم على أنو كاف أى كيكفي من ذلك اتِّ  كثر.فضيل كتاب البخارم يى كبلـ األئمة يف تى   قلي كنى )
 .     (ِٖٔ/ ُ) )مرجع سابق(، النكت على كتاب ابن الصبلح ،العسقبلين
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اؽ يف معرفىة ذلك على ميسلم بن من ا٢بذَّ  مو قوـه حٌب قدَّ  ، ذلك على أىل عصرهيفمو الرِّجاؿ كتقدُّ 
  .(ُ)( ذلك على ًإماـ األىئمَّة أيب بكر بن خيزىٲٍبىة صاحب الصَّحيحيف  مو الدَّارقيطٌِب كغّبهكقدَّ  ،ا٢بجَّاج

ا يعِب أٮبيتو كتقدُّمو يف مَّ ػت يف نقد الرجاؿ؛ ممكانتو يف التَّثبُّ  للنسائي يف فانظر إُف كٍصًف ابن حجرو 
 ىذا العلم، كبالتَّاِف انعكس ىذا األمر على كتابو "السنن".  

لو من كبار النُّقاد ا١بهىابذة كعليهم عى ا جى مَّ ػ" رجلو كراكم، مَََّكقد تكىلَّم اإلماـ النسائي يف ٫بو "
 . (ِ)كالتعديل االعتماد كالتَّعويل يف ا١برح

كيىذكر ا٢بافظ ابن مىٍندىه أف علم أىل األمصار انتهى إُف نفرو قليلو من أىل ا٤بعرفة هبذا العلم، كذىكىر 
 .       (ّ)على سىائًر الناس م ٍٰبتىجُّ هً بعلمً أف ك ٦بموعةن من العلماء، كاف من ًضمنهم اإلماـ النسائي، 

النَّقلى من أقواؿ النسائي يف الرجاؿ، ابني عدم يف كتابو  كلػمىا لو من درايةو هبذا العلم، فقد أىكثرى 
ع منو مباشرةن، بذكره عنو القوؿ أك السند  . (ْ)"الكامل"، ككاف يىركم عنو مباشرةن؛ ألجل أنو من ةطبلبو ك٠بًى

ككذا ا٣بطيب البغدادم أكثر النَّقل عنو يف كتابو "تاريخ بغداد"، سواءه أكاف قولو يف الرجاؿ، أك يف 
 .     (ٓ)اية حديث، كقد كاف ا٣بطيب يىركم عنو بواسطة ابنو "عبد الكرًن"رك 

  
 كيف ذًكر ٭باذج لبعضو من أقوالو يف نىقد الرجاؿ كتىعديلهم، أىذكر التاِف: 

 عبارةه تدؿُّ على ٙبرِّيو:   -ُ
 ."لليث كابن ٥بيعةع ا٠بىً ك  ،جييب، موالىم، ا٤بصرم ا٢بافظعبد ا ٧بمد بن رمح التُّ أنو عند ترٝبة "أيب 

 .(ٔ)(كاحد طأ يف حديثو خٍ ما أى )قاؿ النسائي: 
، كذىكر الثِّقات من أصحابو: -ِ  كركَّز يف اإلماـ أيب حنيفة بأنو ضعيفه يف ا٢بديث ليس إالَّ

 . (ٕ)(طىأ على قلَّة رًكىايىتوكثّب الغىلىط كا٣ب  يف ا٢بديث، كىو يس بالقىومِّ ل حنيفةقاؿ النسائي: )كأبو 
ٍيل ، ةقزًيد ثية أبو يى كعافً : أبو يوسف القاضي ثقة، قات من أىصحابوكالثِّ )كقاؿ:   .  (ٖ)ثقة(كزفر بن ىيذى

                                 
/ ُىػ(، )ُّٕٗ( أٞبد ابن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ترقيم: ٧بمد عبد الباقي )بّبكت: دار ا٤بعرفة، د.ط، ُ)

َُ- ُُ        .) 
 . ٗٗٗ-ٖٗٗ عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل )مرجع سابق(، ص( انظر: د. قاسم سعد، منهج اإلماـ أيبِ)
 .  ٖٔ( ٧بمد أبو عبد ا ابن مىٍندىه، فضل األخبار= شركط األئمة )مرجع سابق(، صّ)
كت: دار ( مثاؿ ا٢بديث، كما يف: عبد ا أبو أٞبد ابن عدم، الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، ٙبقيق: عادؿ عبد ا٤بوجود كعلي معوض )بّب ْ)

 (. ِٗٓ/ ُ(. من خطبة الكتاب. كمثاؿه لقىولو يف راكم، كما يف: )ِٖ/ ُـ(، )ُٕٗٗىػ/ُُْٖ، ُالكتب العلمية، ط
 (. ِّٖ/ ِكمن ا٤بوىاًضع: أٞبد ا٣بطيب البغدادم، تاريخ بغداد )مرجع سابق(، ) (ٓ)
 (. ّْْ/ ُ( ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، العرب يف خرب مىن غرب )مرجع سابق(، )ٔ)
ىػ(، ُّٗٔ، ُ( أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، تىسمية مىن َف يىرك عنو غّب رجلو كاحد، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد )حلب: دار الوعي، طٕ)

 .  ُِّص 
 .ُِْص ا٤برجع نفسو، (ٖ)
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 كقد يوجد راكو اختلىفى فيو قوؿ البخارم كالنسائي:  -ّ
ظر البيخارم نى ك النَّسائي  وقكثَّ  ،ًبضىم نوف كىفتح ًجيم كتىٍشديد يىاء ":بن ٪بي)"اقػىٍولو كما يف ا٢باشية: 

  . (ُ)(يثوحىدً يف 
 كقد يوجد يف بياف حالة راكم االختبلؼي يف اللَّفظ كاالتِّفاؽ يف ا٤بعُب:   -ْ

، (كذبكاف يى   ،ليس بثقة) البخارم كٰبٓب بن معْب:كما كىقىع لراكو ا٠بو: "ا٥بيثم بن عدم" فقد قاؿ 
ا٤بعُب قاربى يف أف الراكم (. فالعبارة كإٍف اختلفىت إالَّ أف مَبكؾ)كقاؿ أبو داكد مثل ذلك، كقاؿ النسائي: 

ا . كا٢باصل: أنو َف يىنفرد بل لقولو مىن كافقو يف الراكم، أك يكوف ٤بعُب قوؿ النسائي قوؿه لو (ِ)ضعيفه جدن
   نػىٍفس النَّتيجة الٍب توصَّل إليها النسائي.

                                 
 (.ُُْ/ ُ( ٧بمد أبو ا٢بسن السندم، حاشية السندم على سنن النسائي )مرجع سابق(، )ُ)
 . (ِٖٕٗ -ِٖٖٕ/ ٔ) )مرجع سابق(، معجم األدباءا٢بموم،  تمن: ياقو  (ِ)
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ل ها ن ن الن سائً" وأ ص  ل ماء بـ"س  ٌ ة ب عض  الع  ا  المبحث الثالث: من عن 

 
 مطلب األكؿ: من ًخٍدمىة العيلىماء للسُّنن الكيبرل كالصُّغرلال     

ًة أىٍطرىاؼ الحديث كنىحوىا          : العنىايىة بهما من ًجهى  أكالن
 ثانينا: العنىايىة بزىكىائًد اإًلماـ النَّسائي كمىا يىتعلَّقي بالسَّند         
ٍتًم كًذكًر مىٍنهج اإلً            ماـ النَّسائي  ثالثنا: العنىايىة بالخى
 رابعنا: العنىايىة بهما من ًجهىة ااًلٍخًتصىار كالتَّهًذيب         
 خامسنا: العنىايىة بتىٍحًقيق كًإٍخرىاج "السُّنن الكيبرل"          

 
 هاالمطلب الثاني: من ًخدمىة العيلىماء لشىٍرح "الميٍجتىبى" كتىٍحًقيًقها كفػىٍهرىسىتً       

: م           شىرًح "سينىن النَّسائي" ماء بن عنىايىة العيلى أكالن
 ثانينا: من عنىايىة العيلىماء بػًها في تىٍحًقيًقها كفػىٍهرىسىًتها كااًلٍىًتمىاـ بأىحىاديًثها         
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غرى.        نن الك برى والص  ل ماء للس  ة الع  م   المطلب األول: من خ د 

 
تىلف ىذه العناية من إماـو إُف إماـو لكنهم كحىًظي الكتاباف بعنايةو خاصةو من بعض ال علماء، كٚبى

عوا (ُ)اجتمعوا يف ًخدمتهما كاالىتماـ هبما . كتقدَّـ ذًكر ةطرؼو من عناية أىل العلم بسىماع الكتاب مػمَّن ٠بى
 ، ليىٍضبطوا الكتاب كصحَّة لفظو.(ِ)من ميؤلِّفو

 للعلماء يف "السنن الكربل" ك"الصغرل"  ناية ا٤بشَبكةكمن ا٤بناسب يف ىذا ا٤بطلب ا٢بديث عن العً 
 ناية: كيف ا٢بديث عن تلكم العً 

 

اف الحدٌث ون حوها: ر  ة  أ ط  ٌ ة بهما من ج ه  ا : العن   أولا

 
 ةطراؼ ا٢بديث: العنىاية هبا من ناحية أى  -أ

  كىناؾ من العلماء مىن اىتىمَّ بأةطراؼ سنن النسائي، فأىٍدخىل أةطراؼ حديث "اجملتىب" يف كتابو.
تصُّ بأحاديث كتبو معيَّنة، رىتَّب فيها مؤلِّفوىا أحاديث  راؼ": )ىي كتبه حديثيةه، ٚبى كا٤بقصود بػ"األىةطٍ 

على ًحدة، كرتَّبوا الصحابة على حركؼ ا٤بٍعجم. كييبلحظ يف ىذا النوع من الكتب: عدـ  كل صحايبو 
 .(ّ)رؼو من ا٢بديث(ذًكر متوف األحاديث كاملةن، كإ٭با ييػقتصر على ةطى 

فة األىشراؼ ٗبعرفة (ْ)كمػمَّن خىدىـ سنن النسائي من ناحية األةطراؼ ألحاديثها -ُ : "ٙبي
(. مث "ًإٙباؼ ا٤بهرة بالفوائد ا٤ببتكرة من أىةطراؼ العىشرة" للحافظ ىػِْٕ، للحافظ ا٤بزم )ت:(ٓ)األىةطراؼ"

تىبابن حجر. كىناؾ غّبٮبا مى   ا الباب ٮبا الكتاباف ا٤بذكوراف.، إالَّ أف األشهر يف ىذ(ٔ)يف ىذا الباب ن كى
ا بػ"س": للنسائي يف سننو، كغالبنا ما ييراد: بػ"السنن الكربل". كأمَّ  -يف كتابو-ككاف ا٢بافظ ا٤بزم يىرمز 

                                 
رجع ( كٙبدَّث الدكتور حامت عن عناية العلماء هبا ككاف تىقسيمو رائعنا. انظر: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مُ)

. ككذا الشيخ ٧بمد اإلثيويب َُّ)مرجع سابق(، ص(؛ كد. ٧بمد النورستاين، ا٤بدخل إُف سنن اإلماـ النسائي ُّ-َُ/ ّسابق(، )
 ( نقبلن من ٧بقِّق "عمل اليـو كالليلة".ٖٔ/ ُيف: ذخّبة العقىب )

 ( كما تقدَّـ يف عنصر: "أٮبية السنن كاعتنائهم هبا".ِ)
 . ّٓبتصرؼو يسّب من: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، ص (ّ)

 . ّٔر، صانظر: نفس ا٤بصد (ْ)

رم مػىٍجراىا من "مقدمة صحيح مسلم" ك"مراسيل أيب داكد". د. ٧بمد أنور البيومي، القوؿ ا٤بفي (ٓ) د جىػمىع فيو أىةطراؼ الكتب الستة، كما ٯبى
 .  ُٗيف كيفية التخريج )مرجع سابق(، ص

-يف فيها، كفوائد كيتب "األىةطراؼ"، كما استعرىضى للكتابػىٍْب ذىكر الدكتور ٧بمد البيومي: الكتب الٍب أيلِّػفىت يف "األةطراؼ" كتاريخ التَّأل (ٔ)
    .َُٖ-ٖٗبذًكر ا٤بميِّزات كالعييوب. ينظر: ا٤برجع نفسو، ص -ٙبفة األشراؼ كذىخائر ا٤بواريث
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 .    (ُ)"العمل كالليلة" للنسائي"سي" فػ
إ٠باعيل ر ا٤بواريث يف الٌداللة على مواضع ا٢بديث" لئلماـ عبد الغِب بن كأمَّا كتاب "ذىخائً  -ِ
ىػ(. فهو كاف يىرمز بػ"س" للنسائي يف سننو الصغرل ا٤بسمَّاة "اجملتىب" كاٍقتصر ُُّْا٢بنفي )ت: يالنابلس

 . (ِ)اموعليها؛ بسبب أنو قلَّ كجود "السنن الكربل" يف أيَّ 
 كمنهم مىن خىدىـ ىذه السنن بضىمِّ أحاديثو إُف مؤلِّفو "ا١بامع":  -ب

مع يف مؤلَّ  يع" ىي: )كتبه امً جى مى ػك"ال . كمن (ّ)ة(فو كاحدو أحاديثى عددو من الكتب ا٢بديثيَّ حديثيةه ٘بى
 "،جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ. يف كتابو: "(ْ)ىػ(َٔٔثّب ا١بزرم )ت:أىشهرىا: صنيع ا٢بافظ ابن األى 

ئي كمسلم كا٤بوةطأ كسنن أيب داكد كسنن النسا مبْب البخار "فيو  عى ٝبى  .(ٓ)دات٦بلَّ  ةعشر كىو من 
و كنبَّ  ،ف رجا٥باصى ح غريب األحاديث كمعانيها كأحكامها ككى رى م، كشى جى و على حركؼ ا٤بعٍ لى مً عى  "،كالَبمذم

 .        (ٕ)!(فصنَّ ف مثلو قط كال يي صنَّ م يي لػا أنو طعن قى  قطعي أى ) :فقاؿ ا٤بؤلِّ  .(ٔ)على ٝبيع ما ٰبتاج إليو منها
 .(ٖ)كغّب ذلك من األعماؿ ا١بليلة

 

ا: ال ٌا ند: ثان تعل ق  بالس   ٌ ا  ائ د ال مام الن سائً وم  و  ٌ ة بز  ا  عن 

 
 من ناحية العناية بزكائد اإلماـ النسائي:  -أ

 .(ٗ)فهناؾ جيهد ا٤بؤلِّف كسركم، كلو كتاب يف: "زكائد النسائي" -ُ
بعة: ائد اإلماـ النسائي على الكتب األر كى زى كقد كجدتُّ يف ىذا الباب على عنواف رسالة باسم " -ِ

                                 
 .ٖٗ( د. ٧بمد أنور البيومي، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج )مرجع سابق(، صُ)
 . َُٓ( نفس ا٤بصدر، صِ)
 . ُّايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، ص( د. علي نّ)
: "ىو ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن ٧بمد بن -مع تصرؼ-(. كقاؿ فيو ِِٖٔ/ ٓانظر ترٝبتو: ياقوت ا٢بموم، معجم األدباء )مرجع سابق(، ) (ْ)

ا فاضبلن كسيدنا  عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين، أبو السعادت ا٤بلقَّب ٗبجد الدين ا٤بعركؼ عند الناس: " بابن األىثّب"، ككاف عالػمن
، قد ٝبىىع بْب علم العربية كالقرآف. كمولده يف سنة ) ىػ( با١بزيرة. كانتقل إُف ا٤بوصل يف سنة ٟبس كستْب. كَف يىزؿ هبا إُف أٍف ْْٓكامبلن

 ىػ(". َٔٔمات يف: يـو ا٣بميس سىلخ ذم ا٢بجة سنة )

ع األحاديث. كا أعلم.  كىضىعتي الكتاب ىنا مع إف جانبنا (ٓ)  فيو لبياف الشرح كالغريب؛ كىٍوف مقصد الكتاب األساسي: ٝبى
ا، كعدد أحاديثو "ُُكقاؿ الدكتور علي: )يػىقىع يف " (ٔ) " حديثنا(. من: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع ِّٓٗ" ٦بلدن

 .  ُّسابق(، ص
 (.ُِِٕ/ ٓجع سابق(، )من: ياقوت ا٢بموم، معجم األدباء )مر  (ٕ)
 . ّٔانظر: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، ص (ٖ)
ىػ(. كمن ُُْٗ، ُسيد بن كسركم حسن، ًإٍسعاد الرَّائي بأىفراد كزىكىائد النسائي على الكيتب ا٣بىمسة )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط (ٗ)

  ائد أحاديث النسائي على بقيَّة الكتب ا٣بمسة.عنواف الكتاب يتَّضح: أنو يىعتِب ٔبانب زك 
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تّب، اجسى، معبد ا مصطفى سعيد مر٘ب"، لع كٚبريج كدراسةالبخارم، مسلم، أيب داكد، الَبمذم: ٝبى 
 .(ُ)رفعت فوزم عبد ا٤بطلب كا٤بشرؼ. ـ،ُِٗٗمية، شريعة اإلسبلـ، الار العلو رة، دمعة القاىجا

امعة اه، ا١بتور رم، دكلعمعبد ا بن ٧بمد بن عبد ا ا"، لتةة السِّ كائد النسائي على بقيَّ زى ك" -ّ
 .(ِ). عبد ا علي أبو سيف ا١بهِبكا٤بشرؼ ،قُُْٔالسنة، و يف، فقديث الشر مية، ا٢باإلسبل

 كمن العلماء مىن اٍعتىُب ٔبانب السند:  -ب
 ف. كًعناية بعض العلماء، ببياف إجازة الكتاب بالسند ا٤بتًَّصل إُف ا٤بصنِّ   

"، حيث ذىكر السند ا٤بتًَّصل إلجازة كتاب لفوؿ السَّ صي ٗبوٍ ة ا٣بلف لى صً كمثل صىًنيع صاحب "  -ُ
 . (ْ)ك"السنن الكربل" (ّ)"اجملتىب"
ا"، البن ناصر الدِّين كعن األسانيد لكتاب السنن: ىناؾ كتاب "أىسانيد الكتب الستة كغّبى -ِ

 .  (ٓ)ين(، كةطيبع ًضمن ٦بموعه فيو رىسائل البن ناصر الدِّ ىػِْٖ)ت:
 أك جزءه اعتُب برباعيات اإلماـ النسائي: كىناؾ كتابه  -ّ

 . (ٔ)ف النسائيكذىكر سنده إُف ا٤بصنِّ  ".ٞبد بن شعيب النسائيأعبد الرٞبن  أيبرباعيات سنن كىو "
 :(ٕ)كألَّف بعضهم يف ا٤بصىافىحىة -ْ

" ئيحات اإلماـ مسلم كاإلماـ النساافى فيو مصى  جزءه كىي متعلقةي ٕبالةو يف السند، كاسم ىذا ا١بزء "
من األجزاء  ثبلثةه " ة باسممن ٦بموعةطيبع ضً . ك ىػ(َٕٓ)ت:أبو ٧بمد  مياةطيٌ عبد ا٤بؤمن بن خلف الدِّ ل

   .(ٖ)"ا٢بديثية

                                 
 انظر: ١بنة الببليوغرافيا اإلسبلمية= أبو سعد األثرم، دليل الرسائل ا١بامعية يف علـو ا٢بديث النبوم يف معظم ا١بامعات اإلسبلمية حٌب (ُ)

 (.ََٖ) ، برقم:ْٖـ ا٤بناقشة كا٤بسجلة )رسالة منشورةه على االنَبنت دكف معلومات(، صََِِعاـ 
 (. ِّٖ، برقم: )ٖٔ( انظر: من نفس ا٤برجع، صِ)

 . ْٔمن: ٧بمد الرُّكداين، صلة ا٣بلف )مرجع سابق(، ص (ّ)

 . كسيىٍأيت ذًكر السندىٍين يف عنصر ا٤بطلب الرابع: "يف ذًكر سند إجازتو للكتاب"، من ا٤ببحث األكؿ.  ٓٔنفس ا٤بصدر، ص (ْ)
انيد الكتب الستة كغّبىا، ًضٍمن: ٦بموعه فيو رىسائل البن ناصر الدين، ٙبقيق: مشعل ا٤بطّبم )د.ـ: ( ينظر: ٧بمد ابن ناصر الدين، أىسٓ)

، ط  .    ِٗٔـ(، صََُِىػ/ُِِْ، ُدار ابن حـز
. كأشىار مؤلِّف الكتاب إُف ريباعيات أخرل كمثل: "رباعيات جامع أيب عيسي بن ِّٓ( ٧بمد الرُّكداين، صلة ا٣بلف )مرجع سابق(، صٔ)

سورة الَبمذم". كىي مائةه كسبعوف حديثنا. كفيو ثبلثيه كاحد. كقد ذىكر ا٤بؤلف سىند الكتاب منو إُف ا٤بصنِّف، حيث قاؿ: )بو إُف 
الشهاب ا٢بجار عن عبد اللطيف بن ٧بمد القبيطي عن أيب زرعة ةطاىر بن ٧بمد ا٤بقدسي. كبو إُف السِّلفي. كبلٮبا عن عبد الرٞبن 

 أٞبد بن ا٢بسْب الكسَّار عن أيب بكر ٧بمد بن أٞبد بن السُِّب عنو(.  بن ٞبد الدُّكين عن
يف الغالب ( الػميصىافىحة: ىي استواء عدد اإلسناد من الراكم إُف آخره، مع إسناد تلميذ أحد ا٤بصنِّفْب. ك٠بِّيىت ميصافحة؛ ألف العادىة جىرىت ٕ)

قىيا. من: ٧بمود ةطحاف، تيسّب ، َُمصطلح ا٢بديث )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، ط با٤بصىافىحة بْب مىن تىبلى
 .    ِِٕـ(، صََِْىػ/ُِْٓ

، جزاء ا٢بديثيةمن األى  ثبلثةه فيو  ٦بموعه  :ضمن، افحات اإلماـ مسلم كاإلماـ النسائيفيو مصى  جزءه ، عبد ا٤بؤمن خلف الدمياةطيٌ ينظر:  (ٖ)
(. كىو من جزءو كاحد. كييبلحظ بأف ا٤بؤلف مصرم، ـََِٓ، ِ، طدار غراس؛ ك مكتبة أىل األثر)الكويت:  جاسم الفجيٙبقيق: 
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هج ال مام الن سائً:   ن  كر  م  م  وذ  ت  ٌ ة بالخ  ا ا: العن 
 ثالثا

 
ٍتم الكتاب":  -أ ـ الكتابػىٍْب من جهة كىٍضعو "خى  كىناؾ مىن خىدى

": أنو عبارةه عن بياف مناىج مؤلِّفي الكتب يف انتقائها كتىصنيفها، كخبلصة االستقراء كييراد بػ"ا٣بىٍتم
 .(ُ)التَّاـ لتلك ا٤بناىج

ا لعددو من كتب ُّكالذم أىٍكثر من ىذا النوع من التأليف ىو اإلماـ السَّخاكم، فقد كىضىع " " ختمن
ٍتمى   اف على "النسائي". السنة كالسّبة. كما يتعلَّق بكتب اإلماـ النسائي، فلو خى

ا٣بىتم األكؿ: "القوؿ ا٤بعتىرب يف خىتم النسائي ركاية ابن األىٞبر" من ٙبقيق "جاسم الفجي"، كىو خىتمه 
 .     (ِ)على "سنن النسائي الكربل" من ركاية ابن األىٞبر

تمه يف "السنن الصغرل: كا٣بىتم الثاين: "بيغية الرَّاغب ا٤بتمِبِّ يف خىتم النسائي ركاية ابن السُِّب". كىو خى 
متو لشرٍ تٍ ل الشيخ ٧بمد بن علي آدـ ىذا ا٣بى اجملتىب"، كقد نػىقى  . كىو من ٙبقيق د. عبد (ّ)حوم كلَّو يف مقدِّ

 .     رٞبو ا تعاُف العزيز العبد اللطيف
 كىناؾ مىن اىتمَّ ببياف منهج الكتابىْب كدراسًتًهما: -ب
ٍدخىل إُف سنن النسائي، كىو من عىمل د. ٧بمد ٧بمدم كقد كىضىع أحديىم ما أىٍشبو با٤ب -ُ

النُّورستاين، كا٠بيو: "ا٤بدخل إُف سنن النسائي اجملتىب". كىو من نىشر قطاع ا٤بساجد التابع للشئوف 
 بدكلة الكويت.  ةاإلسبلمي
ه: "منهج كبعضهم كىضىع رسالةن يف ا٤بوىازنة بْب الكتابىْب، كىو مؤلَّفه لػ"مشهور ا٢برازم"، ٠بَّا -ِ

اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب منها ٫بو دراسة موازنة". كىي رسالةه لطيفةه نشىرىىا مؤلِّفو على 
 االنَبنت. 

، (ٓ)كالشيخ ا٣بضّب (ْ)كبعضهم ٙبدَّث عن منهج النسائي يف سننو، كصنيع الدكتور سعد ا٢بميد -ّ

                                                                                               
كاعتُب بإماـو سىكن مصر فَبةن. كما ييبلحظ أف ىذه ا٤بصىافىحىة ليست لسنن النسائي "اجملتىب" فقط. بل قاـ ٗبصىافحة أحاديث ١بزء 

 "اليـو كالليلة"، كأحاديث من "الكربل" كألىحاديث أخرل.   

 .ٔأبو ا٣بّب السَّخاكم، القوؿ ا٤بعتىرب يف خىتم النسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص ( انظر: ٧بمدُ)
ىػ(، كىو ّٖٓ( كتػىٍرجىم اقِّق جاسم الفجي لػ"ابن األٞبر األندلسي": كىو ٧بمد بن معاكية كيىنتهي نىسىبو إُف "عبد ا٤بلك بن مركاف" )ت:ِ)

الذم أىٍدخلها األندلس كعنو انتىشىر فيها، انظر: ٧بمد أبو ا٣بّب السَّخاكم، القوؿ ا٤بعتىرب يف خىتم من أىٍشهر ركاة "السنن الكربل" كىو 
ٝبة لئلماـ النسائي كما تقدَّـ. ُٓ-ُُالنسائي، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص قيقو عند الَبَّ  . كما استفدتُّ من ٙبى

مة الشرح". بإذف ا تعاُف. كانظر: ذخّبة العقىب )كما سيأيت ذًكر ىذا يف الفصل الرابع، عند ا (ّ)  (. ُْْ-ٕٔ/ ٢ُبديث عن: "مقدِّ
 ( كاسم ا٤برجع: "مناىج ادثْب". كرجعتي إليو كثّبنا يف ٕبثي ىذا. ْ)
 ".ـ على مناىج الكتببلى الكى كاستفدتُّ منو كثّبنا يف ىذا البحث، كاسم ا٤برجع: " (ٓ)
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، كأىٍغلبي مىن جاء (ّ)ُب ٙبقيق كإضافة د. فاركؽ ٞبادة، كأىم ىذه ا٤بنحى (ِ)، كعمر إٲباف(ُ)كالشريف حامت
 ل عنو. بعده نػىقى 
 

ٌب:  ار والت هذ  ت ص  ٌ ة بهما من ج ه ة ال خ  ا ا: العن   رابعا

 
و ٣بدمة الكتابىْب من ناحية االختصار كالتَّ   هذيب:كىناؾ مىن ا٘بَّ

 و: جى كتابنا من كتب النسائي فييخرً   فا٘بَّىو بعضهم إُف أٍف يىستلَّ  -أ
ع "عكاشة الطييب" عندما نىشر "االستعاذة كيف ك٤باذا كمػمَّا استعاذ منو الرسوؿ صلى ا كما صىنى 

عليو كسلم". كاستىلَّ من الكتب الثبلثة: "الكربل" ك"الصغرل" ك"عمل اليـو كالليلة"، ككأنو الحىظى أٮبية 
ذا أىفرد "االستعاذة". كىو يىذكر ا٢بديث ا٤بتعلِّق مر، ك٥ب"باب االستعاذة"، كاىتماـ النسائي رٞبو ا هبذا األى 

 .           (ْ)باالستعاذة كييػخرِّجو
 كا٘بَّىو بعضهم إُف ِتذيب كتاب معْبَّ من "اجملتىب" أم: "الصغرل":  -ب

 .   (ٓ)كما صىنىع حسن عبد اجمليد، ك٠بَّاه: "ِتذيب كتاب االستعاذة"  
 " خاصةن:كاتػَّجو بعضهم إُف اختصار "اجملتىب -ج

 .(ٔ)"تصر سنن النسائيغا، حيث ىذَّهبا كاختىصىرىا كاملةن ك٠بَّاىا: "٨بي كما صىنع د. البي   
 

                                 
ا البحث أيضنا، كاسم ا٤برجع: "دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو". كما استفدتُّ من ٙبقيقو لكتاب كاستفدتُّ منو كثّبنا يف ىذ (ُ)

قيقو.    "تسمية مشايخ النسائي" كمن مقدِّمة ٙبى
 كاستفدتُّ منو أيضنا، كا٠بو: "اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب".     (ِ)
مقدِّمتو، كسيىٍأيت ا٢بديث عن ذلك يف مبحث: "كقفات مع ا٤بقدمة..". الذم ىو أكَّؿ  كنػىقىل منو الشيخ ٧بمد بن علي آدـ الكثّب يف (ّ)

 الفصل الرابع.  
متو ناقبلن من مقدِّمة "عمل اليـو كالليلة" للدكتور. فاركؽ ٞبادة، كَف ييشر إُف ا٤بصدر كا أعلم. ا (ْ) نظر: عكاشة إالَّ أف ا٤بؤلِّف ذىكر مقدِّ

ستعاذة كيف ك٤باذا ك٩با استعاذ منو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم )القاىرة: مكتبة الَباث اإلسبلمي، د.ط، عبد ا٤بناف الطيىب، اال
 .    ْٓ-ٕد.ت(، ص

توياتي سنن النسائي، كعدىدي كيتًبها كأىحاديًثها.. "، كقد تقدَّـ.ٓ)  ( كقد نىقلتي تىعريفو بكتاب "االستعاذة" يف: "٧بي
لنسائي كاملةن، كأىمُّ عىًملو يف االختصار: أنو جرَّد األحاديث كاآلثار من األسانيد، كاقٍػتىصر على ًذكر الصحايب إالَّ د. البيغا اٍختىصر سنن ا (ٔ)

ا٤بعاين. إذا دعىى ا٢باجة لذًكر اسم التَّابعي. كما كىضىع يف ا٢باشية السفلية: شركحنا ٨بتصرةن لؤللفاظ الغىريبة، كٝببلن مفيدةن إليضاح بعض 
متو: ذىكر مىنهجو يف االختصار للمجتىب، كَف يتعرَّض لذًكر النُّسخ الٍب اعتمد عليها. ينظر: د. مصطفى ديب البغا، ٨بتصر كيف مقدِّ 

 ـ(.  ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ، ُبّبكت: اليمامة للطباعة كالنشر، ط-سنن النسائي )دمشق
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نن الك برى":  اج "الس  ر  ق ٌق وإ خ  ٌ ة بت ح  ا ا: العن   خامسا

 
قيقو  كمن عناية العلماء بػ"السنن الكربل" خاصَّة: يف ًإخراجهم الكتاب للطَّباعة كالنَّشر مع ٙبى

 ، كمن ىذه ا١بهود:(ُ)كتىرقيمو
قيق كإخراج "السنن الكربل"، كقد ةطيبع  -ُ عناية الدكتور عبد الغفار البندارم كسيد كىسركم يف ٙبى

 .(ّ). إالَّ أف بعضهم يىذكر بأِنا ةطبعةه ميلفَّقةه بْب الرِّكايات(ِ)يف دار الكتب العلمية
ار العيثمانية مع اقِّق جاد ا ا٣بدَّاش -ِ بإخراج الكتاب، مع تىصحيح األخطاء كذًكر  كقامت الدَّ

 .(ْ) ـ(ََِٔكم الشيخ األلباين على األحاديث، كىي نسخةه جيدةه، كنيشرت عاـ )حي 
ا قامت دار الرسالة بإخراج الكتاب، كىو من عناية اقِّق الشيخ األرناؤكط.   -ّ  كمى

ا أف من عناية ىذه النُّ  "، ُِك ُُع جزئىْب للفهارس "جسخة بػ"السنن الكربل" أٍف قاموا بوىضٍ كمى
ه الباحثوف يف مؤسسة الرسالة. ككضىعوا فهرسنا لآلية  كخىرىج الفهرس بعنىاية "حسن عبد ا٤بنعم شليب" كساعدى

 .      (ٓ)القرآنية، كفهرسنا لؤلحاديث، كفهرسنا لآلثار، كفهرسنا ألقواؿ النسائي
قيق كًإخراج ىذا الكتاب الكبّب ا أف من أىعمىاؿ ٙبى ، جاء يف ًضمن رسىائل التَّخرج ٤برحلة كمى

 .    (ٔ)الدكتوراه، كقد قيسِّم العمل على ستةو من ةطلبة جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود رٞبو ا
                                 

 . ( كأمَّا "السنن الصغرل: اجملتىب" فسيأيت ا٢بديث عنها يف العنصر التاِفُ)
( كىي ةطبعةه من ستة ٦بلدات، كاجمللد السابع للفهارس. ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، كتاب السنن الكربل, ٙبقيق د. عبد الغفار ِ)

 ىػ(.    ُُُْ، ُالبندارم كسيد كسركم حسن )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط
 . ٓل كاجملتىب منها )مرجع سابق(، ص( انظر: مشهور ا٢برازم، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكرب ّ)
نس ( نفس ا٤برجع. كةطيبع الكتاب يف ثبلثة أجزاء مع فهارس: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، السنن الكربل، اعتُب بو كخرَّج أحاديثو: أبو أْ)

 ـ(.    ََِٔىػ/ ُِْٕ، ُجاد ا ا٣بدَّاش )الرياض: مكتبة الرشد؛ عماف: الدار العثمانية، ط
 . ُُـ(، جََُِىػ/ُُِْ، ُٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، السنن الكربل, إشراؼ: شعيب األرناؤكط )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ط( أٓ)
 كأ٠بائهم كٕبوثهم كالتاِف:  (ٔ)

 -ا٤بشعل/ عبد العزيز بن ٞبد "باب اإلمامة كا١بماعة"ة يسنن النسائي الكربل: القسم األكؿ، من أكؿ الكتاب إُف ِنا: َِٗٓ        
ؿ. عزت علي ة، ـ. عزت علي عطي ، ىَُْٔ ،سنة كعلومها، الأصوؿ الدينة، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلميه، دكتورا
 عطية.

صوؿ ة، أجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمي ،دكتوراه -سنن النسائي الكربل: القسم الثاين/ إبراىيم بن علي الكليب: َّٗٓ        
 ؿ. عزت علي عطية.ة، ـ. عزت علي عطي،  ىَُْٔ ا،ة كعلومهالسن ،الدين

أصوؿ ية، امعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمه، جدكتورا -طسنن النسائي الكربل: القسم الثالث/ موسى بن إ٠باعيل البسي: َْٗٓ        
 ـ. عزت علي عطية.،  ىَُْٗ، اهالسنة كعلوم ن،الدي

، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلميةه، دكتورا -القسم الرابع/ ٧بمد بن ظفر ا بن عطاء ا سنن النسائي الكربل:: َٓٗٓ        
 ـ. عزت علي عطية. ، ىَُْْ ،سنة كعلومها، الصوؿ الدينأ
عود جامعة اإلماـ ٧بمد بن سه، دكتورا -/ صاٌف بن عبد ا بن صاٌف اطبسسنن النسائي الكربل: القسم ا٣بام: َٔٗٓ        

 ة. ـ. عزت علي عطي ، ىَُْْا، سنة كعلومهن، الصوؿ الدية، أاإلسبلمي
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كجيهد الشيخ عبد الصمد شرؼ الدِّين، كاٍستىفاد الشارح ٧بمد اإلثيويب من مقدِّمتو للسنن  -ْ
مة الشَّرح، ككالكربل كنػىقى   . (ُ)اف يىًصفو بػ"ا٤بصحِّح"ل بعضها يف مقدِّ

 
 يت يف العنصر التاِف.أٍ ركحها، فسيى كأمَّا ما يتعلق بتحقيق كإخراج السنن الصغرل "اجملتىب" كشي 

ـ تراث النسائي بشكلو عاـ ىو"د. فاركؽ ٞبادة"،  كأيحبُّ أٍف أيشّب بأف من ا٤بعاصرين، مػمَّن خىدى
مة نى حينما قاـ بوىضٍ  ئي. كأىشىار أبو ػ"عمل اليـو كالليلة" كلغّبه من كتب النساًفيسة عند ٙبقيقو لع مقدِّ

  .(ِ)يف خدمة تراث اإلماـ النسائي صعيليك إُف جيهد د. فاركؽ
 
 
 
 
 

                                                                                               
صوؿ ة، أامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلميه، جدكتورا -سنن النسائي الكربل: القسم السادس/ علي بن إبراىيم اليحٓب: َٕٗٓ        

 أبو لبابة حسْب.ك  منهورمؿ. عجمي د ة،ـ. عزت علي عطي -  ىَُْٗ -  ىَُْْا، سنة كعلومهن، الالدي
 . ٖٓ)مرجع سابق(، القسم الثاين صدليل الرسائل ا١بامعية يف علـو ا٢بديث = أبو سعد األثرم، ١بنة الببليوغرافيا اإلسبلميةمن:        

كانت "ا٤بسألة ا٣بامسة"   ( كسيىٍأيت ا٢بديث عن ذلك يف مبحث: "كقفات مع ا٤بقدمة..". الذم ىو أكَّؿ الفصل الرابع. بإذف ا تعاُف. كقدُ)
من مسائل مقدمة الشارح يف: "السنن الكربل" كنػىقىل كبلـ "أ. عبد الصمد شرؼ الدين" عند تىصحيحو كًإخراجو لػ"السنن الكربل". 

 (. َْ-ّٖ/ ُانظر: ذخّبة العقىب )
، ُّبكت: الدار الشامية، ط: ٧بمد أبو صعيليك، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )دمشق: دار القلم؛ ب( انظرِ)

ـ ذًكر كتب اإلماـ النسائي الٍب قاـ بتحقيقها يف: "مؤلَّفات اإلماـ النسائي".  ّٖ-ّٕـ(، صُٓٗٗىػ/ُُْٔ  . كتقدَّ
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ت ها. س  ر  ق ها وف ه  قٌ  ح  بى" وت  ت  ج  ح "الم  ر  ل ماء لش  ة الع   المطلب الثانً: من خ دم 

 

ن ن الن سائً ل ماء بـش رح  "س  ٌ ة الع  ا : من عن   ":أولا

  
ح اإلماـ ح ا٢بافظ السيوةطي، كشرٍ  ييشتىهر لػ"سنن النسائي" من السَّابًقْب إالَّ شٍرحىاف، ٮبا شرٍ َف
كثر من ف أى نِّ منذ صي . حٌب إف اإلماـ السيوةطي ذىكر يف مقدِّمة شٍرحو بأف "كتاب النسائي" (ُ)السندم

بْب  "ستمائة سنةخ ا٣بضّب على ىذا: )"كعلَّق الشيعليق، رحو كال تى هر عليو من شى شتى كَف يي  "ستمائة سنة"
 . (ِ)..(٥بذا الكتاب مناسبه  ال يوجد شرحه ك  ،النسائي كالسيوةطي

ح ىذا الكتاب من السَّابًقْب ال تىًليق ٗبكانة الكتاب كأٮبيتو، مث كييصرِّح الشيخ ا٣بضّب بأف العناية بشرٍ 
 .   (ّ)الكتاب اٍعتىذر عن ىذا األمر كعىزىل سبب قلَّة شيركحو إُف صيعوبة شرح

كمن أىٍفضل مىن كىتب يف "شركح السنن" ىو اقِّق علي العمراف، حيث ٝبىىع ما أىٍمكنو من شركحو 
 . (ْ)على سنن النسائي، كنىشىره على االنَبنت

 كيػىرىل الدكتور حامت بأف ىناؾ شركحنا تىامَّةن لػ"كتاب النسائي" إالَّ إف كثّبنا منها مىفقودة كال نىًقفي إالَّ 
 على أى٠ٍبائها.

 كمن شيركح سنن النسائي:
ركح "كتاب اجملتىب من اجملتُب يف رجاؿ كتاب أيب عبد الرٞبن النسائي يف من أىٍقدـ ىذه الشُّ  -ُ

. كىو أحد قرَّاء (ٓ)ىػ(َٕٓريبو"، كىو أليب ا٤بظفَّر ٧بمد بن أٞبد األىبٍػييوردم )ت:ح غى السنن ا٤بأثورة كشىرٍ 
 .(ٕ). كقد تيويفِّ بأىٍصبهاف مىسمومنا(ٔ)بو إُف "أيب سفياف رضي ا عنو"أىبًيوىرد، كيىنتهي نىسى 

                                 
 ( كسيىٍأيت ا٢بديث عنهما. ُ)
 (. ُّ/ ْ( د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ِ)
مات من السَّابقْب ال تىًليق ٗبقىاـ الكتاب، حىوىاشي كتػىٍعليقات يىًسّبة على الكتاب، كلعلَّ الذم صىرىفهم عن خدمة ( حيث قاؿ: )كىذه ا٣بىدى ّ)

اجم(. د. عبد الكرًن ا٣ب ضّب، ىذا الكتاب صيعيوبتو؛ ألف الكتاب أىٍشبو ما يكوف بكتيب الًعلىل، فَباًٝبيو ًعلىل، ييعلِّل األحاديث بالَبَّ
 (. ُِ/ ْج الكتب )مرجع سابق(، )الكبلـ على مناى

 علي العمراف، من موقع: صيد الفوائد، باسم: شركح سنن النسائي الصغرل، كالرابط:( د. ْ)
           (http://www.alukah.net/Web/alemran/0/28840/.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-ُْ)    كاستفاد من موضوعو الدكتور حامت .

. كما إنِب (ُّ/ ّ) )مرجع سابق(، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجوالشريف حيث أشىار إليو. انظر: د. حامت الشريف، 
 كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف.  حو لػسنن النسائي"،سبب شرٍ نػىقىلت مقدِّمة موضوع العمراف يف: "

 (.ُِ/ ّف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )من: د. حامت الشري (ٓ)
 (.َِّٔ/ٓياقوت ا٢بموم، معجم األدباء )مرجع سابق(، ) (ٔ)
سر الباء ا٤بوحدة كسكوف الياء تح ا٥بمزة ككى ردم: بفى يوى بً كاألى (. كفيو: )ْْٗ/ ْ)مرجع سابق(، ) كفيات األعياف، أٞبد ابن خلكاف: من (ٕ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.alukah.net/Web/alemran/0/28840/


 
 

92 

ىػ(، ّٔٓح السنن"، أليب العباس أٞبد بن أيب الوليد بن ريٍشد )ت:كيىًليو يف الزَّمن كتاب "شرٍ  -ِ
 .(ُ)حو بأنو كتابه حافله للغاية ككبّبمن علماء "القرف السادس"، ككيًصف شرٍ  اكىو أيضن 
ٍمعاف يف شرح مصنَّف النسائي أيب عبد الرٞبن"، أليب ا٢بسن علي بن عبد ا بن كتاب "اإلً   -ّ
ة ا من "القرف السادس"، كبػىلىغ فيو الغاية من االحتفاؿ  ا(. كىو أيضن ىػٕٔٓ)ت: ندلسياألى  نصىارمِّ ألى النػٍِّعمى

ظ السَّخاكم يىذكير بأنو َف يىقف . لكن ا٢باف(ّ)"، كىي منطقةه أىندلسيةريةمً ػال"من ، كأىٍصلو (ِ)كحىٍشد األقواؿ
 . (ْ)رحعلى ىذا الشَّ 

بكتب أيصوؿ السُّنة، كمنها  -كىيم يف أىقصى الغىرب اإلسبلمي-كىذا يػىقيودنا إُف عناية أىل األندلس 
 "سنن النسائي"، حيث قاـ أحدي علمائها بشرحو للنسائي. 

 كىذه الكتب كلها الٍب سىبىقت غّب موجودة .
 ق(.َْٖن شيخ ا٢بافظ ابن حجر ا٤بتوىفَّ )ت:البن ا٤بلقِّ " كائد النسائيزى ح كمنها: "شرٍ  -ْ
 . (ٓ)ورىي ببلى  ا٤بكتبة السَّلفيةعتها بى ياين، كةطى عليقات السَّلفية"، مد عطاء ا الفيوجً ك"التَّ  -ٓ

 .(ٔ)ركحكإُف غّب ذلك من الشُّ 

                                                                                               
ٖبراساف  دةه يٍ لى أباكرد كباركد، كىي بػي  :رد، كيقاؿ ٥بايوى بً سبة إُف أى ىذه النِّ ك مهملة،  كوف الراء كبعدىا داؿه تح الواك كسي ٙبتها كفى اة من ا٤بثنَّ 
: -كىو: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم - (ْٗ/ ّ)" الركاة على أنباه النحاةه إنبا(. كقاؿ ٧بقق كتاب "من العلماء كغّبىم رج منها ٝباعةه خى 

مَّع (. قلت: فهما ميتجاكرتاف ٖبراساف. كقاؿ الذىيب عن األىبًيوىردم: )..ردبيوى ٖبراساف قريبة من أى  مدينةه نىسا: بأف ) فيو من ىذا مع ما ٘بى
(. ٧بمد أبو ٍفساىىة النػَّ ا٢بديث كاألىنسىاب، كنزى  اؿجى ر ا٤بعرفة ب النَّحو، ك يف اللُّغة، كالتَّقدُّـ يفا٣ببلؿ الرًَّضيَّة، كا٣ًبصىاؿ ا٤برضيَّة، كالتَّبحُّر 

 (. أمَّا يفىػٕٓٓفيات األعياف" أنو تويف: ). قلت: كالذم يف "ك (ِٖٗ/ ُٗ))مرجع سابق(،  سّب أعبلـ النببلءعبد ا الذىيب، 
 . (ُِّٔ/ ٓ) )مرجع سابق(، معجم األدباء(، كلو ترٝبةه فيو انظر: ياقوت ا٢بموم، ىػَٕٓ"معجم األدباء" فذىكر )

 (.ُِ/ ّ. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )( انظر: دُ)
: )كبىلغى ًفيو الغىايىة من االٍحًتفاؿ كاإًلكثىار، كأىخربنا عنو ٝباعة، كىو خاٛبة -حويف كىٍصف شرٍ -( ىو من كىٍصف اإلماـ الذىيب، حيث قاؿ ِ)

 العلماء بشىٍرؽ األندلس(.  
أٞبد األدنو . بتصرؼ من: فتاءقراء كاإلً ئاسة اإلً يو رً لهت إكانتى  ،إلقراء القيرآف "بػىلىٍنًسيىةبػ"ر صدَّ كتى  ،ا حاًفظنا للفقو كالتفاسّبفننن تى ا مي من ػكاف عالك  (ّ)

-ُٖٗ(، صـُٕٗٗ/ىػُُْٕ، ُ، طمكتبة العلـو كا٢بكم)السعودية:  صاٌف ا٣بزم بن سليماف، ٙبقيق: ةطبقات ا٤بفسرين، كم
يس الضَّرير القرآف قػىرىأرٝبتو: أنو . كما ذيكر يف تَُٗ آف يف الظمٍ  مُّ رى " فى صنَّ . ك دشٍ ليد بن ري و على أيب ال، كالفقو على موسى بن ٟبًى

)مرجع  ىدية العارفْب، إ٠باعيل الباباينككذا ٨بتصرنا يف:  (.ىػٕٔٓ)  شهر رمضاف سنة يف تويفِّ . كىو كبّب القرآف بالقرآف"تفسّب 
 .       (ََٕ/ ُ) سابق(،

(؛ كانظر: ٧بمد أبو عبد ا الذىيب، سّب أعبلـ ُّ/ ّ( د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )ْ)
 (.ْٖٓ/ َِالنببلء )مرجع سابق(، )

 ثذا الكتاب ما يتعلَّق باألحاديكيىٍأيت ا٢بديث عنو كعن الشُّركح ا٤بعىاصرة يف عنصر: "الشركح ا٤بعاصرة لسنن النسائي". كما نىقلتي من ى (ٓ)
ؽ الصِّحىًة..". كعن "نيسخ سنن النسائي كةطبعا ِتا". الضعيفة يف "سنن النسائي" عند: "ثػىنىاء أىٍىل الًعلم يف "سينىن النَّسائي" ك "ًإةٍطبلى

 )مرجع سابق(.  التعليقات السلفية على سنن النسائي، ا الفوجياينء ٧بمد عطاكينظر: 
 )مرجع سابق(، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجوة مستفادة من: حامت كا٣بضّب كالعمراف. كالتفصيل: د. حامت الشريف، ىذه ا٤باد( ٔ)

 (؛ ك د. علي العمراف، من موقع:ُْ-ُّ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتب؛ كد. عبد الكرًن ا٣بضّب، (ُّ-ُِ /ّ)
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. كىو َّب على اجملتىب"ىر الرُّ زى ي فسمَّاه: "ح السيوةطحىٍي "السيوةطي" كالسندم، فأمَّا شرٍ كعىٍودةه إُف شرٍ 
ح السيوةطي حقيقةن ال مع أف شرٍ ح الختصاره. كيقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )باألىخىصِّ حاشية كليست بشرٍ 

 . (ُ)(ناسب ىذا الكتابيي 
ليو م عتكلَّ ُف ما يى كٍ مع أِنا من أى  ض للَباجم بشرحو كال تعليقو تعرَّ ال يى ) أنو :رحهج السيوةطي يف الشَّ نكمى 

حو من تاج إُف شرٍ شرح ما ٰبى يى ك  ج باختصارو شديد.زٍ مى ػكاة على ةطريقة الَبجم للرُّ يي ك  ".نن الَبمذمسي "يف 
ر ذكي يى ك  .مو كالنوكمقدَّ ن تى  عن مى ذكر بعض الفوائد كاألحكاـ باختصار نقبلن يى ك  ٯباز.ا بإً ا٤بفردات، كىو أيضن 

 . (ِ)(صرهختى ػبع مي مع النسائي، كما ةطي  ارارن مً  كالكتاب مطبوعه  .كايات يف بعض األلفاظاختبلؼ الرِّ 
اًشيىة على الندم، فهو "ح السِّ كأمَّا شرٍ  تة واشي على الكتب السِّ "، كلو حى ح سنىن النَّسىاًئيٌ ميٍجتىىب شرٍ ػحى

فلها، سٍ مل. كحاشيتو مشهورةه كتيطبع مع سنن النسائي يف أى كٍ يى تو على الَبمذم َف ، إالَّ أف حاشيى (ّ)كغّبىا
زيل ا٤بدينة نى  ،نًفيٌ ٢بى سن ااًدم السندم نور الدَّين أبو ا٢ببن عبد ا٥بى  شرح السيوةطي. كالسندم ىو: ٧بمد مع

 .(ْ)(ىػُُّٖ) سنة تويفك  ،ا٤بنورة
، عرابريب كاإلً اح الغى يضى فظ، كإً ط اللَّ بٍ من ضى  تاج إليوما ٰبي  لِّ ر على حى صً قتى يى كعن مىٍنهجو، فهو )

ح ٗبا يف شرٍ  اكتفاءن و َبجم للركاة كلعلَّ ال يي  ،لكنو باختصار -ةيز كىذه مى -مراد النسائي  بْبِّ ٝبة كيي شرح الَبَّ يى ك 
 فالكتاب يف ط ا٤بناسب لواقع الكتاب، كإالَّ سٍ سط، البى و ا٢بديث بشيءو من البى قٍ م على فً تكلَّ يى ك السيوةطي، 

ا؛ م ا٢بنفية غالبن أٍ ح رى رجِّ ٥با، كيي  تدؿُّ سقواؿ كال يى ستوعب األى ـ السيوةطي؛ لكنو ال يى كثر من كبلى أى  ٝبلتو ٨بتصره 
حاؿ  ا، كعلى كلِّ راٝبو كثّبن ة تى قَّ تو يف االستنباط، كدً قَّ كدً  -النسائي-ف شيد با٤بؤلِّ ا٤بذىب، يي  ألنو حنفيُّ 
 .(ٓ)(اا مرارن ا معن تى بعى ط منو، كقد ةطي سى بٍ لةن لشرح السيوةطي، كىي أى مِّ كى رب مي عتى فا٢باشية تي 

                                                                                               
  (./http://www.alukah.net/Web/alemran/0/28840) ي الصغرل، كالرابط:صيد الفوائد، باسم: شركح سنن النسائ

 (.ُْ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: )        
 (.ُّ/ ْ( د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ُ)
مع تصرؼ. كا٤بٍختىصر: السيد بن علي بن سليماف البىٍجمعوم، عيرؼي زىىر الرَُّّب على اجملتىب= تعليق العبلمة  (ُّ/ ْ( نفس ا٤بصدر، )ِ)

 البىجمعوم على سنن النسائي، )الرياض: دار أضواء السلف، د.ط، د.ت(.   
ـه اىتمَّ بوىٍضع ا٢بىواشي على الكتب ا٢بديثيَّة.   (ّ) إما

 

(. كقاؿ فيو: )من تىصانيفو: هبجة النَّظر على شرح ٬ببة الًفكىر يف أيصوؿ ُّٖ/ ِ)مرجع سابق(، ) ة العارفْبإ٠باعيل الباباين، ىديمن:  (ْ)
 ا٢بىًديث. حاًشيىة على األذكار للنوكم. حاشية على أنوار التػٍَّنزًيل للبيضاكم...(.  

  .(ُْ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتببتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ٓ)
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ا: من عن      ٌا ادٌث هاثان ام بأ ح  ت م  ت ها وال ه  س  ر  ق ٌق ها وف ه  ل ماء بـ ها فً ت ح  ٌ ة الع   :  ا

 
كٙبىٍقيقها كفػىٍهرستها  (ُ)رح، ٗبعُب: العنىاية بػ"سينن النَّسائي" من حيث ًإٍخراًجهاكيف ًخٍدمتو من غّب الشَّ 

 كالعنىاية بأىحاديثها، فمن ىذه ا١بيهود: 
قَّ جيهد الشيخ الدكتور "عبد ال - قةن كميشكَّلةن مع تػىٍرقيمو فتاح أبو غدَّة" يف إخراج "سنن النسائي" ٧بي

ازاه ا با٣بّب على ما بىذىؿ(ِ)لؤلحاديث  .  (ّ)، كىي النُّسخة ا٤بشهورة عند الطَّلبة يف ىذه األياـ، كجى
ا ذىكىر غىٍفلة   ،(ٓ)، كأشىار الدكتور إُف جيهد "كلده" يف فىهرسة السنن(ْ)ل ا١بزء التاسع للفهارسكجىعى  كمى

 .(ٔ)هرسة النسائيالناس عن فً 
 .      (ٕ)كجيهد صدقي العطَّار، يف ضىبط كتىوثيق سنن النسائي، مع ًعنايتو بتىخريج أحاديثها -

ا فىعل "٧بمد أٲبن الشَّبػٍرىاكم"، كأىخٍ كىناؾ مىن اشتػىغى  - رج "فهرس ل بًفهرسة سنن النسائي خاصةن، كمى
ستَّةى فهارس، منها: فهرسه بأ٠باء كتب الكتاب  -يف ًفهرسو-ع ، كقد كىضى (ٖ)ث"سنن النسائي: فتح ا٤بغي

                                 
 ( كيف آخر سن النسائي ذيكر اسم )ا٢باج مصطفى أفندم ٧بمد(، كأنو اىتمَّ بطباعة "سنن النسائي" كاختار أٍف تيطبع يف أىفضلها )ا٤بطبعةُ)

ا٤بصرية( ككانت ا٤بطبعة بإشراؼ: ٧بمد أفندم. ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي بشرح ا٢بافظ السيوةطي كحاشية 
(. ّّٕ/ ٖـ(. كيف الغبلؼ ا٣بارجي كيتب: )بّبكت: دار ا١بيل(، )ُٕٖٗىػ/َُْٕإلماـ السندم )القاىرة: دار ا٢بديث، د.ط، ا

 ككذا يف نسخة: )دار الرياف(.   
لشيخ "٧بمد فؤاد عبد كمن ىذا الباب: ما أىشىار إليو الشيخ عبد اسن العباد: )كمػمَّن عيِب بصحيح مسلم عنايةن تامَّةن من ا٤بعاًصرين: ا (ِ)

وج النَّاظر إُف ع ا مشكورنا يف ترقيمو كتنويع فهارسو حٌب كاف الوصوؿ إُف ا٤بطلوب فيو سهبلن ميسورنا ال ٰبي ناءو الباقي"، فقد بىذىؿ جهدن
ا حافبلن بأنواعو شٌبَّ من الوسائل ا٤بؤديَّة إُف الوقوؼ على ما يف ىذا الك تاب ا٤ببارؾ بيسرو كمشقَّة، كخصَّص ٥بذه الفهارس ٦بلدن

، ّكسهولة(. من: د. عبد اسن العباد، اإلماـ مسلم كصحيحو، من ٦بلة ا١بامعة اإلسبلمية )ا٤بدينة ا٤بنورة: ا١بامعة اإلسبلمية، ط
 .  ْٓـ(، صَُٕٗىػ/َُّٗالعدد األكؿ، 

توياتي سنن النسائي، كعدى  (ّ)  دي كيتًبها..".كتقدَّـ ا٢بديث عن موضوع نيسخ النسائي كةطباعتها يف: "٧بي
رٞبن ( كقد كىضىع سبعةى فهارس للمجتىب، كأىضاؼ بابنا للتَّصويبات كاألىخطاء لنسخة "اجملتىب" الٍب اعتىمىد عليها. ينظر: أٞبد أبو عبد الْ)

عبد الفتاح أبو النسائي، سنن النسائي بشرح ا٢بافظ جبلؿ الدين السيوةطي كحاشية اإلماـ السندم، اعتُب بو كرقَّمو كصىنع فهارسو: د. 
متو لفهرستو-(. كما ذىكر د. أبو غدة ُْ-ُّ/ ٗغدة )مرجع سابق(، ) ة أ٠باء كيتيب أيلِّفت يف ٦باؿ "الفهرسة" للكتب  -يف مقدِّ عدَّ

 (. ٗ-ٓ/ ٗالستة. ينظر: ا٤برجع السابق، )
قد شىرىع يف كتابتو عندما كاف يف ا٤برحلة "ا٤بتوسطة". أشىار د. أبو غدة إُف جيهد كلده "٧بمد" يف ا٤بشاركة يف كتابة الفهرس، كأف كلىده  (ٓ)

 (. َّ/ ٗينظر: ا٤برجع السابق، )
 (. ٗ/ ٗينظر: ا٤برجع السابق، ) (ٔ)
افظ ( كىي نسخةه مكونةه من أربعة ٦بلدات، كل ٦بلدو ١بزأين. ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي ا٤بسمَّى باجملتىب بشرح ا٢بٕ)

 ـ(. ُٓٗٗىػ/ ُُْٓدين السيوةطي كحاشية اإلماـ السندم، ضبط كتوثيق: صدقي ٝبيل العطار )بّبكت: دار الفكر، د.ط، جبلؿ ال
ـ(. انظر: ٧بمد ُٖٗٗ-ىػَُُْصفر  ٗالكامل: "فىتح ا٤بغيث بَبتيب ما يف سنن النسائي من األىثر كا٢بديث". كأرَّخىو يف: ) كا٠بو (ٖ)

 .     ٖك ٓفتح ا٤بغيث )مرجع سابق(، صالشَّرباكم، فهرس سنن النسائي= 
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 . (ُ)على نىسىًق حركؼ ا٤بعجم، كغّبه من الفهارس
كالشَّرباكم يف مقدِّمتو شىكىر زكجتو "سعاد ٧بمد ياسْب ٝبعة" ٤بعاكنًتهىا إيَّاه يف إخراج الفهرس؛ ليىبػٍريز 

 اسم امرأةو يف خدمة سنن النسائي.  
ا للوصوؿ إُف نصِّ حديثو أك فائدةو ما من "سنن  كال شكَّ بأف ىذه الفىهارس كانت مهمةن جدن

 كالٍب سهَّلت الوصوؿ إُف ا٤بعلومة.  (ِ)رت الربامج الكومًبييوتريةالنسائي"، إُف أٍف ظىهى 
د جيٍهد الشيخكجهده يف العً  - األلباين؛  ناية ببػىيىاف دىرجة أحاديث سنن النسائي: كيف ىذا الباب ٪بى

حيث مىيَّز الصَّحيح من الضَّعيف، كجىعل الصَّحيح منها باسم: "صحيح النسائي"، كالضَّعيف باسم: 
 . (ّ)"ضعيف سنن النسائي"

                                 
. كقد كىضىع تسعة فهارس يف ا١بيٍملة، منها: فهرس بأةطراؼ ُِ-ًُُفهرسو أل٠باء كتب "اجملتىب" على نىسىًق حركؼ ا٤بعجم: من ص (ُ)

 .   ٕا٢بديث، كفهرس ألةطراؼ اآلثار. كىكذا. انظر: نفس ا٤بصدر، ص

. كما نىقلتي منو ِٓ-ْٕديثية: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، صكٙبدَّث بالتَّفصيل عن ىذه الربامج ا٢ب (ِ)
ـى الربنامج يف ٙبقيق بعض الركاة.          عند التَّعريف بػ"برنامج صخر"، يف: "ترٝبة الركاة"؛  كٍوف ا١بامع استخدى

، ُّب الشاكيش )الرياض: مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج، ط٧بمد ناصر الدين األلباين، صحيح سنن النسائي، إشراؼ: زىينظر:  (ّ)
 ـ(؛ كينظر: ٧بمد ناصر الدين األلباين، ضعيف سنن النسائي )مرجع سابق(.       ُٖٖٗىػ/ َُْٗ
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م. وفٌه مبحثان:  ة الش ٌخ محمد علً آد  م  ج  ر   الفصل الثالث: ت 

 
 كأىٍحواؿ الميٍسلًمين فيها المبحث األكؿ: لىمىحىاته عن ًمٍنطقة الحىبىشة كدىٍكلة ًإثٍيوبيا    
    

 المطلب األكؿ: النٍَّظرةي التَّارًيخيَّة كالسِّياًسيَّة لًمٍنطىقة الحىبىشىة كًإثٍػييوبيىا      
 المطلب الثاني: نىٍظرةه عامىةه حىٍوؿ دىٍكلة ًإثيوبيىا     
 ا  المطلب الثالث: تىارًيخي اإًلٍسالـ في ًإثيوبيىا كأىٍحواؿ المسلمين فيه     

       
 المبحث الثاني: التَّعريف بالشيخ "محمد بن علي آدـ"   
 

 المطلب األكؿ: نىسىب الشيخ محمد بن علي آدـ، كمىٍولده، كنىٍشأىتو     
 المطلب الثاني: طىلىب الشيخ للًعلم كًذكر بعًض مىشىاًيخو     
ايىاهالمطلب الثالث: انًٍتقىاؿ الشيخ محمد إلى مكة، كًذٍكر بعض سى        جى
 ميؤلَّفات الشيخ محمد بن علي آدـالمطلب الرابع: من      
 رسو في الدَّ ريقتي كس الشيخ محمد كطى ري دي  ري كٍ المطلب الخامس: ذً      
ب المطلب السادس:        الشيخ محمد بن علي آدـمن طيالَّ
 ثػىنىاء العيلماًء كطىلبة الًعلم على الشيخ محمدالمطلب السابع:      
 هيقٍ بو الفً ىى ذٍ الشيخ محمد كمى  يدةي قً طلب الثامن: عى الم     
  مىا حىصىل للشيخ محمد من مىوىاًقفالمطلب التاسع:      
بو المطلب العاشر:       من جىوىانب األىثىر التي تػىرىكها الشيخ في بعض طالَّ
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ٌوبٌا و  لة إ ث  و  ب شة ود  قة الح  ط  ن  اٌت عن م  ح  ٌن فٌها: المبحث األول: ل م  لم  وال الم س   أ ح 

 
 المطلب األكؿ: النٍَّظرةي التَّارًيخيَّة كالسِّياًسيَّة لًمٍنطىقة الحىبىشىة كًإثٍػييوبيىا       

 
 المطلب الثاني: نىٍظرةه عامىةه حىٍوؿ دىٍكلة ًإثيوبيىا      

 
 يهاالمطلب الثالث: تىارًيخي اإًلٍسالـ في ًإثيوبيىا كأىٍحواؿ المسلمين ف      
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ا.        ٌ ٌ وب ب ش ة وإ ث  قة الح  ط  ن  ة لم   ٌ ٌاس  ٌ ة والس  ٌخ ار  رة  الت  ظ   المطلب األول: الن 

 
نىها السَّاميُّوف كالكوشيُّوف قبل ا٤بيبلد، إُف أٍف تأىسَّست ٩بلكة  يىٍذكر التاريخ أف منطقة "ًإثيوبيىا" سكى

ر الذىب كالعاج أىٍكسـو يف القرف الثالث ا٤بيبلدم، ككانت دكلةن متمي زةن يف اقتصادىا؛ حيث كانت تيصدِّ
ين ا٤بًسيًحيُّ. كاستمرَّ حاؿ ُّْكالتَّوابل. كيف عاـ ) ا الدِّ ـ( كانت ٢بظةى تغّبُّو لتلك ا٤بنطقة حيث دخلىهى

 . (ُ)تلك ا٤بنقطة ٙبت ٩بلكة أىٍكسـو بل، كبػىلىغت قوَِّتا يف القرف الرابع
 .    (ِ)وبيا من الناحية التجارية كخاصة قريشككانت ىناؾ عبلقةه بْب ا٢ببشة كإثي

أىت ىذه ا٤بملكة مع ميركر الزَّمن يف االٍضًمحبلؿ، كأىٍمسىكت بزًماـ ا٢بكم "أيسرة زاقوم"، كظلَّت  مث بدى
 ـ(. َُِٕعلى العىٍرش إُف أٍف أيةًطيحت هبا عاـ )

مػمَّا أدَّل إُف انقساـ إمرباةطورية كبػىلىغت تلك ا٤بناةطق أىٍكجى ضٍعفها يف القرف السَّادس عشر ا٤بيبلدم، 
ـ( فتوُفَّ العرش كعًملى على ُٖٖٗإثيوبيا كتلك ا٤بناةطق إُف عدًَّة ٩بىىالك. إُف أٍف ظهر "منليك الثاين" عاـ )

كات، كقىًدمتها جيشه من رى طح قضية االستعمار كاالستيبلء على الثػَّ ظهر على السَّ توحيد إثيوبيا، مث بدأت تى 
قصد، فىجىمع "ا٤بلك منليك الثاين" جيشو لصدِّ ىذا ا٥بجـو كاستطاع النَّصر على إيطاليا لذلك ال

ذ من "أىًديس أىبىاب  ـ(. ُٖٔٗ" عاصمةن لو. ككاف ىذا عاـ )اااليطاليْب، كاٚبَّ
مث خىلىفو ابنو "ليج ًإياسو"، كاستمىرَّ يف حيكمو إُف أٍف اعتنق اإلسبلـ، كلػمَّا عىًلمٍت بإسبلمو الدُّكؿي 

ربل يف ذلك الوقت من بريطانيا كفرنسا كإيطاليا عىمىلوا جاىًدين إًلٍسقاةطو من عىرشو، ككاف بْب الطَّرفػىٍْب الك
 ـ( كىو إبىاف ا٢برب العا٤بية األكُف.ُُٔٗمناكشىاته عاـ )

 ت ا٤بلكة أىصبحلتىتوُفَّ من بعده ابنة منليك "زكديتو"، ككاف "تافارم" كصينا على العرش، كعندما تيوفػِّيى 
يَّ "اإلمرباةطور ىيبل ًسيبلسي األكَّؿ"، كسيرعاف ما عادت القوات اإليطالية الفىاشيىة  تافارم على العىرش ك٠بي

ا قٍمعينا، إالَّ أنو يف ـ( لتىحتلَّ الببلد كى ُّٓٗعاـ ) فرَّ اإلمرباةطور خارج الببلد، كحكم الفاًشيُّوف إثيوبيا حكمن
 ية ٛبكَّنت بريطانيا من ًإخراج إيطاليا كعاد اإلمرباةطور إُف ا٢بكم.ـ( كًخبلؿ ا٢برب العا٤بية الثانُُْٗعاـ )

دى إقليم إريَبيا مع إثيوبيا ًفدرالينا بناءن على ُِٓٗطفات تلك ا٤بنطقة: أنو يف عاـ )كمن أىمِّ مينعى  ـ( اٙبِّ

                                 
 . ٕٗانظر: ٧بمد صبلح صديق كسامح عثماف، ا٤بوسوعة )اإلسكندرية: عتبة الثقافة، د.ط، د.ت(، ص (ُ)
منية من معاىدات ٘بارية مع العرب كالرـك كا٢ببشة الزَّ  ةقبيف تلك ا٢ب دتٍ هً شى قد  ،تاريخ ٘بارة قريشبأف "نصارم الدكتور األ يىذكرك  (ِ)

مػمَّا يعِب قوة كنفوذ ٩بلكة . "قها اصور إُف آفاؽ خارجية مع الدكؿ ا٤بعركفة آنذاؾفً ابعها الي كأي الٍب نقلوا هبا ٘بارِتم من ةطى ك  ،كالفرس
 صحيفة االقتصادية، موضوع: مؤرخوف يناقشوف كاقع أسواؽ العرب كنشاط قريش التجارم، كالرابط: ا٢ببشة. من: 

(http://www.aleqt.com/2011/09/26/article_584038.html.) ( :َُِّتاريخ الزيارة-َُ-ِٓ.)   
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ا ميٍسعرةن، كتأسَّست جبهةه قىرار األمم ا٤بتحدة، إالَّ أف إثيوبيا ضىمَّتها إليها، مػمَّا نىشىب بْب الدَّكلتىْب حربن 
إريَبيةه للنِّضاؿ كاالستقبلؿ. كمن أىصعب ٢بىظات إثيوبيا ما حىصل يف السَّبعينات ا٤بيبلدية، عندما تىعرَّضت 
ردو عسكرم؛ كمن ىذا الوقت  ٤بٍوجة جىفاؼو قاسيةو قيتل فيها مئات األيلوؼ، مث اضطَّرىب ا٢بكم فيها ألىجل ٛبى

هت إثيوبيا ا٘باىن   ا اٍشَباكينا.   ا٘بَّ
 ج عن ىذا ا٣ببلؼ السِّياسي حربه بْب إثيوبيا كالصُّوماؿ كحىصىد ا٤بئات من األركاح. كنػىتى 

 . (ُ)ـ(ُْٖٗكتوُفَّ أمر الببلد "منجستو ىيل مرياـ" فأىسَّس ا٢بزب الشيوعي عاـ )
ده ميهاجرنا إُف مكة؛ بسبب ا٤بدِّ الشِّيوعي يف  .  (ِ)ببلده كيىذكر الشيخ ٧بمد أنو تىرؾ ببلى
ا كيقِّعت معاىدةه مع الصوماؿ          .(ّ)مث بعد ذلك صيوِّت لصاٌف استقبلؿ إريَبيا، كمى

   

                                 
. ك٫بو ذلك سىرىد موقع "مقاتل من الصحراء" تىسىلسيل ٖٗ-ٕٗد صبلح صديق كسامح عثماف، ا٤بوسوعة )مرجع سابق(، صانظر: ٧بم (ُ)

ـ( ىو فَبة انقطاع العبلقات الدبلوماسية بْب إثيوبيا ُٖٗٗ-ُّٕٗاألحداث ا٤بهمَّة ٤بنطقة البحر األٞبر، كذىكر على أنو بْب عامي: )
 ، كالرابط:تسلسل األحداث ا٤بهمةالصحراء، موضوع: كإسرائيل. انظر: موقع مقاتل من 

       (http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/AmnBahrAhm/sec13.doc_cvt.htm.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َّ.)    
ىػ(. ، كييذكر يف ىذا الصَّدىد: أف دكلةن خليجيةن عىرىضٍت ُِّْمن: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: مذكرة عن حيايت، مؤىرِّخة عاـ ) (ِ)

كنا نىسمىعها   على الشيخ ا١بًنسية كاإلقامة ا٢بىسىنة، فرىفضى الشيخ العىٍرض؛ ألجل أنو ىاجر إُف مكة، كال ٯبوز لو أٍف ييبدِّؿ. كىذه القصَّة
 ىػ(. ككنت يف الصف الثالث العاِف. ُِّْأيَّاـ ما كنا نىدرس يف الدار من ةطلبة الشيخ الػميواًظبْب لدركسو، ككاف تقريبنا يف عاـ )

 .ٖٗ: ٧بمد صبلح صديق كسامح عثماف، ا٤بوسوعة )مرجع سابق(، صانظر (ّ)
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ا  ٌ لة إ ثٌوب و  ل د  و  ٌة ح   المطلب الثانً: نظرةٌ عام 

 
الية درى ثيوبيا الفً ٝبهورية إً "ا مي حالين ػسكا٠بها الرَّ  "،ثيوبياإً "ارٱبي لػاالسم التَّ  يى "ةشى بى حى ػال"

ىرة الزَّ " كمعناىا: "ابايس أبى دً تها "أى فريقي، كعاصمف األى رٍ قى ع يف القتى  ساحليةو  غّبي  دكلةه . كىي (ُ)"ٲبقراةطيةلدِّ ا
ىا من دُّ ٰبى ك كالعاشر من حيث ا٤بساحة.  ،كافالسُّ  حيث عددً ديكؿ إفريقيا من  ، كىي ثاين أكربة"ا١بديد

 اف، كمنسودريب الشماؿ الغدكلة ًإريَبيا، كمن ال الشماؿ اؿ، كمنوميت كالصُّ يبو  من ججهة الشرؽ كبلن 
 .(ِ)نيايب كينوب الغر اف، كا١بوب السودرب جنناحية الغ

من سكاف مناةطق  "كركموأي "كمن أكرب قبائل ا٢ببشة شعب  .ر(٠بٍ و )األى جٍ معناىا الوى  "إثيوبيا"ككلمة 
على ا٢ببشة كجنوب مصر  ةطلقتكىذه الكلمة أي ي. كركميا يف الوسط كالشرؽ كالغرب كا١بنوب الشرقأي 

كلقد  على ايط ا٥بندم. طلُّ وبة كسواحل شرؽ إفريقيا على البحر األٞبر كجنوب ببلد العرب الٍب تي بالنٌ 
 ية. فركسامجة مع العرب أى اكً عوب ا٤بختلطة ا٤بتزى الشُّ  :. كتعِب كلمة ا٢ببشة"بشتحى "وراة ةطلق عليها يف التَّ أي 

ة" نسم ٕٖٖ.ُُٓ.ٕٔ" ا:اِندد سكَّ عى "، كيىبلغ ِكمُِٕ.ُِٕ.ُ"بلغ مساحة إثيوبيا تى ك 
 ". ّبتها: "بعملك 

ىا. كييدين بنسبةو  اإل٪بليزية كغّب ك العربية، ك الصومالية، ك مهرية، منها األى  ،عديدة غاته بإثيوبيا لي  يوجدك 
 . (ّ)اناتيانة ا٤بسيحية )أرثوذكس كبركتستانت( كغّبىا من الديالدِّ كبّبة من أىلها باإلسبلـ، كالبقية ب

ئاب  سة على كٍجو األرض كىي "الذِّ كمن لىطائف إثيوبيا: أنو يوجد هبا من أىٍندًر ا٢بيوانات ا٤بفَبى
جباؿ بيل الوةطِب جنوبى شرؽ ه معظميها يف متنز  ،ذئبو  ٟبسمائةسول اإًلثيوبية"، كال يوجد منها )

 .(ْ)(الببلد
  

                                 
 ة. باسم: كاقع ا٤بسلمْب يف إثيوبيا بْب الغثائية كالضياع. موضوع: أيب الوليد ا٤بهاجر، يف منتدل: فرساف السن ( منُ)

        http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=150391  ).) ( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ  .) 
  كالرابط بعد اختصاره:كيكيبيديا، باسم: إثيوبيا.  من موسوعة (ِ)

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D)ٖ%Aٓ%Dٖ%AB%Dٗ%ٖA%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%Aٕ .) 

 (.َٖ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: ) 
 نتدل: فرساف السنة. باسم: كاقع ا٤بسلمْب يف إثيوبيا بْب الغثائية كالضياع. أيب الوليد ا٤بهاجر، يف م ( من موضوع:ّ)

      http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=150391 ).) ( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ .)ف   كأمَّا "ا٤بوسوعة" فذىكىرت: )أ    
% كاألرثوذكس ُّمليوف نسمة"، كنسبة ا٤بسلمْب  ٕٔ"، كعدد السكاف أكثر من "ِكمَََ.َِِ.ُمساحتها: أكثر من "

ناقل(. انظر: ٧بمد صبلح صديق كسامح عثماف، ا٤بوسوعة )مرجع سابق(، صّٓ        .ٕٗ%، كهبا صحراء الدَّ
 (.َٖ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://www.aleqt.com/2012/05/01/article_652664.html)من: صحيفة االقتصادية، كالرابط: ( ْ)
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و ا وأ ح   ٌ لم فً إ ثٌوب ٌخ  ال س  ار   ال المسلمٌن فٌها:المطلب الثالث: ت 

 
عبلقةي اإلسبلـ با٢ببشة عبلقةه قًدٲبة، تػىٍبدأ من بدايات فىٍجر الدَّعوة اإلسبلمية، كذلك يف القرف السابع 

، عندما أىمر النيب صلى ا عليو كسلم بعضى أىصحابو بالًفرار إُف ا٢ببشة؛ ألف هبا ملكنا عادالن (ُ)ا٤بيبلدم
 . (ِ)نذ ذلك ا٢بْب ارتبطت إثيوبيا باإلسبلـكىو "أىٍصحىمة" رضي ا عنو، كم

 ، كىذه العبلقةتارٱبيةه  جاشي عبلقةه كالنَّ م مت بْب النيب صلى ا عليو كسلسى تى أنو ارٍ )د ا٤بؤكَّ كمن 
عظم حد أى أى كىي دياف، تباع األى فاء كاالحَباـ ا٤بتبادؿ كحوار أى م الوى يى يف قً  كدركسو  الالتو ملو من دً ا ٙبى ل ٗبى شكِّ تي 

نا كثر يف عبلقة األى عمق أى وقف كالتَّ ل لدينا اإلرادة يف التَّ تز٥با تارٱبنا، خاصةن عندما تتشكَّ مثلة الٍب ٱبى األ
كملك ا٢ببشة  غم من أف النيب صلى ا عليو كسلمكعلى الرُّ ف". ن كاآلخرك "٫بى بػسمَّ ا يي باآلخر أك مى 

رؽ ذاتو كال إُف القبيلة ذاِتا ة ذاِتا كال إُف العً إُف األمَّ  تميافنٍ ، ٗبعُب أِنما ال يػى تبايناف يف كل شيءو كاداف يى يى 
كاالحَباـ  كزت على الودِّ تى ارٍ  ت بينهما عبلقةه أت كاستمرَّ شى نى   أنواتو، إالَّ إُف ا٤بعتقد ذى  -يف بداية العبلقة-كال 
 .(ّ)ؿ(ادى ا٤بتبى 

 : ْبئيسيَّ ن ر يٍ لي لئلسبلـ إُف ا٢ببشة جاء عن ةطريق ٧بورى عٍ الفً  صوؿى ّب أف الوي غ
اإلسبلـ  استقرَّ  ف، فبعد أفٍ دى ضيق عى من ببلد العرب عرب البحر األٞبر كمى  ٕبرمه  وره كَّؿ: ٧بور األا

زر "دىلك" ت جي ٕبرية احتلَّ  اقواتن  رسلتٍ أف الدكلة األموية أى كييذكر عوة خارج ا١بزيرة، قلت الدَّ زيرة العرب ني ٔبى 
 لم.رت ٙبت جناح السِّ شى وة اإلسبلمية ةطرؽ التجارة، فانتى عذت الدَّ اةطئ اإلريَبم، كاٚبَّ قرب الشَّ 

قبيلة يف إفريقيا كقامت  ـ اإلسبلـتقدُّ  استمرَّ  مصر اإلسبلـ من الشماؿ، فبعد فتحين: ٦بيءي ور الثاا
 ر. قل اإلسبلـ عرب ىذا او بنى  ،"النجاة" الذين ٛبتد أرضهم من حدكد مصر ا١بنوبية حٌب حدكد ا٢ببشة

إٍذ أف  يف العاَف، مسلمةن  ميةن وٍ األكثر قػى  دكلةن  عشرةى  ضمن األحدى  "ثيوبيا"إ عدُّ تي  الوقت ا٢باِف، فكأمَّا يف
مليوف  "ٓٗ"من ٦بموع السكاف البالغ  (َٕ٘-ٓٔ)سبة ا٤بسلمْب يف إثيوبيا ٗبختلف قومياِتم ما بْب ن
 مة.سنى 

ناسب مع ىذا العدد الكبّب، تى يػى  سياسيو  نفوذو ف بظوٍ  أِنم ال ٰبى لبية إالَّ غٍ لوف األى شكِّ يي  مْبمع أف ا٤بسلك 
نظر إليهم يي  مهورية؛ إذٍ مرباةطورية أك ا١بي يف اإلً  الية، سواءه تى كم ا٤بتى ديدة من نظم ا٢بي اناة الشَّ كىذا يعود إُف ا٤بعى 

                                 
 . ٕٗ( انظر: ٧بمد صبلح صديق كسامح عثماف، ا٤بوسوعة )مرجع سابق(، صُ)
 دل: فرساف السنة. باسم: كاقع ا٤بسلمْب يف إثيوبيا بْب الغثائية كالضياع. ، يف منتالوليد ا٤بهاجر ـ(. كانظر موضوع: أيبُٓٔ( عاـ )ِ)

       http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=150391 ).) ( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ.)   
                طيب، يف صحيفة االقتصادية، باسم: ٠بيوي الًقيم ا٤بشَبكة، كعبلقة النيب صلى ا عليو كسلم بالنَّجاشي، علي ا٣ب ( من: مقاؿ عبد اّ)

  (.rticle_558241.htmlhttp://www.aleqt.com/2011/07/12/a) ـ(. كالرابط:َُُِيوليو ُِتاريخ نشره: )ك 
   (.ِٓ-َُ-َُِّاريخ الزيارة: )ت         
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 ة.عويساِتم الدَّ ـ مساجدىم كمؤسَّ دٍ فيتهم كىى صٍ على أِنم أعداء الببلد، كيقوموف بتى 
ف أ -فراقبة أكضاع حقوؽ اإلنسااألمريكية العاملة يف مي -ومن رايتس ككتش" ة "ىيي مت منظَّ دى كما أكَّ 

ع؛ كذلك من خبلؿ استعماؿ ا٢بكومة لقوانْب مٍ يز كالقى ميً ضوف لبلضطهاد كالتَّ ا٤بسلمْب يف "إثيوبيا" يتعرَّ 
 م. ينية كتشويو صورِتلدِّ دخل يف شؤكِنم ااِتم كالتَّ ع نشاةطى مٍ يق على ا٤بسلمْب، كقى ضيً لتَّ ب يف امكافحة اإلرىا

م بْب ٝبيع سوِّ ستور إثيويب يي ياغة دي يوعي كصً ظاـ الشُّ قوط النِّ  األكضاع بعد سي غّبُّ غم من تى لرُّ كعلى ا
 أف ىذا األمر قهم إالَّ  خطط تنموية ٤بناةطً يانات، كتزايد اىتماـ ا٢بكومة ا٢بالية بأكضاع ا٤بسلمْب، كتبِبِّ الدِّ 
 .اـ الوالياتمثيلهم يف ٦بلس الوزراء كحكَّ لتى  زايده للمسلمْب أك تى  سياسيه  واكبو صعوده َف يي 

اه من االنفراج ٘بى  شيءه  ثى لطة، حدى  رئيس الوزراء الراحل "ملس زيناكم" السُّ وِفِّ ت منذإالَّ أنو ك 
 .  (ُ)ةنى هم بأِنم مواةطنوف ٥بم كامل حقوؽ ا٤بواةطى يٍ عور لدى من الشُّ  كشيءه  ،ا٤بسلمْب

 صغّبة. دفه مد، أىٍفهم أف أىكثر مناةطق ا٤بسلمْب عبارةه عن قيرل أك مي كمن حديث الشيخ ٧ب
كمىا ذىكر ِف الشيخ بأف أىل "أثيوبيا" يف الغالب، على ا٤بذىب األشعرم عقيدةن كا٤بذىب ا٢بنفي 

 كا أعلم.  (ِ)فقهنا

                                 
 كا٤بسلمْب يف إثيوبيا، ٙبديات كآماؿ. كالرابط:  : اإلسبلـ( من: جريدة الوسط اليوميةُ)
 55716551.html-ewswasat.com/portal/N-http://www.el          )  .)( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ.)  
/ ِْىػ=ُِّْ/ رجب ِّ( يف ا٢بوار كاللِّقاء الذم أىٍجريتو معو. كقد كانت ظيركؼ اللِّقاء كالتاِف: يف يـو ا١بمعة ا٤بوافق: )ِ)

هت للجامع الذم كاف الشيخ ييلقي فيو الدرس يف حي النَّكاسة ـَُُِيونيو مع الباحث "٧بمد بن  -األىبرار" كىو "جامع-(، ا٘بَّ
حساف". ككانت الفكرة يف التَّحدث ا٤بباشر مع األخ "علي عبد ا" نىًسيب الشيخ، كبعد الدَّرس ٙبدَّث ٧بمده معو عن إمكانية عىٍمل 

ف كقت الشيخ ضيقه، كأف لقاءو مع الشيخ، كلكنو أخربنا بأنو ال يوجد للشيخ ترٝبةه زائدةه عن كتابو "مىواىب الصَّمد"، كأشىار إُف أ
 الشيخ ال يىقبل الشَّفاعة ألجل عىمىل اللِّقاء.   

هت مع الباحث "ٝبيل بن مبارؾ" إُف الدَّار "دار ا٢بديث ا٣بّبية" َُُِ/ يونيوَّىػ= ُِّْ/ رجب ِٗمث يـو ا٣بميس: )         ـ(، ا٘بَّ
ا بالدِّراسة عنو. يف حيِّ العىواِف، كقابىلنا الشيخ "ميعتز" كىو من ةطلبة الشيخ كم  درسه هبا، كأىخربنا بأف كقت الشيخ ضيقه، كال يىقبل أحدن

هت مع األخ "مهدم الفيو"َُُِ/ يوليو ٓىػ = ُِّْ/شعباف/ ْمث يـو الثبلثاء ا٤بوافق: )         كالذم كاف "عادؿ آسيا" - ـ(، ا٘بَّ
كىو أيضنا من زمبلء -لبخارم أيب عاصم"، أحد ةطلبة الشيخ، إُف ا٤بسجد الذم ييصلِّي فيو الشيخ "عدناف ا -ييشٌجعو على مساعديت

بنا كأىخربنا ببعض القصص عن الشيخ، -الشيخ إٍذ أف كليهما ييدرِّساف يف دار ا٢بديث ا٣بّبية . كةطىلىب منا أٍف نتحدَّث يف منزلو، فذىىى
 عاشرة مساءن.   منها أف الشيخ إذا ذىىىب إُف كليمة عيرسو فإنو ال يىقبل التَّأخّب عن الساعة ال

بتوب كمنها قصة مىن عىرىض عليو مبلغه من ا٤باؿ لكي يىبيع شٍرحو، فقاؿ الشيخ: إف الكتاب ألَّفو  تعاُف. كأنو ألَّفو على جهازه البلَّ         
ب أٍف ييتكلَّم يف أىثىره، كحكى قصةن ع ندما سىأىلو أحدي األشخاص: ما )كسيىٍأيت ا٢بديث عن ىذا يف بداية الفصل الرابع(. كمنها: أنو ال ٰبي

ا يىكتب عنو، كرٗبا نىٍصرؼ عن حياتو بذًكر  ىي جهودكم يف ا٢بديث؟ كنػىهىره الشيخ عن ىذا السؤاؿ. كذىكر بأف الشيخ ال يىقبل أحدن
 الدراسة عن الشَّرح. ككعدين خّبنا بأنو سييحاكؿ يف تىرتيب لقاءو مع الشيخ. 

ب أٍف  مث اتَّصل يب أبو عاصم يف ا         لظَّهّبة من يـو األحد، كأىخربين بأف الشيخ قد كافق على اللِّقاء، كذكَّرين أبو عاصم بأف ا٢بديث ٯبى
 يىنصىبَّ على الكتاب ال عن حياتو. 

كقد  ـ(. كفَّقِب ا تعاُف ٤بقابلة الشيخ "٧بمد بن علي آدـ"َُُِ/ يوليو َُىػ = ُِّْ/ شعباف ٗكيف العصر من يـو األحد: )        
وار مستشفى قابلتو يف ا٤بسجد عىًقب صبلة العصر، ككاف معي األخ "مهدم الفيو". مث صىًحبنا إُف منزلو الكائن ٕبي الػمىلىقية ٔب
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 المبحث الثانً: الت عرٌف بالشٌخ "محمد بن علً آدم"

   
 وشيخ محمد بن علي آدـ، كمىٍولده، كنىٍشأىتالمطلب األكؿ: نىسىب ال    

 المطلب الثاني: طىلىب الشيخ للًعلم كًذكر بعض مىشىاًيخو     
ايىاه       المطلب الثالث: انًٍتقىاؿ الشيخ محمد إلى مكة، كًذٍكر بعض سىجى
 فات الشيخ محمد بن علي آدـالمطلب الرابع: من ميؤلَّ      
 رسو في الدَّ ريقتي كس الشيخ محمد كطى ري دي  ري كٍ المطلب الخامس: ذً      
ب المطلب السادس:        الشيخ محمد بن علي آدـمن طيالَّ
 ثػىنىاء العيلماًء كطىلبة الًعلم على الشيخ محمدالمطلب السابع:      
    هيقٍ بو الفً ىى ذٍ الشيخ محمد كمى  يدةي قً المطلب الثامن: عى      
  د من مىوىاًقفمىا حىصىل للشيخ محمالمطلب التاسع:      
بو المطلب العاشر:       من جىوىانب األىثىر التي تػىرىكها الشيخ في بعض طالَّ

 

                                                                                               
 الشيخ "علي عبد ا". الصَّاعدم، ككاف مع 

ـ لنا ا         ٤باء كالقهوة كالتمر، كأىحضر لنا دفَبنا كبّبنا، كرىحَّب بنا الشيخ كٗبوضوع البحث، كأىجريت لقاءن معو استغرؽ نصف الساعة، كقدَّ
ا نىظر فيو أىخربنا بأنو شىرىع يف شرح "سنن النسائي" يف شهر صفر من عاـ )  ىػ(. َُْٕيىظهر أنو دفَبه خاصه ٗبدكَّنتو، كلػمَّ

تبها، ك          ـ لنا إجازةن من ثىبتو "مواىب الصمد"، كبعضنا من كتبو، كأكراقنا كاف قد كى فهرسى شٍرحو على سنن النسائي. كسألتيو بعض كقدَّ
األسئلة كأجابى عنها، كبعضها منشورةه يف ثػىنىايا ىذا البحث حىسىب ا٤بناسبة. كقد أىخربنا الشيخ بأنو مشغوؿه ىذه األياـ بصحيح مسلم 

قلت: مث أمتَّ شٍرحو على  أعانو ا على ذلك.كقد نىذىر بأنو ال يسافر ٤بكافو إالَّ بعد أٍف يىنتهي من الكتابة ، كقد بقي ٦بلده كاحده فقط. 
  مسلم كما سيىٍأيت.  
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أ ته. ش  لده، ون  و  ب الشٌخ محمد بن علً آدم، وم   المطلب األول: ن س 

 
مة علي بن آدـ بن موسى ٧بمد بن الشيخ العبلَّ  :حومصوِف النَّ ث الفقيو األي مة ادِّ ىو الشيخ العبلَّ 

 م. وً لَّ يويب الوى األت
 :وابكالصَّ  ،يويبثٍ األى : أف العرب يقولوف: )سوفٍ بنػى الشيخ ا قاؿ كمى .  يويبتٍ اإلً أٍف يقاؿ:  وابكالصَّ 

 . أىم: بكىٍسر األىلىف كحىرؼ التَّاء، كا٤بشهيور يف العربية: بألفو مىفتوحة كحرؼ الثَّاء. (ُ)(ويبيي تػٍ اإلً 
بواؿ الشيخ بنػىفٍ قا كمى   (ىػُّٓٔسنة )اليد وى الشيخ من مى ك  ، عندما سىأىلو عن مىٍولده، (ِ)سو ألىحًد ةطبلَّ

يف السنة الٍب بعدىا كمٍصدره آخر ذىكر بأف الشيخ كيًلد  . كقد كيلد يف أىثيوبيا.(ّ)ره يف ةطاعتوأىةطاؿ ا عيمٍ 
 .  (ْ)(ىػُّٔٔعاـ )

مو كالده إُف الشيخ ٧بمد لى سٍ أى  عاُف، مثت رٞبو ا الدهظ القرآف الكرًن على كى فٍ يف حً الشيخ ) أدى بى كقد 
سب لمية حى تب العً راءة الكي بقً الشيخ  أدى مث بى  ،الكرًن" القرآف"ل عليو قراءة مى كٍ فأى ، رٞبو ابن كدٌم  ويُّ قػى 

 . (ٓ)(دهة ىناؾ يف ببلى يفيَّ ارس الرِّ ظمة ا٤بدى نٍ رة يف أى اىج ا٤بقرَّ ا٤بنى 
ياتو على يىًد أىبيو، كغرىس فيو حبَّ العلم، فأبوه كاف كمػمَّا تقدَّـ يىظهر أف الشيخ نىشىأ يف بداية ح

مة يف  بُّ أٍف يىًصف أبىاه بالشَّيخ كالعبلَّ شيخنا، مػمَّا يىعِب أنو نىشىأ يف بيئةو ًعلميةو، كييبلحىظ بأف الشيخ ٰبي
 .   (ٔ)أىٍغلب كيتبو

 
 

                                 
    أيب عمر ٧بمد الفلسطيِب، يف: منتديات اإلماـ اآلجرم، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط: ( بتصرؼ من العضوُ)

(www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688http://). :تاريخ الزيارة (َُِِ-َٕ-ِٖ .) 

 العمراين، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط: من العضو أيب الوليد (ِ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

 ا١بزائرم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط: ( من حديث أيب الوليدّ)
       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297(. ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) 

 ٤بوقع ٦بالس الذكر، يف: موقع ٦بالس الذكر السلفية، ٙبت عنواف: ترٝبة للشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط:  من مقالة: ا٤بشرؼ العاـ (ْ)
      (2851.html-aldikr.com/play-http://majalis .)( :كىو كذلك يفِٖ-َٕ-َُِِتاريخ الزيارة .)   .األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ :

 (.   ىػُِّْعن حيايت، مؤىرِّخة عاـ ) باسم: مذكرة
 تديات اإلماـ اآلجرم، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط: بتصرؼ من العضو أيب عمر ٧بمد الفلسطيِب، يف: من (ٓ)

           (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688.) :ها (. ك٫بو ذلك يف: األكراؽ الٍب أعطانيِٖ-َٕ-َُِِ) تاريخ الزيارة
 (.ىػُِّْة عن حيايت، مؤىرِّخة عاـ )الشيخ. باسم: مذكر 

بن الشيخ العبلمة علي بن آدـ بن موسى األتيويب ا٧بمد كما يف ذخّبة العقىب حيث قاؿ: )لػجىامعو الفقّب إُف مواله الغِب القدير:  (ٔ)
 م(. وً لَّ الوى 
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ا قىرأ االبن على أبيو الكىثّب من الكيتب، كسيىٍأيت بيىافي ذلك يف   "ا٤بطلب التَّاِف".    كمى

فىظ الكثّب من  كأىعودي إُف نيقطة نىشأتو، كحيبَّب إليو ا٢بًفظ للميتوف الًعلمية كاألىبيات الشِّعرية، فهو ٰبى
 ا٤بتوف العلمية، بعد ًحٍفظو للقرآف الكرًن.   

نِّ حينما كاف كيىذكر الشيخ عن ًصغىره، بأنو حيبِّب إليو ًعلم ا٢بديث منذ ًصغره، فكاف كىو صىغّب السِّ 
تبئ كراء ا١بدار حٌب يىسمع قراءة القارئ، كتىطً  يب نػىٍفسو هبذا كالده يىقرأ "صحيح البخارم"، كاف ٱبى

 السَّماع. 
شأتو أيضنا، بأنو كاف يىتتبَّع الدليل ليػىٍعمل بو، كيىذكر يف ىذا الصَّدد: بأنو كاف يىرفع كيىذكر الشيخ عن نى 

 .             (ُ)منطقتو كانوا ال يىرفعوف أياديهم؛ لكوِنم على ا٤بذىب ا٢بنفي يده يف الركوع كغّبه، مع أف أىل
لفية ابن مية كأى لٍ ظ الكثّب من متوف العلم كا٤بنظومات العً فٍ حً ) عاُف الشيخ يف بدايتو للطَّلىبفرىزىؽ ا ت

 كببلغةو  ؼو كصرٍ  نقوؿ من ٫بوو ع يف علم ا٤بعقوؿ كا٤برى كبػى  ،لفية السيوةطي يف ا٤بصطلح كغّبىا من ا٤بتوفمالك كأى 
 . (ِ)(سبلـكغّبىا من علـو اإل كفقوو  كحديثو  كمنطقو  كأصوؿو 

كىذا ما ييذكِّرنا بالسَّلف الصَّاٌف كما عيًرؼ عنهم من قوةو يف ا٢بًفظ كسىليقةو فيو. كمػمَّا حيًكي عن 
 نبوذمبلـ الشَّ عركؼ بغي ا٤ب "تحبن إبراىيم أبو الفى د ٧بمد بن أٞبالسَّلف يف ىذا الباب، أف اإلماـ "

واىد عر، شى من الشِّ  لف بيتو فظ ٟبسْب أى كاف ٰبى ك  ا بالقراءات كتفسّبىا،من ػكاف عالأنو  ، (ىػّٕٖ)ت:
 .(ّ)الكرًن للقرآف

 

                                 
 (. ىػُِّْرِّخة عاـ )عن حيايت، مؤى  من: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: مذكرة (ُ)
 من حديث األخ ناصر، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط: (ِ)

       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) 

 . (ٓ/ ُٓ))مرجع سابق(،  تاريخ دمشق، علي ابن عساكرانظر:  (ّ)
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اٌ خه: ش  ر بعض  م  ك  لم وذ  ل ب الشٌخ للع   المطلب الثانً: ط 

 
 يو: فأكَّؿي مشىاٱًبو تىأثّبنا ف كعن مىشىايخ الشيخ ٧بمد بن علي آدـ،

كالده "علي بن آدـ"، كقد كىصىف كالده يف آخر ذخّبة العقىب بأنو: )كىالًدم النٍَّحرير، كالدَّرىاكة 
بن موسى  (ِ)الشيخ علي بن آدـ ،ثصوِف ادِّ بيل، الفقيو األي راكة النَّ ليل كالدَّ مة ا١بى العبلَّ كىو . (ُ)الكبّب(

كتب الفقو ا٢بنفي ك رة يف ببلدىم، ائد ا٤بقرَّ تب العقى كي   :أ عليورى قػى ر. كقد اجهجدم ا٤بهى تيويب الوٌرٮبِب اللَّ اإلً 
ة يف ررَّ يِب، كغّبىا من الكتب ا٤بقى ح العى مع شرٍ  "قائقنز الدَّ كى "ركحو، كمع شي  "كرمٌ ٨بتصر القدُّ ػ"ك  :رةا٤بقرَّ 

ا ة يف ببلدىيفيَّ ا٤بدارس الرِّ  وضيح التَّ "يو، كواشً حو، كحكشرٍ  "ارا٤بنى " :رأ عليو من كتب أصوؿ الفقوقى م، ككمى
رب صوؿ، ككتب علم ا٢بساب، كعلم ا١بى ، كغّبىا من كتب األي "نقيحالتَّ "حو ، مع شرٍ "در الشريعةلصى 
و من العلـو من كالده، يٍ لدى  ما لة فأكثري مٍ ، كبا١بى "صحيح البخارم"عظم ات، كمي ابلة، ككتب علم ا٤بيقى كا٤بقى 
 .ةن فائق ب لو إجازةن تى ظو، ككى فٍ ازه بلى كأجى 

 
 م: ى عليهم العلن تلقَّ مى  أىمِّ  تلىقَّى على العىديد من علماء بلده، كمن مث
 الشيخ ٧بمد بن رافع بن بصرم.  -يف العصر ا٢باِف-العبلمة ٧بدث الديار ا٢ببشٌية  -ِ

صحيح "، كبعض "ابن ماجة"، ك"النسائيٌ "، ك"أيب داكد"عليو  عى ، ك٠بً "جامع الَبٌمذم"عليو  أرى كقد قػى 
  .(ّ)و فكتبهاتى ى عليو إجازى لى مٍ ازه ٔبميع مركياتو، كأى جى غّبه عليو، كأى  بقراءة "مسلم

كقد ذيكر يف السَّند الذم يىركيو الشيخ ٧بمد بن علي آدـ أف "٧بمد بن رافع" يىركم عن "٧بمد بن 
 .(ْ)٧بمد أمْب خٍّب الباكستاين نزيل مكة"

س الشيخ عنده لى جى . ن الشيخ علي الدٌَّرمٌ الشيخ ٧بمد سعد ب ،غوٌم األديبحوٌم اللُّ العبلمة النَّ  -ّ
والت بعض الصحيحْب، كالنحو، كالصرؼ، كالببلغة، كا٤بنطق، كا٤بقي : منو خذى ب من ثبلث سنْب، فأى قري ما يى 

ألفية "هٌي، كللفاكً  "ةيَّ نً ػا١بى  "الفواكوبعض  :أه عليورى ا قػى مَّ و. كمػالعشر، كآداب البحث كا٤بناظرة، كأصوؿ الفق
مع  "٦بيب الندا على قطر الندل"عليو، ك "رمضى حاشية ا٣بي "عليها، ك "يلقً بن عى اشرح "ك" بن مالك
سوقي الدَّ  ٍبىٍ حاشيى "، مع مراجعة "اريبعى بيب عن كتب األى ِب اللَّ غٍ مي "، ك"حاشية ياسْب ا٢بمصي"مراجعة 

                                 
 (.ُْٕ/ َْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)
اىب ىػ(. فرٞبةي ا عليو. ينظر: ٧بمد اإلثيويب، موى ُُِْ/ ٗ/ ُِيىذكر الشيخ بأف أبىاه تويفِّ كلو نػىيِّفه كٜبانوف سنة، يف يـو ا٣بميس ) (ِ)

 .     ٗـ(، صََِٖىػ/ُِْٗ، ّالصَّمد لعىٍبده ٧بمد يف أىسانيد كتب العلم ا٤بمىجَّد )جدة: مكتبة األصالة األثرية، ط
 من العضو: أيب عمر ٧بمد الفلسطيِب، يف: منتديات اإلماـ اآلجرم، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط:   (ّ)

          (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688(. :تاريخ الزيارة (َُِِ-َٕ-ِٖ.) 

  (.ُْٕ/ َْ: ذخّبة العقىب )انظر (ْ)
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مع شركحو  "يِبتلخيص القزك ػ"ك  :ككتب الببلغة ركحها،مع مراجعة شي  "ببن ا٢باجً اة يى شافً "، ك"كاألمّب
ما  لُّ ركحو، كبا١بملة فجي كشي  "اغوجياإليسى "يو، ككشركحو كحواشً  "سلم ا٤بنورؽػ"ك  :كحواشيو، ككتب ا٤بنطق

 . (ُ)تعاُف رٞبو اىذا الشيخ  من "فنوف العربية"ذه من خى أى 
يب، الشيخ عبد الباسط بن ٧بمد بن حسن اإلتيو ، خليل زمانو، كسيبويو أكانو حومعبلمة النَّ ال -ْ

، "إعراب ا٤بقدمة األجركًميَّة"أ عليو رى ى عليو علـو العربية، كغّبىا، فقى تلقَّ . (ِ)رٞبو ا تعاُف وريٌن اٍلًمنىاسيٌ البي 
، "نظم األنوار يف مصطلح ا٢بديث"ك ،"ةيَّ الفواكو ا١بنً "ك ،"كشف النقاب"، كشرحها "لحة اإلعرابمي "ك

 .تٍْب مرَّ  "بابى ديس أى أى "سكن يى  ا كافمَّ ػلفو يف مدرستو لخٍ ه، كاستى ازى كأجى 
أ عليو رى قػى . رٞبو ا الشيخ ٧بمد زين بن ٧بمػد اإلتيويب الداين ،بيلراكة النَّ حرير كالدَّ عبلمة النَّ كال -ٓ

 "صحيح البخارم"من  اع كثّبن ، ك٠بىً "سنن البيهقي"، كأكائل "شرح النوكمٌ "مع  "صحيح مسلم"عظم مي 
حها، مع مع شرٍ  "ةطلعة األنوار"يف الببلغة، ك "ىر ا٤بكنوفوٍ ا١بى "آف الكرًن، كبقراءة غّبه عليو، كتفسّب القر 

 . (ّ)كيف مصطلح ا٢بديث، كغّب ذل "اكمدريب الرَّ تى "مراجعة 
" شيخنا، كاقٍػتىصرتي على َِكقد سىرىد يف الورقة أى٠باء ا٤بشىاًيخ الذين تلىقَّى عنهم العلم، كذىكر "

 .(ْ)أٮبًِّهم
" شيخنا ّٖد(. كقد سىرىد فيو ٫بو "مد لعبده ٧بماىب الصَّ وى )مى باسم:  ته بٍ ثػى  عاُفكللشيخ حفظو ا ت

ا تلقَّ  ع منهم الشيخ عندما انتػىقىل كعالػمن ى منهم العلم كاستفاد منهم، كا١بىدير بالذًِّكر أف ىناؾ علماء ٠بًى
ع منهم اإًلجىازة كالثٍَّبت.   للعىٍيش يف السعودية. كأىٍغلب ىؤالء قد ٠بًى

                                 
 ن علي..، كالرابط:  عمر ٧بمد الفلسطيِب، يف: منتديات اإلماـ اآلجرم، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ٧بمد ب من العضو: أيب (ُ)

      (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688(. :(. ك٫بوه يف: ٧بمد اإلثيويب، موىاىب ِٖ-َٕ-َُِِ) تاريخ الزيارة
 . كلكنو ذىكىر "٧بمد سعيد".       َُ-ٗمرجع سابق(، صالصَّمد لعىٍبده ٧بمد يف أىسانيد كتب العلم ا٤بمىجَّد )

ـى تلميذه الشيخ ٧بمد بشرحها كفىكِّ ألفاظها، كقد جاء الشرح يف " (ِ)  ُٔٗكلو منظومةه يف نىظم "٬ببة الًفكر" للحافظ ابن حجر، كقا
بة الًفكىر صفحة"، كىو من الكتب الٍب قدَّمها لنا يف جلسة ا٢بوار. ينظر: ٧بمد اإلثيويب، ًإٍٙباؼ  جة الدُّرر بنظم ٬بي ذىكم الوىةطىر بشرح هبى

 ـ(.        ََِٗ/ىػَُّْ، ُمركز شهواف للطباعة، ط )مصر:
 من العضو: أيب عمر ٧بمد الفلسطيِب، يف: منتديات اإلماـ اآلجرم، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط:   (ّ)

      (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688(. :ويف يف: يـو األحد (. كيىذكر الشيخ بأنو تي ِٖ-َٕ-َُِِ) تاريخ الزيارة
 .     َُق(، ص(. ينظر: ٧بمد اإلثيويب، موىاىب الصَّمد لعىٍبده ٧بمد يف أىسانيد كتب العلم ا٤بمىجَّد )مرجع سابىػُّٓٗ/ ٖ/ ّ)

  (.ىػُِّْعن حيايت، مؤىرِّخة عاـ ) من: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: مذكرة (ْ)
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د الكبّب الشيخ ٧بمد نً سو كثّبنا. كلكن أىٍشهرىم ا٤بسٍ الشيخ ٧بمد أكَّؿ الويراجي، كيىذكر بأنو حىضىر دىرٍ ك

ىػ(، كقد قػىرىأ عليو "األكائل السُّنبلية" كفيها َُُْ/ ُِ/ ِٖاين ا٤بكي )ت:ادى ياسْب بن ٧بمد عيسى الفى 
 احد، كأىخىذ عنو أحاديث ميسلسةن كثّبةن. ة، كقرىأىىا يف ٦بلسو ك كائل نيِّفو كأربعْب كتبنا حديثيَّ أى 

ىػ( يف منزلو ٗبكة ُُْٗوماِف، كيىذكر الشيخ بأنو أجىازىه سنة )كالشيخ ادِّث ٧بمد بن  عبد ا الصُّ 
 ٗبنطقة "٧بىٍبس ا١ًبنِّ".      

 ماء ا٤بسلمْب.              ا٤بلىقَّب بشيخ ا٢بنىابلة. رىٞبهم ا تعاُف ٝبيعنا كٝبيع عل (ُ)كالشيخ عبد ا العىقيل

                                 
     .ُّ-ُِاإلثيويب، موىاىب الصَّمد لعىٍبده ٧بمد يف أىسانيد كتب العلم ا٤بمىجَّد )مرجع سابق(، ص ينظر: ٧بمد (ُ)
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اه   ٌ ا ج  ر بعض س  ك  ت ق ال الشٌخ محمد إلى مكة، وذ   المطلب الثالث: ان 

 
يىار كبعد أٍف حىصىلت ا٤بضىايىقة على الشيخ بسىبب النِّظىاـ الشُّييوعي قرَّر ا٥ًبٍجرة من أىثيوبيا إُف ا لدِّ

 . راـ مكة ا٤بكرمةلد ا ا٢بى بى إُف نٍتقاؿ ، فسىهَّل ا تعاُف لو االً (ُ)(ىػَُُْالسُّعودية عاـ )
مث بعد فَبةو كفَّقو ا تعاُف بأٍف يػىٍلتحق بالتَّدريس يف دار ا٢بديث ا٣بّبية. كًقصة التَّدريس أنو ةطىلىب 
التَّدريس يف بعض ا٤بعىاىد كالدُّكر فريًفض لعىدـ كيجود الشَّهادة؛ ألف يف بلده َف يكونوا ييعطوف الشَّهادة. مث 

 قدَّـ لبلٍلًتحاؽ كطالبو كَف ييقبل إالَّ يف "مىعهد ا٢بـر ا٤بكي"، كىو معهده يىدريس فيو الطلبة با٤بسجد ا٢براـ.ت
 أىتىىما  أكَّؿنو أ ،الشيخ أىمرجيب يف العى )ك مث تقدَّـ يف "دار ا٢بديث ا٣بّبية" ليٍلتىحق بالًقسم العىاِف. 

نفسهم أى دكا جى تحن ٝبيع الطلبة فوى ا ٲبي حنوه كمى تى فامٍ  ا عندىم،قبلوه ةطالبن يى  أفٍ ب منهم لى ةطى  "دار ا٢بديث" إُف
 . (ّ)(اا ال دارسن درسن لوه مي بً فقى  ،(ِ)رو تبحِّ مي  ماـ عاَفو أى 

سو للعلم فٍ ؿ الشيخ نػى ذى كقد بى ). (ٓ)سجدىا ليبلن كيف مى  ،(ْ)ا يف دار ا٢بديث ا٣بّبيةس ِنارن درِّ يي فأىٍصبىح 
فات يف فنوف كلو الكثّب من ا٤بؤلَّ ٍمضىى الكثّب من كىٍقتو يف التَّأليف كالسَّهىر فيو، . كأى لد ا ا٢براـلبتو يف بى كلطى 

من  فواجه و أى يٍ ج على يدى رَّ , كٚبى (ٔ)باءجى ب النُّ كلو الكثّب من الطبلَّ  .العلم كخاصةن يف علم ا٢بديث الشريف

                                 
كىو -ـ(. َُُِىػ(. كأخربين عبد ا سا٤بْب يف عاـ )ُِّْن حيايت، مؤىرِّخة عاـ )من: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: مذكرة ع (ُ)

ضر دىرس الشيخ عندما كاف يف مسجد "دار الفائزين" ار ككاف ٰبى  بأف أحد أبائو كاف رئيسنا ألىل منطقتو.  -من ةطىلبة الدَّ
طالب، مث )ذيكر ٤بديرىا آنذاؾ الشيخ "علي عامر" رٞبو ا تعاُف، بأين  ( يىذكير الشيخ عن ىذه ا٤برحلة: بأنو انتػىقىل لدار ا٢بديث ا٣بّبية كِ)

" لعدـ ا٤بؤىىَّل للتَّدريس، كىو الشهادة، فقاؿ: العيٍمدة عندنا العلم ال الشهاد ة(. كنت مدرسنا يف بلدم، كإ٭با التحقتي يف "معهد ا٢بـر
سو فيها، كريفع ا٠بو على تعيينو إُف "اجمللس األعلى للدار"، ككاف رئيسو كبعد ًإجراء االختبار تبْبَّ أنو متمكنه يف الفنوف فقيبل كمدر 

اـ آنذاؾ الشيخ عبد العزيز بن باز رٞبو ا تعاُف فوافق اجمللس. من: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: مذكرة عن حيايت، مؤىرِّخة ع
 ىػ(.  ُِّْ)

 ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط: ا١بزائرم، يف: ملتقى أىل  من كبلـ أيب الوليد (ّ)
           (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297) . ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 
 بى ىفالشيخ حفظو ا ذى  .لطف ما فيها كيفية قبولو يف دار ا٢بديثكمن أى  ،حافلة كلو ترٝبةه اصم األغربم: )كيقوؿ أبو صهيب ع       

تم لو نة كٱبى ثبتو على السُّ يي  ةطلبوه للتدريس! فسبحاف ا! كنسأؿ ا أفٍ  كالنتيجة أفٍ  ،ـ لبلختباردً ل يف الدار للدراسة فقى سجِّ ليي 
 ألغربم، ٗبنتدل: األجرم. ٙبت عنواف: موقع الشيخ ٧بمد علي، كالرابط:(. من أيب صهيب عاصم ابا٢بسُب

(http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=5878.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

كي عبد الظَّاىر أبو السَّمح عندما رىفىع للملك عبد العزيز يىلتىمس منو افًتتىاح ىذه ا٤بدرسة. ( دار ا٢بديث ا٣بّبية: كانت ًفكرة إماـ ا٢بـر ا٤بْ)
رِّج األىجياؿ إُف يومنا ىذا ُِّٓ/ صفر ّفصىدىرت ا٤بوافقة الكرٲبة يف: " ار ٚبي ق" رٞبهما ا تعاُف كأىجزؿ ٥بما ا٤بثوبة. كال تزاؿ الدَّ

ق[ )رسالة ُِْٗ-قُِّٓ، مدرسة دار ا٢بديث ا٣بّبية ٗبكة ا٤بكرمة دراسة تارٱبية تقوٲبية  كا٢بمد . ينظر: خالد حسن الكبكيب
 .           ُّ-ُِق(، صَُّْ-قُِْٗا٤بكرمة،  تكميليَّة ٤برحلة ا٤باجستّب، جامعة أـ القرل، مكة

 يىٍأيت التَّفصيل يف ىذا أكثر، يف عنصر: "ذًكر دركس الشيخ ٧بمد..".  (ٓ)
  لتَّفصيل عن ىذا يف عنصر: "من ةطبلب الشيخ ٧بمد..".ا يىٍأيت (ٔ)
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سأؿ ا أى . عوة إُف اتول كالدَّ لفى هوده يف اضافة إُف جي قاع األرض. باإلً ركا يف بً شى انتى ك ةطبلب دار ا٢بديث 
 .(ُ)(مرهبارؾ يف عي يي  تعاُف أفٍ 

ا كىصىفو بعض ٧ببِّيو بأنو ) ر، شى ا٤بعٍ  لطيفه  ، ظريفه معرفو العلماء كةطلبة العلهرة، يى يف الشُّ  زاىده كمى
ار العلماء من زكَّ  ستضيف يف منزلونفع، كيى تحادثا فيما ال يى  يى فو أالَّ يٍ طلب من ضى ر كقتو للعلم كةطلبو فيى خَّ سى 
 . (ِ)كة(م

 .  (ّ)كمن ىذا قصَّة ةطىلىًبو من الشيخ ا٥بًويسْب أٍف يىزكره
شَبط حضور ٦بلسو، الغالب أنو يى  كلعلَّ  ،اتويز ٗبركيَّ كالشيخ ٯبي كقاؿ عبد ا بن عبد الفتاح الشامي: )

يز، كيف ذلك ما يدؿُّ عرؼ مىن يى  ب أفٍ حنا من شركحو، فهو ٰبي ا أك شرٍ ضر شهرن ٙبى  كعلى األقل أفٍ  على أف  ٯبي
 . (ْ)ة(ن نوع تزكيإجازتو تتضمَّ 

حو "ذخّبة العقىب" بأنو أىٍِنى ا١بزء ا٣بامس كما تقدَّـ يف منزلو ٕبي شار يف شرٍ كيف سىكىنو يف مكة، أى 
الزىراء يف ٨بطَّط ل إُف حيِّ آخر، فقد ذىكىر يف ِناية جزءو بأنو أمتَّ ا١بزء يف حي قى . كيىظهر أنو انتػى (ٓ)ا٥بًٍنداكية

 ة. تيبيَّ ية ٔبوار حيِّ العي قٍ لى مى ػ. كىو حالينا يف حي ال(ٔ)األمّب ةطبلؿ
كيىذكير عنو الشيخ خالد الصَّغّب: )من ٠ًبىات الشيخ البارزة يف نىظىرم، التَّواضع ا١بىمُّ، كعدـ االعتداء 

ازحِب بو س، مع ديعابةو كميبلةطفةو ٛبيَّز هبا الشيخ حفظو ا تعاُف؛ بالنػَّفٍ  فقد كاف يىٍستملح لقىيب "الصَّغّب" كٲبي
 .   (ٕ)َب لسانو عن الذِّكر أىثٍناء الطريق(أحياننا. كتىشرَّفتي عددنا من ا٤برات بًإيصالو إُف منزلو، فكاف ال يػىفٍ 

                                 
 األخ ناصر، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط:  بتصرؼ من: حديث (ُ)
       (eeth.com/vb/showthread.php?t=8297http://www.ahlalhd.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.)  

 ٤بوقع ٦بالس الذكر، يف: موقع ٦بالس الذكر السلفية، ٙبت عنواف: ترٝبة للشيخ ٧بمد بن علي..، كالرابط: من مقالة: ا٤بشرؼ العاـ (ِ)
(2851.html-aldikr.com/play-jalishttp://ma). ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٕ-ِٖ.) 

كي أىحد الطَّلبة كىو ٧بمود بن غناـ ا٤بردىاكم: ) (ّ) ستدعيو الشيخ حفظو كيى  إالَّ زكر مكة، يى  من عاَفو يىسمعي  اَـب العلماء فمى نو ٰبى أكمن ميزاتو ٰبى
و لو فوجَّ . مكة إُفالشيخ خالد بن عبد العزيز ا٥بويسْب  األياـمن  اء يف يوـو فقد جى  .ّبه مو خى بالعلم، ككبلى  بيتو، فبيتو حافله  إُفا 

ظركؼ بيِب كبْب مرافقتو. حالت ال لكنٍ  ،رافقتوخوة مي  الشيخ خالد كمن بعض األمِبِّ  لبى ، فطى لزيارتو ثيويب حفظو ا دعوةن الشيخ األ
ّبة ثيويب من خً ا، فالشيخ األيضن أةطلبة العلم كمن شيخنا ا٥بويسْب  ا، كقد استفاد منوةطيبن  عليو ثناءن  ثُبأ ع الشيخ من زيارتو،جى فعندما رى 

(. من كصف: ٧بمود غناـ ا٤برادكم مع تصرؼ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث العلماء ٰبفظو ا
 (.َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297) الشيخ ٧بمد..، كالرابط:

من العضو عبد ا بن عبد الفتاح الشامي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..، كالرابط:  (ْ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277). ( :َُُِتاريخ الزيارة-َُ-َٕ.) 

تم ا١بزء بأٍف يوثِّق بالتاريخ كا٤بكاف كيىطلب من ا العوف على ما تبقَّ ٕٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ) ى. كىناؾ (. كىذه من ةطريقتو عندما ٱبى
 عنصره باسم: "يف ةطريقة ختمو لشرحو ا٢بديث، كِناية الباب، كاجمللد".

 (. كسيأيت ةطرؼه عن ىذا يف عنصر: "كىٍصف الشرح، كذًكر ا٠بو معناه..".   َُْ/ ِٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
تبو ِف (ٕ)  (. ىػُّّْ/ ّ/ ِّاألستاذ خالد الصغّب، مع بعض التصرؼ، كأرَّخو يف: ) مػمَّا كى
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 المطلب الرابع: من م ؤل فات الشٌخ محمد بن علً آدم.    

 
ًة فينوف، كلكٍن   ا يتعلَّق ٗبجاؿ "ا٢بديث ركايةن كللشيخ عدَّةي كتبو يف عدَّ كاف النَّصيب األكرب لػمى

 كدرايةن"، كمن مؤلَّفاتو: 
تىب منو أربع سرار البهَّاجة يف شرٍ ارؽ األنوار الوىَّاجة، كمىطالع األى "مىشى  -ُ ح سنن ابن ماجو"، كقد كى
-يقوؿ الدبش ا٤بكي  ح "ا٤بقدِّمة" من كتاب "سنن ابن ماجو".غلب ىذا الشرح يف شرٍ . كجاء أى (ُ)٦بلدات

بع يف مة يف أربعة أجزاء، كةطي  ا٤بقدِّ رح إالَّ شٍ ، فالشيخ َف يى "ابن ماجو"ح ا عن شرٍ مَّ )أ: -كىو من ةطلبة الشيخ
 .(ِ)ف(إُف اآل دارو  م الكتاب إُف أمِّ سلِّ كالشيخ َف يي  ،دتفً ني  دار ا٤بغِب، كلكنٍ 

و ر لسِّ يى يػي  تعاُف العلَّ  كلكنٍ  .(ّ)م"لصحيح مس"ح بشرٍ  انشغاالن  شيءو  تأنف يف أمِّ سٍ َف يى ىو ك 
 .(ْ)"مسلم ح "صحيحشرٍ  كماؿبعد إً  ح "ابن ماجو"الكتابة يف شرٍ 

ح صحيح مسلم بن ا٢بجَّاج"، كىتب منو سبعةن كعشرين جزءنا، ك"البحر ايط الثَّجاج يف شرٍ  -ِ
يف مكتبة  نفيسةه  جوىرةه  :ر ايطكالبح: )-باسل الباز-. كقاؿ أحدي ةطلىبتو (ٓ)كةطيبع منو أربعة عشر جزءنا

؛ جيحخريج كالَبَّ د فيو اللغة كا٤بصطلح كأصوؿ الفقو كالفقو ا٤بقارف ككبلـ أىل العلم كالتَّ جً سيى  ،ةطالب العلم
 .(ٔ)!(توَّ فى ال يػي  كتابه 

 اج"، كىو ٦بلَّداف. مة مسلم بن ا٢بجَّ ح مقدِّ ْب اتاج يف شرٍ ك"قرَّة عى  -ّ
ح "ألفية السيوةطي" يف ا٤بصطلح، كةطيبع رر"، كىو شرٍ م الدُّ ظٍ ح نى ةطىر يف شرٍ كم الوى "ًإٍسعاؼ ذى  -ْ

ٍين.    ثبلث ةطبعات يف ٦بلَّدى
 "نىٍظم شافية الغلل يف أىلفية العلل". -ٓ
 ح شافية الغلل" ا٤بذكور. فهو نىظىم الًعلىل كشىرىحو. لل شرٍ "ميزيل ا٣بى  -ٔ

                                 
 سيىٍأيت ذًٍكر منهجو لػ"شرح ابن ماجو" يف: الفصل الرابع من ىذا البحث، إٍف شاء ا تعاُف.  (ُ)
 الدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط:  من العضو (ِ)

        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208 .) :تاريخ الزيارة(َُِِ-ُِ-ُٓ). 

 ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط:  من العضو الدبش (ّ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208.) :تاريخ الزيارة (َُِِ-ُِ-ُٓ).  

 من العضو الدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط: (ْ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208.) ( :قلت: كىذا قبل أٍف ييكملو، ُٓ-ُِ-َُِِتاريخ الزيارة .)

 كسيأيت يف ا٢باشية السفلية الٍب تىًليها.   
أف الشيخ قد أىٍكمل شٍرحو على "صحيح مسلم"،    سيىٍأيت بياف -مث كأنا يف كتابة ىذه السُّطور من جديد-قلت: كىذا قبل أٍف يكملو،  (ٓ)

     بإذٍف ا تعاُف يف: "سبب شٍرحو لػسنن النسائي".

 : من العضو باسل الباز، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط:بتصرؼ (ٔ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208&page=2.)  :تاريخ الزيارة(َُِِ-ُِ-ُٓ .) 
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 ". دليسوفْب بالتَّ راتب ا٤بوصي ا١بىٍوىر النَّفيس يف نىٍظم أ٠باء كمى  ٍظم"نى  -ٕ
 ح ا١بىٍوىر النَّفيس".نظومتو ٠بَّاه: "ا١بىًليس األىنًيس يف شرٍ حه على مى كلو شرٍ  -ٖ
 . (ُ)ح هبجة الدُّرر"ر بشرٍ كم الوىةطى اؼ ذى ٙبٍ ك"إً  -ٗ

 .(ِ)راجم رجاؿ الصَّحيحْب"، كىو يف ٦بلد، كقد ةطيبع مرَّتٍْب لخيص تى "قيرة العىْب يف تى  -َُ
اةطع الكوكب السَّ و: "". كمعو ةطىبع نىظمى اةطعافع بتوضيح معاين الكوكب السَّ ١بليس الصاٌف النَّ ا" -ُُ

  .(ّ)للحافظ جبلؿ الدين السيوةطي رٞبو ا"، الفقو أصوؿع ا١بوامع يف ٝبى  ظمي نى 
 . (ْ)"ميةلٍ عً  قواعد كضوابط يف ةميَّ الفوائد السَّ ك" -ُِ

 
، ككذا (ٓ)فاتو، كقد سىرىد أىٍغلب مؤلَّفاتو يف موقعو على االنَبنتكيف ىذا ا٤بطلب ال أىٍقًصدي حىٍصر مؤلَّ 

 . (ٔ)يف الورقة الٍب أىٍعطىانيها
، أك شرٍ ظمو للعلـو قصّبو أك مطوَّ " مؤلفنا لو، ما بْب نى ُِكيف تلك الورقة سىرىد " ػا نىظؿو مىو، أك حو لػمى

 حو ميطوَّؿو لكتب السُّنة، كما إُف ذلك.  شرٍ 

                                 
 تقدَّـ ذًكره يف عنصر: "ةطلب الشيخ للعلم..".  (ُ)
ا مىٍنهجو يف الكتاب بطريقةو سىٍهلة، حيث ذىكر ا٤بصىادر الٍب سيىعتىمد عليها. كبْبَّ مٍقصً كقد جاء  (ِ) ده يف التَّأليف. ككاف يىضىع لكل فقرةو رقمن

حظ على الكتاب: أنو إضافةه ترتيبيةه كتنظيميةه ألىل السند يف الصحيحْب، كأىل السَّاحة من ةطىلبة العلم ٕباجة إُف  ، كا٤ببلى مستقبلن
تيب، كا١بديد أم: اإًلضافة ا٢بقيقية. ك٥بذا قالوا: أف من أى   غراض التَّأليف الشَّرح أك االختصار.. كىكذا.اإلضىافتػىٍْب: التَّنظيم كالَبَّ

على  كا٤بقصد اللَّطيف من كتابو "قرة العْب.." أنو مىشىى على ًذكر األى٠باء ٕبىسب مىن اتَّفقىا عليو، كمىن انفىرد بو البخارم كمسلم كله        
 :  ًحدة، فهو ييبْبِّ مىن ا٠بو كذا عندٮبا، فمثبلن

 (ٔندٮبا )مىن ا٠بو األسود ع -       
 ( كىم: فبلف كفبلفْمىن اتَّفقىا عليو ) -ُ       
 مىن انٍػفىرد بو البخارم  -ِ       
 مىن انٍػفىرد بو مسلم -ّ       
)الدماـ: دار ابن  تلخيص تراجم رجاؿ الصَّحيحْب كىو هبذه الطريقة ييسهِّل ا٢بفظ كاالستيعاب. ينظر: ٧بمد اإلثيويب، قرة العىْب يف       

  ىػ(. َُِْزم، د.ط، ا١بو 
 ـ(.   ُٖٗٗىػ/ُُْٗ، ُينظر: ٧بمد اإلثيويب، ا١بليس الصاٌف النافع بتوضيح معاين الكوكب الساةطع )د.ـ: مكتبة ابن تيمية، ط (ّ)
   ينظر: ٧بمد اإلثيويب، الفوائد السَّمية )مرجع سابق(. (ْ)
 (.   َٔ-َُ-َُُِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.alsonah.org/books.htm) من موقع الشيخ : يف "مؤلفاتو": ينظر (ٓ)

  الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: "مذكِّرةه بأ٠باء الكتب الٍب أىلَّفتها يف فنوفو ٨بتلفة"، كىذه غّب مؤىرَّخة. من: األكراؽ (ٔ)
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 :رسه فً الد  رٌقت  وس الشٌخ محمد وط  ر  د   ر  ك  خامس: ذ  المطلب ال  
 

ـى ذًٍكر أنو قيًبل للتَّدريس يف "دار ا٢بديث ا٣بّبية"، ككانت آنذىاؾ يف حيِّ أىٍجيىاد ا٤بصىايف، بشارع  تقدَّ
يو بػ"التَّدريس النِّظامي".   أىجياد، يف جنوب ا٢بـر ا٤بكِّي الشَّريف، كىو مىا نيسمِّ

ككاف ييدرِّس يف ا٤بسجد التَّابع . (ُ)خ دركسه يف ا٤بساء، كأىٍغلبها بعد صبلة العشاءككمىا كاف للشي
 . ، مث انتػىقىلىتا إُف منطقة حيِّ العىوىاِف(ِ)لػ"دار الفائزين". ككاف ا٤ببنيىاف ميتبلًصقىاف يف أىجياد ا٤بصىايف

ا٤بنصيور يف مكة ا٤بكرمة زادىىا ا  مث الشيخ انٍػتىقل للتَّدريس يف "جامع األىبرار" ٕبيِّ النَّكاسة شارع
شرفنا، ككانت الدركس يف ىذه ا٤برحلة برعاية "ا٤بكتب التَّعاكين للدَّعوة كاإلرشاد كتوعية ا١باليات ٗبكة 

 ا٤بكرمة". 
كيف موقع الشيخ الشَّخصي أيعلن عن استئناؼو لدركًس الشيخ اليومية ا٤بسائية ٔبىامع األىبرار، اعتبارنا 

 فق ا١بىدكؿ التَّاِف:كذلك كً  (.ىػُُّْ/ّ/ٓلسبت )معة ليلة امن يـو ا١ب
 ح مغِب اللبيب. ا١بمعة ليلة السبت، بعد صبلة ا٤بغرب: شرٍ 
 ح صحيح اإلماـ البخارم. ا١بمعة ليلة السبت، بعد صبلة العشاء: شرٍ 
 ح صحيح اإلماـ مسلم. السبت ليلة األحد، بعد صبلة العشاء: شرٍ 

 ح سنن اإلماـ النسائي. د صبلة العشاء: شرٍ األحد ليلة االثنْب، بع
 االثنْب ليلة الثبلثاء، بعد صبلة العشاء: ٨بتصر تفسّب اإلماـ ابن كثّب. 

 . (ّ) ح ألفية ابن مالكالثبلثاء ليلة األربعاء، بعد صبلة العشاء: شرٍ 
 
 
 
 

                                 
يـو السبت: مصطلح ا٢بديث, شرح ألفية السيوةطي, بعد سو، كاف على الوفق التاِف: من العضو ناصر، كما أشىار بأف جدكؿ درك  (ُ)

الثبلثاء: شرح الكوكب  ثنْب: شرح سنن النسائي, بعد العشاء. يـواال بن ماجو, بعد العشاء. يـوااألحد: شرح سنن  العشاء. يـو
ء. يف: فتح القريب اجمليب يف النحو, بعد العشاب. كأمَّا غر بعد ا٤ب ا١بمعة: شرح منظومتو يف أصوؿ الفقو, الساةطع, بعد العشاء. يـو

 ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط:
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297.)  :تاريخ الزيارة(َُِِ-َٔ-َُ) . 

عندما انتقلوا دار الفىائزين: للمرحلة االبتدائية. كدار ا٢بديث ا٣بّبية: من ا٤برحلة ا٤بتوسطة إُف العالية. ككانتا يف مبنيػىٍْب متبلصقىٍْب. ككذا  (ِ)
 للعواِف ال زالتا يف مكافو كاحدو كقريبتػىٍْب من بعض، كىي ميزةه ٝبيلة. 

 . (َُ-َٔ-َُِِ)تاريخ الزيارة:  (./http://www.alsonah.org)موقع الشيخ:  من: بتصرؼ (ّ)
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 .(ُ)كقد قاـ بعض ةطلبتو كا٤بهتمِّْب بدركسو برٍفًعها على موقع "األىرشيف"

 كقت الدَّرس ركسو، كال تػىٍعمل الرَّكابط إالَّ ا يف موقع الشيخ ًخدمة االستماع ا٤بباشر إُف دي كمى   
 . (ّ)"لنَّقل بواسطة "البىثِّ اإًلسبلمي. كىذا ا(ِ)الًفعلي

( فهو ييدرِّس يف تػىٍوسعة ىػُّْْالشَّريف، بدئنا من عاـ ) مث رىزىقو ا تعاُف التَّدريس يف ا٢بـر ا٤بكيِّ 
ك فهد" رٞبو ا. كقد تىوىَّم بعض الطلبة يف أكَّؿ األمر بأف الشيخ كاف ييدرِّس يف ا٢بـر ا٤بكي، كَف "ا٤بل

 مة "٧بمد األمْب ا٥بىػرىرم". يىكن ىو بل قىرينو العبلَّ 
، ككذا الشيخ  صل على التَّدريس يف ا٢بـر كيىذكير ةطالبو ابن نيعماف بأف الشيخ ٧بمد كاف يىتمُبَّ أٍف ٰبى

 .(ٓ). مث كىفَّق ا الشيخ ٧بمد ٥بذا الشَّرؼ(ْ)جوع للحـر ا٤بكِّيتمُبَّ الرُّ ٥بىررًم يى ٧بمد ا
 

 رس، كما يىتناكلو يف الدَّرس:كأمَّا عن ديركسو كةطريقتو يف الدَّ 
أف الطالب يىقرأ ا٤بًب مث يىقـو الشيخ بالشَّرح، لكن ةطريقة  -كخصوصنا يف السعودية-من ا٤بعركؼ 

رح، فهو يىتكفَّل بالدرس من أكَّلو إُف آخره، يىبدأ الدرس غالبنا ٖبطبة ا٢باجة ا٤بًب كيقـو بالشَّ الشيخ أنو يىقرأ 
تىبو، فمثبلن إذا كاف يى كيىقرأىا بشكلو سريع، كأحياننا يػىتَّصف الدَّرس بسي  ح شرى رعة الشيخ، كما يىقـو بقراءة ما كى

                                 
كىنا رابط  (.َٕ-َُ-َُُِ) تاريخ الزيارة:(. Nukhbah-http://www.archive.org/details/athiobi) حو نزىة النظر:: شرٍ كمن األمثلة (ُ)

يف  كىناؾ دعوةه (. َُ-َٔ-َُِِ) تاريخ الزيارة: (.http://cutt.us/60qo)لدركس الشيخ ا٤برفوعة على موقع األرشيف:  ٨بتصره 
 ، كالرابط:العلمي اجمللس ، يفعلي آدـ األثيويبدعوة ١بمع كتب كصوتيات الشيخ ٧بمد : ٗبوقع األلوكة، باسم: االنَبنت

(http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20693.) ( :َُُِتاريخ الزيارة-َُ-َٕ.)  

 . (َُ-َٔ-َُِِ)تاريخ الزيارة:  (.http://www.alsonah.org/live.htm) ىو الرابط: ىذا  (ِ)

(. َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: )(. http://www.liveislam.net/browsearchive.php?id=22881) الشيخ على موقع البث: من دركس (ّ)
وف ق ييقاؿ: إف األخوة ٗبوقع "البث اإلسبلمي" يىبذلوف جهودنا كبّبنا يف نىقل الفىعىاليات الًعلمية مباشرةن، ككذا يف ًحفظ ا٤بواد لتككا٢ب

    سهلةن لػمىن أراد الرجوع إليها، ككذا لؤلجياؿ القادمة، فشكرنا على ىذه ا١بهود.

. رؼل على ىذا الشَّ تحصَّ يى  لكنو يتمُب أفٍ  ،س با٤بسجد ا٢براـَف يدرِّ  آدـ حفظو ا شيخنا العبلمة ٧بمد عليىذا بن نعماف: ) يقوؿ يف (ْ)
 . (دريس با٤بسجد ا٢براـرجع للتَّ يى  ككذلك شيخنا ٧بمد أمْب ا٥بررم يتمُب أفٍ . "اق ذلك لشيخنا قريبن تحقَّ يى  سأؿ ا أفٍ أى 
  ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط:من العضو بن نعماف، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف:      

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208 .) :تاريخ الزيارة(َُِِ-ُِ-ُٓ). 

طئ البعض كيظن بأنو  ؽ ا الشيخ التدريس يف ا٢بـر ا٤بكي:كنتي قد ذىكرتي يف البحث كبلمنا، مث رأيت كضعو ىنا، بعد أٍف رز  (ٓ) كقد ٱبي
، كإ٭با ىو خطأ أك خىٍلط، فقرينو العبلمة ٧بمد األمْب ا٥بىررم حفظو ا تعاُف، ىو الذم درَّس يف ا٢بـر فَبةن، مث أي  كقف درَّس يف ا٢بـر

يدرِّساف يف مدرسة كاحدة، كىي دار ا٢بديث ا٣بّبية. ككوِنما من حظ ا٤بنشأ الذم منو كقع الوىىم، كوف االثنْب العىلىمىْب عنو. كالى 
دريسو لو عن تى أى فسى . صل بعض اإلخوة بالشيخ ٧بمد علي آدـ األتيويبكقد اتَّ أبو الفاركؽ األشقر، ليكتب:  أثيوبيا. كييؤكد على ىذا

 -تلميذين أك ثبلث-تبلمذتو  تدارس مع بعضيى  كأنو كاف، َف يكن لو كرسي يف ا٤بسجد ا٢براـ خ: بأنوفأجابو الشي ؟با٢بـر ا٤بكي
 كالرابط: ة. من العضو: األشقر، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: نريد ا٤بساعدة يف تراجم ا٤بدرسْب ا٤بعاصرين..،ا خاصدركسن 

(/vb/showthread.php?p=955699http://www.ahlalhdeeth.com.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.)     
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 حو "ذخّبة العقىب". النسائي، فهو يقـو بقراءة شرٍ 
أف الغالب أنو يىندًمج يف الشَّرح، كال يػىٍنتبو إُف انًتهاء الوىقت إالَّ بتىنبيو أىحد الطَّلبة، يينبِّهو إُف  كمىا

تم الدرس غالبنا بالصبلة على ا٢ببيب صلى ا عليو كسلم كالدُّ  عاء ككفَّارة انتهاء الوقت. كىنا يتوقَّف، كٱبى
 اجمللس. 
 

بوية، كمىا يف درسو حضرتي لو كىقىف عند قصة اإلماـ كمن ةطريقتو يف دىٍرسو، أنو يىًقف ع ند اللٍَّفتىػة الَبَّ
النسائي مع شيخو "ا٢بارث بن مىٍسكْب"، عندما مىنىعو من حضور حٍلقىتو، ككاف يىٍستمع لو من كىراء 

ٍسوتو الطَّلبةى على قضية أٍف يىصرب الطالب على جىفىاء الشيخ كقى  -عند ىذه القصة-ًحجىاب، فذىكَّر الشيخ 
 . (ُ)يف ا٤بعاملة

اإلسبلمي  عن ةطريق البثِّ )يقوؿ عمر إبراىيم: بأنو ييتابع دركس الشيخ سو، رٍ فيما يىتعلَّق بدى ك 
ركسو دي  و، كحقيقةن يٍ ا١بلوس ٙبت قدمى  يتي ، ككم ٛبنَّ "بيبغِب اللَّ مي " ا، إالَّ كثر من سنتْب تقريبن منذ أى  "،ا٤بباشر"

لُّ  ر عي شٍ أى كلكِب  .ر با٤بلل كا٢بمد  رب العا٤بْبعي شٍ ا على حضورىا، كال تى نتظمن ا كمي برن ثامي  ة. فما زلتي البتَّ  ال ٛبي
ال ك  .اجم يف كبلمو على الَبَّ ع قليبلن وسَّ و يف البخارم كمسلم، فهو تى ظتي ٢بى  ،غيّبا من التَّ يف ىذا األسبوع نوعن 

 . (ِ)(عليو الشيخ أـ ال؟ تمرُّ سٍ سيى  وؿه أىو ٙبى  أعلمي 
 ا٤بكي معلقنا على كبلـ عمر:  كيقوؿ الدبش 

ر كثي طرد، كىذا يى تى سٍ سهم كيى طائف الكثّب يي فيو من اللَّ  أك سندو  برجلو  رَّ م كلكن إفٍ  ،ىذه ةطريقة الشيخ)
 ،عنده يف كتابوءو شي الشيخ كلُّ  "صحيح اإلماـ مسلمس "دىرٍ ألف  "؛صحيح اإلماـ البخارمس "رٍ دى  يف

 . (ّ)(خرلأ ئدةو د يف فارى طٍ استى   إفٍ قرأ إالَّ فقط يى 
 
 
 
 
 

                                 
  ىػ(.ُّْْ/ ُُ/ ْكالقصةي مشهورةه، كستىٍأيت يف: "لطائف السند"، من الفصل الرابع. ككاف الدَّرس يف ا٢بـر ا٤بكي، بتاريخ: ) (ُ)

درس مع الضَّرب ٗبثاؿ، كرىبىط موضوعنا يف التفسّب بفائدةو عن ٙبىٍليل كحضرتي لو درسنا يف التفسّب، ككاف يىستخدـ "قاعدة األىٍكُف" يف ال        
  ىػ( با٢بىـر ا٤بكي الشَّريف.ُّْْ/ َُ/ِِةطىبيعة البىشىر. يف شواؿ ا٤بوافق )

 (.ََُِ/ ٓ/َِا٤بشاركة بتاريخ: ) (ِ)

 عقىب شرح اجملتىب. كالرابط:عمر إبراىيم كالدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة ال بتصرؼ من: (ّ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208 .)( :َُِِتاريخ الزيارة-ُِ-ُٓ.) 
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ب الشٌخ محمد بن علً آدم:   ل   المطلب السادس: من ط 

 
 كقد تػىتػىٍلمذ على يىًد الشيخ العىًديد من الطَّلبة، منهم: 

يف كىٍضع  سىاىمكىو الذم رل. راسات اإلسبلمية ٔبامعة أـ القئيس مركز الدِّ ـك رى اري علي بى الدكتور 
ٍين. كمىا سىاىم يف ةطباعة "ذخّبة العقىب" عرب "دار آؿ بعت يف ٦بكةطي  ،الفهارس لشيخنا ٧بمد علي آدـ لدى

" يف مكة   . (ُ)برـك
 .(ِ)كمنهم أيضنا: الدَّبش ا٤بكي، الذم حىكىى قوؿ األلباين يف كتاب الشيخ "ذخّبة العقىب"

ؿ عن كمن ةطلبتو البارًزين: د. أٞبد بن قاسم الغامدم. رئيس ىيئة األمر با٤بعركؼ ٗبكة سابقنا. كيقو 
تة يف ا٢بديث، ككتبنا كثّبة يف متو ةًطيلة ٜباف سنوات ٗبكة، قرأتي عليو الكتب السِّ زى سو: )أخذتي عنو كالى فٍ نػى 

جىازين ٗبا النحو كالصرؼ كاألصوؿ كالببلغة كالعركض كالقافية كاالشتقاؽ كمصطلح ا٢بديث كا٤بنطق. كأى 
 .(ّ)لعبده ٧بمد، يف أىسىانيد كتب العلم ا٤بمىجَّد"( تىصحُّ لو ركايتو، كٗبا يف ثىبتو ا٤بسمَّى "فتح الصَّمد

مو زى فقد الى  ،ن أٞبد ا٢بازمي حفظهما ا تعاُفنِّ تفى مي ػخ تلميذه الشيخ الامً العىلىم الشَّ  ىذا ناتسى كمن حى 
 .(ْ)سنْب عديدة

 .(ٓ)دهولً نة مى كمن ةطبلبو: أبو الوليد العيٍمراين، الذم أىخربه الشيخ بسى 
ىذا  مٍ ؼ الدراسة على يدى رى اؿ شى ن نى مَّ ػم كنتي ) س األثرم، الذم يقوؿ عن شيخو:كمنهم: أبو العبا

 .(ٔ)(..نا الشيخ يف الثانويةسى ا٣بّبية كقد درَّ  يف دار ا٢بديث فأنا درستي  ،الشيخ ا١بليل

                                 
 رح اجملتىب. كالرابط: من العضو الدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب ش (ُ)

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-ُِ-ُٓ.) 

 كسيأيت ذًكر قولو يف: "بياف أٮبية ىذا الشرح، كثناء البعض..".    (ِ)

 (.  ُّ-َٗ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.post_29.html-79.blogspot.com/2012/01/blog-http://awraq) نة أكراؽ الورد، كالرابط:: مدك من (ّ)

 دث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:كصف فوزم ا٢بريب، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ا من (ْ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860). ( :كيىأيت ا٢بديث عنو يف: "األثر".َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة .) 

 ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:أيب الوليد العمراين من العضو (ٓ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

 األثرم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:  العباس من كصف أيب (ٔ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :كتىٍأيت تىٍكملة ا٤بقولة يف: َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة .)

 "األىثر".  
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ع اللِّقاء الذم أىٍجريٍتو مكره بارزه يف إٛباـ ككاف لو دى اف، اخى م البخارم عدناف صفى كمنهم: أبو عاصً 
مىى إِفَّ من أىحد أىقارب الشيخ، أف الشيخ يػىٍرفض مثل ىذه األىشياء، كلكٍن بفىضل ا مث ػالشيخ، يف كقتو نى 

ا إُف ذلك كأيركِّز بالدَّرجة األكُف تطرَّؽ يف اللِّقاء عن حياتو كمبفىضل أيب عاصم متَّ اللِّقاء، كأخربين بأٍف ال أى 
سو أف الشيخ يتَّصل بو ليىسألو عن بعض ا٤بسائل كالكتب، م بنػىفٍ كأخربين أبو عاصرح، على الكتاب كالشَّ 

   .(ُ)ع الشيخ أنو يىسأؿ ةطىلبتوكىذا من تىواضً 
ا ييعترب أبو عاصم من زيمبلء الشيخ، حيث إنو ميدرسه يف الدَّار كذلك.  كمى

ػمىع(ِ)غّبكمن ةطىلبتو كأىقرانو: الشيخ خالد الصَّ   التَّعليم السَّهل، ا للشيخ بْب . الذم يقوؿ عنو: )جى
بية ا٢بى رح الوىاًضح، كبْب ا٣بي كالشَّ   .   (ّ)حوا٥بم(نة لتبلمذتو، بل كا٢برص عليهم، كتىفقُّد أى سى لق كالَبَّ

، كإالَّ فإف ةطلبتو كثره كيىصعيب حىٍصرىم.    كىذا غٍيضه من فػىٍيضو
 
 

                                 
 ( كتقدَّـ قريبنا ذًكر ظركؼ اللقاء يف: ا٤بطلب الثالث: "تىارًيخي اإًلٍسبلـ يف إًثيوبيىا..".ُ)
 كىو الوحيد الذم أجىاب عن كرقةو فيها بعض األسئلة عن الشيخ، قد كزَّعتها على بعض ةطلبة الشيخ.  (ِ)
تبو ِف  مػمَّا (ّ)  ىػ(. ُّّْ/ ّ/ ِّاألستاذ خالد الصغّب، كأرَّخو يف: ) كى
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لم على الشٌخ محمد. لبة الع  لماء  وط  اء الع  ن   المطلب السابع: ث 

 
 ناؾ أقواؿه يف مىٍدح الشيخ كالثَّناء عليو، من ىذا الثَّناء: كى

 :(ُ)يقوؿ لؤم عبد العزيز كـر ا يف مىٍدح الشيخ
 اشً ػعمقاِف ٠بع ذم إنٍ  ا٠بع  ... حباش لي عن عاَف األى ائً سى  يا
ـي ػم إموً لَّ الوى ػف  اشً ػبكال إغٍ  ا شكِّ من غّب مى  ...   ماِنمأىل زى  ا
 ىاشً دٍ مها يف غاية اإلً ظٍ مع نى  ...  ا كفركعها و٥بػصع العلـو أي ٝبىى 

 راشً هل كاألحٍ كل السَّ   قد عمَّ    ... و ػطاقره كنً وٍ ػػى غ بعيده  ٕبره 
 

رتاه سٍ كاحى ، أك ٙبت تراب  يف كتابو دىم إالَّ  ٪بى ا أالَّ ظننَّ  ،كا أعجوبةه )كقاؿ عبد الكرًن بوفريدم: 
 .(ِ)ا(ةطنعلى ما فرَّ 

(. أم: كنػىقىل بعضي الطلبة عن ا لشيخ مقبل الوادعي رٞبو ا تعاُف أنو كىصىف الشيخ بقولو: )بػىحره
 .(ّ)(ٍْب حيحى رفة رجاؿ الصَّ عٍ يف مى  ىو آيةه ) :يقوؿ"، ككاف جاؿلم الرِّ عً "ا يف باب ٙبديدن ك كاسعي العلم. 

(ره ماى , كشاعره ثبته  , ك٧بدثه اره زخَّ  , كٕبره جليله  عاَفه كقاؿ عنو أبو األزىر السَّلفي: )ىو 
(ْ) .  

 ،ن يف العلمنُّ فى التػَّ  قً مٍ بعي  عرؼيي  نٍ رنا مى صٍ يف عى  لَّ نو قى كقاؿ عبد ا بن عبد الفتاح الشَّامي عنو: )إ
ه ع ا قدرى فى فرى  "،كا أعلم"ع بْب ذلك صاحة عبارة.. كقد ٝبىى رح على فى رعة الشَّ كسي  ،ىنيولة الذِّ عة كسي كالسِّ 
 .(ٓ)(و ا٤بسلمْبع ا بفى كنػى  ،زلتونٍ ى مى لى كأعٍ 

                                 
  ، من: منتديات كل السلفيْب، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ..، كالرابط:من لؤم (ُ)

      (/showthread.php?t=4846http://www.kulalsalafiyeen.com/vb .):تاريخ الزيارة (َُِِ-َٔ-َُ).  

 الكرًن بوفريدم، من: منتديات كل السلفيْب، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ..، كالرابط:  من كصف عبد  (ِ)
      (w.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=4846http://ww .)( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

 عاصم األغربم، ٗبنتدل: اآلجرم. ٙبت عنواف: موقع الشيخ ٧بمد علي، كالرابط: من أيب صهيب (ّ)
       (m/vb/showthread.php?t=5878http://www.ajurry.co .)( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) :كقاؿ أبو صهيب عاصم األغربم اليمِب

حو على منظومتو األصولية زىة أك شرٍ حو على النُّ حو على ألفية السيوةطي أك شرٍ ا كشرٍ ا ٝبن علمن  تبو رأيتى يف كي  كالشيخ اإلثيويب إذا قرأتى )
أف  ذكري كأى  .حو على سنن النسائيىا شرٍ كأكربي  حو.رؼ كالنَّ اعْب كشركحو يف الصَّ دليس كيف الوضَّ التَّ  لل كمنظومتو يفلفيتو يف العً أى  أك

  .ة(و يف السعوديضً اـ مرى رٞبو ا يف أيَّ ل و على الشيخ مقبضى الشيخ اإلثيويب عرى 

 دث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:أيب األزىر السلفي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ا من كىٍصف (ْ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860). ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.)  

    ث، ٙبت عنواف: العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..، كالرابط:عبد ا بن عبد الفتاح الشامي، يف: ملتقى أىل ا٢بدي من العضو (ٓ)

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277). ( :َُُِتاريخ الزيارة-َُ-َٕ.)  
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 هً: ق  به الف  ه  ذ  الشٌخ محمد وم   ٌدة  ق  المطلب الثامن: ع  

    
على الػمىذىب األىٍشعىرم عقيدةن كالػمىذىب ا٢بنىًفي الب، ذىكىر ِف الشيخ بأف أىىل "إثيوبيا" يف الغى 

ليل. (ُ)فقهنا  ، فخالفىهيما الشيخ كجىعل ا٤بعتىربي الدَّ
تبو، أنو سيِبه كسىلىفيه يف العقيدة، ييثبت ما أىثٍبتو ا تعاُف من سائًر كي حو ىذا ك فهو كمىا يىٍظهر من شرٍ 

سو تعاُف كما أىثٍبتو لو رسولو صلى ا عليو كسلم. ككاف ييقرِّر يف ىذا الكتاب عقيدةى أىل السنة فٍ لنػى 
يدة" يف ىذا يت مفصبلن يف "مبحث العقأٍ كما سيى -كا١بماعة، كييعقِّب على بعض الشُّراح يف ىذا الباب 

 .  (ِ)-رحالشَّ 
و بأنو عندما ىاجىر إُف مكة، كةطالىع كيتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم سفٍ كيىذكر الشيخ عن نػى 

" كى ك٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا ٝبيعنا، مع ما كاف يىدٍ  جىد ٨بالفةن للعقيدة الٍب كاف رس يف "معهد ا٢بـر
أى يىتتبَّعى  إُف  اٱبو األٍشعىريِّْب، كعندما رىجىعما صحَّ دليلو كٚبلَّى عن ما كاف يتلقَّاه من مش يىدريسو يف بلده، فبدى

بلده لزيارة أبيو قاؿ لو البعض: بأنو صار كىابينا، فردَّ الشيخ بأنو ميتبعه للنصوص، كاحتجَّ باإلماـ الشافعي 
، كعندما قًدـ مصر ككجىد من األدلة الكثّب   . (ّ)ة مػمَّا جىعلو ييغّبِّ مذىبو القدًنرٞبو ا فقد كاف لو مذىبه

، بل مىشىى ٕبسب ما ييرجِّحيو الدليل . (ْ)كىو يف باب "الفقو" سىارى على عدـ التَّعصب ٤بذىبو ميعْبَّ
. فهو إذف، ميتَّبعه للدليل، دكف تىقيُّ   دو ٤بذىبو معْبَّ

ا دىرى  عي، بدليل أف مشاٱبو ا٤بذكورين  ا٤بذىبػىٍْب: ا٤بذىب ا٢بنفي كا٤بذىب الشاف -أتوشٍ يف نى -س ككمى
ٍين ا٤بذىبػىٍْب.    كانوا على ىذى

كالشيخ يينكر التَّعصب للمىذىب، الذم ىو ٨بالفة الدليل القوم كالصَّريح ألجل ا٤بذىب. كىذا األمر 
ضعو حو أٍنكىر التَّعصب للمىذىب، كما يف موٍ . كحٌب يف شرٍ (ٓ)ركسو عندما كاف ييدىرِّسنا يف الدَّاريف دي  هأىذكر 

ٞبر"، كخالفى لو لئلماـ النَّوكم يف مسألة "آخر كقت ا٤بغرب ىو غركب الشَّفق األى كقفتي عليو، فبىعدى نػىقٍ 
ل كبلـ اإلماـ تي يف نػىقٍ حيث قاؿ: )كإ٭با أىةطىلٍ  -النَّوكمامتىدىح الشيخ صىًنيع اإلماـ -النَّوكم فيها مىٍذىىبو، 

عدـ التَّعصب لقوؿ اإلماـ الشَّافعي ا٤بٍنصيوص عليو يف كثّبو من   النَّوكم رٞبو ا؛ لكونو ٙبقيقنا بليغنا يف
ة ا٢بديث ـ صحَّ دى كيتبو، كاتَّفقى عليو ميعظمي أصحابو، أنو ال كقتى ٥با إالَّ كاحد، ..كاعتىذىر ىو عن إمامو بعى 

                                 
ـ اإلشارة إُف ىذا يف: "أحواؿ ا٤بسلمْب يف إثيوبيا".  يف ا٢بوار كاللِّقاء الذم أىجريتو معو. (ُ)  كتقدَّ

كقد ذىكر ِف يف ا٢بوار الذم أجريتو معو: )"مسائل العقيدة" ىذه لو فيًصل من الكتاب لكاف يف جزءو كاحد..(. كسيىٍأيت يف عنصر: )علم  (ِ)
 العقيدة كالتوحيد(. 

 ىػ(.ُِّْعن حيايت"، مؤىرِّخة عاـ ) من: األكراؽ الٍب أعطانيها الشيخ. باسم: "مذكرة (ّ)
ٍيو عند الرَّفع من الركوع كيف غّبه. (ْ)   تقدَّـ يف: "نشأتو" أنو خالىفى مٍذىىب أىل بػىٍلدتو ا٢بنفي، كصىار يرفىع يدى
-ُِِْالعاِف كاف يف " الصف الثالث كالرابع من ا٤برحلة العالية، ا٤بوازية للبكالوريوس. ككجدتُّ كرقة اختبار أف تىٍأريخ الصف الثالث (ٓ)

 ق".    ُِّْ
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مع ا٢بقِّ  عنده، أك بأف ما ريكم عنو من ميوافقة ا١بمهور ىو الصَّحيح. كىكذا ٯبب على ا٤بسلم أٍف يكوف
جوو من كجوًه اب إالَّ ا٢بق، كإٍف خالفو جيلُّ الناس، كيىعتذر عن األئمة الذين خالفيوه بوى حيثما كاف، كال يػىهى 

بلؼ كلمتهم كتوحيد تً األعذار الصحيحة، كيا لٍيتى أصحاب ا٤بذاىب اتَّبعوا ىذا؛ فإف ىذا ىو مىٍنشأ ائٍ 
 .   (ُ)فوفهم(صي 

ارىكػًي )ت:سَّلف، من ذلك ما ريكم عن أكعلى ىذا مىشىى الكثّب من ال (. أنو  ىػّٕٓيب القاسم الدَّ
 ،٤بذىب الشافعي كأيب حنيفة ةطويل، فرٗبا كانت فتواه ٨بالفةن  رو فكُّ يب بعد تى جً كاف ييسأؿ عن الفتول فيي 

ككذا، عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كذا  عن فبلفو  ل فبلفه كى رى  ،لكميٍ كى )  : فيقوؿ !قاؿ لو يف ذلكفيي 
  .(ِ)( هل من ٨بالفة ا٢بديثسٍ ذ ٗبذىب الشافعي كأيب حنيفة، ك٨بالفتهما أى خٍ ُف من األى كٍ بو أى  فاألخذي 

ليل األقٍػوىل معهم، كما يف مسألًة: "ىل  ا إنو قد ييوافق "الظاىرية" يف بعض ا٤بسائل لًعلًَّة أف الدَّ ككمى
و أعمُّ من الَباب؛ تبعنا لئلماـ ابن حىٍزـ، الذم قاؿ: بأف ييتيمَّم بالَباب فقط أـ ىو أىعىٌم؟" كرجَّح ا١بامع أن

، ترابنا  التَّيمم بكلِّ ما كاف من  . (ّ)جرنا أك غّبٮباكاف أك حى   ًجٍنس األرض جائزه
ا إ " الذم ىو من رؤكس ا٤بدرىسىة الظَّاىرية كمى . ككىصىفو باجملتهد (ْ)نو ييبجِّل من مكانة "ابن حـز

مة.   كالعبلَّ
ب على بعض العلماء اجملتهًدين كما عىقَّب على الشوكاين، يف مسألة "ةطىهارة ا٤بًِبِّ من كقد ييعقِّ 

ىو إُف ةطهارتو باعتبار قػيوَّة الدَّليل، كقاؿ يف ىذا:  استو، كمىاؿى ٪بىىاستو"، حيث مىاؿ اإلماـ الشوكاين إُف ٪بىى 
قنعةو. فتأمَّل ستو، لكنو ما أىتىى ٕبجَّةو مي )كقد أىةطىاؿ الشوكاين الكىبلـ يف ىذا البحث، كرجَّح القٍوؿى بنىجىا

 . (ٓ)اؼ(نصاؼ، كال تىتحّبَّ بالتَّقليًد األىٍعمى كاالٍعًتسى بإً 
 
 
 
 

                                 
(. كىذا ا٤بٍوًضع ميتعلقه بأمر"النَّقل" ك"أموره الفقهية" ك"النَّصائح كالتوجيهات". كأشرتي يف تلك ا٤بوىاًضع إُف ْٗ-ْٖ/ ٕذخّبة العقىب ) (ُ)

 ىذا ا٤بٍوًضع. 

أيب القاسم: )عبد العزيز بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد (. كقاؿ فيو عن ُٖٖ/ ّ) أٞبد ابن خلكاف، كفيات األعياف )مرجع سابق(،من:  (ِ)
 العزيز الداركي، الفقيو الشافعي؛ من كبار فقهاء الشافعية يف كقتو. كاف أبوه ٧بدِّث أصبهاف يف كقتو(. 

 (. كا٤بثاؿ سيىٍأيت مرةن أخرل يف: "ةطريقتو يف التَّلخيص"، بإذٍف ا تعاُف.  ِٕٗ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

مة اجملتهد أبو ٧بمد ابن حـز رٞبو ا يف كتابو "الَّى"(، مث نػىقىل منو مسألةى "ةطهارة َٖ/ ٓذخّبة العقىب ) (ْ) (. حيث قاؿ: )كقاؿ العبلَّ
    ا٤بِب". كىذا يتعلَّق بأمر ا٤بدح، كسيىٍأيت يف: "األسلوبية".

 (.ّٖ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)
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، ذىكر ِف بعض ا٤بسائل الٍب -(ِ)ركسوككاف يػىٍحضر بعض دي - (ُ)كيف لقاءو مع أحىد خرِّٯبي الدار
فظها عن الشيخ، كىي:    ٰبى

. ٍبًييت النِّية يف نػىوىافل الصَّ جوب تػى وي ببأنو يىرل الشيخ يػىٍنًسب إُف  -  ـو
 .(ّ)أف "سىًتّب" على كزف فىًعيل، كليس "ستِّّب"، يف اسمو من أ٠باء ا ا٢بسُبالشيخ كيىرل  -
 ترنا يف النهار، كالليل كال يىٍشفع.ضاء صبلة القياـ من الليل: فإنو ييقضيها كً كيف مسألة قى  -
 دو ديبغ فقد ةطىهير. بأف أمَّ جلكيػىٍنًسب إُف الشيخ  -
أنو يػىقيـو من مكاف صبلتًو :عُب "اٍنًصراؼ اإلماـ"مى أف ك  -

(ْ)  . 

                                 
ـ(. ٕبضور األخ "ٝبيل مبارؾ". كىو َُِِيناير  ِٔىػ= ُّّْربيع األكؿ  ّالعدؿ يـو ا٣بميس )كىو األخ "يعقوب شفيق"، ٕبديقة  (ُ)

 ذىكىرىا ٕبسىًب ما يىتذكَّر كا أعلم بًنٍسبتها إليو، كمسألةه ثبتىٍت لدمَّ كىي يف اسًم ا ا٢بسُب "سىًتّب".   

ار. كدركس الشيخ: عندما كاف يف "مسجد دارا الفائزين بأجياد"،  (ِ) ائر لسىكىن الطبلب، إحداىىا عمارةه ميبلًصقىةه للدَّ ة عمى ار عدَّ  ككانت للدَّ

 كيىٍأيت ذًٍكر ىذه ا٤بسألة يف: "ةطريقتيو يف التَّعقيب"، ك"منهج ا١بامع مع غريب ألفاظ ا٢بديث.."، بإذٍف ا تعاُف.  (ّ)
. يف «ياـ ليلةب لو قً سً صرؼ حي نٍ ى مع اإلماـ حٌب يػى ا صلَّ إف الرجل إذى » قاؿ:من حديث أيب ذىرو رضي ا عنو، أنو صلى ا عليو كسلم  (ْ)

 .  (ّٖ/ ّ) )مرجع سابق(، سنن النسائي". ينظر: أٞبد النسائي، ُّْٔباب: "ثواب مىن صلَّى مع اإلماـ حٌب يىنصرؼ"، برقم: "
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اق ف:   و  ل للشٌخ محمد من م  ص  ا ح   المطلب التاسع: م 

 
 كمػمَّا حىصىل للشيخ من مىوىاقف كًقصص: 

 رح أف النَّوافل تيؤدَّل يف البيت: أنو ذىكىر يف أحىد الدُّركس، كىو يىشٍ  -ُ
الشيخ بأف ميعظم النَّوافل تيؤدَّل يف البيت ال يف ا٤بسجد ىكذا السُّنة، لكن أداء السُّنن يف ٙبدَّث 

واب األىداء يف البيت أكثر، إالَّ أٍف يكوف ىناؾ مثبلن داعي بأٍف تىرل أف اإلماـ ال ا٤بسجد جائزه، كلكن ثى 
ا النَّ يصلِّ  وف بأنو ليس ىناؾ صبلة أك ما ييصلَّى ىذه األياـ، وٮبَّ تبلية، فعامَّة الناس يى وافل البػىٍعدية أك القى ي دائمن

صلِّيها يف مِب إماـ ا٤بسجد الذم ٔبوار بيٍب، بصبلة السُّنن الرَّاتبة يف ا٤بسجد، ككنت أي فيقتدكف بو، كقد أىلزى 
رج كالناس ٱبرجوف مثلك(. فقلت: )ىم ال البيت، كقاؿ ِف: )إف الناس يىلحىظوف فعلك ىذا، أنت دائمنا ٚبى 

نن ركت مثل ىذه السُّ عتقدكف بأنك إٍف تى رفونِب(. فقاؿ: )ال، ٫بن أىعلمناىم بأف ىذا من كذا ككذا. فيى عٍ يػى 
 دأتي ي يف ا٤بسجد(. فبعد ذلك بى وِنا، أنت تصلِّي يف بيتك كىم ال يدركف ذلك، البد أٍف تصلِّ صلُّ فما يي 

تيرؾ ذلك يقولوف: ىذا عالػمه كيىَبؾ السُّنة، إذنا مِب بذلك، كألنو إذا لزى أصلِّي يف ا٤بسجد جربنا ٥بذا؛ ألنو أى 
 ليست ىناؾ سنة!.  

نن كلها تكوف يف البيوت ال يف ل يف السُّ يكوف بقٍدر ا٢باجة، كإالَّ فالفىضٍ  ىذا إذا دعىا حاجةه  فمثلي 
ذه ا٤بسجد، كالنيب صلى ا عليو كسلم صلَّى يف ا٤بسجد بعد ا٤بغرب كصلَّى قبل الظهر كبعد الظهر، فه

 .  (ُ)ركة الصبلة يف البيتل بى يٍ كثر أجرنا، كنػى ٍكفر كأى ثػىبىتت لكنها قليلة، كتكوف يف البيت أكُف كأى 
 كقصة اٍضطِّجاعو يف ا٤بسجد ا٢براـ:  -ِ

 ،ككاف الوقت عند صبلة الفجر "ا٢بـر ا٤بكي"كاف يف   نو ذات مرةو أ :ثى الشيخ حدَّ  ةأحد ةطلبإف 
 .أضَّ تو يى ك قـو يى  مره أفٍ عليو كأى  احى كصى  فجاءه رجله  بعد أىذىاف الفجر، جاعسنة االضطِّ لا قن طبػِّ فكاف الشيخ مي 

صلى  عن النيب كر لو أف ذلك سنةه مث ذى  ،وجٍ يف كى  شَّ م على الرجل كبى قاـ كسلَّ  أفٍ  إالَّ  ..ا كاف من الشيخفمى 
فيقوؿ  .مها للشيخكسلَّ  ،اقودن خرج الرجل ني ذر ذلك الرجل كأى تى فاعٍ  ،كر لو ا٢بديثكذى  ا عليو كسلم،

   .(ِ)دنا(نقو  ككسبتي  سنةن  بتي سً فكى ) :الشيخ
 

                                 
" تقريبنا. كقد ٞبىىل تىسجيل الدَّرس العنواف التاِف ّذىكىرىا الشيخ يف درس "سنن النسائي" مع تصرؼو يف العبارة. عند الدقيقة " (ُ)

(islamicstart0401) ( ّعند باب: "ا٢بث على الصبلة يف البيوت كالفضل يف ذلك"، من سنن النسائي /ُٕٗ  .) 

األثيويب،  من كصف ابن غـر الغامدم مع بعض التصرؼ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ (ِ)
 (. َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: )(. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860) كالرابط:

ا٢بديث يف أجياد، كذىكىر أف الرجل قاؿ: )ذكَّرتِب بأحد كأىذكري أف الشيخ ذىكر لنا القصَّة يف حصَّة "شرح النسائي"، عندما كاف دار        
 مشاٱبي، كاف يضَّجع بعد أذاف الفجر(.  
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 كموقفه يىركيو أحدي مدرِّسي الدَّار:  -ّ
 :قاؿ ِف -"أبو ببلؿ علي بن عطية"كا٠بو -أحد مشايخ الدار أف  ذكر مرةن أى قاؿ عمر بن إبراىيم: 

لنا إُف البحر صى ا فيها، كعندما كى اضرن ثيويب حككاف الشيخ ٧بمد بن علي اإل ،جدةٕبر إُف  بنا يف رحلةو ىى ذى )
 . (ُ)رو(ٔبانب ٕب ٕبره  ككأنوم يف العلم، تكلَّ يى  أى كبدى  ،رب البحركانت بقي   لس الشيخ ٧بمد على صخرةو جى 

 كموقفه عند الطَّواؼ:  -ْ
اؼ ر أين كنت معو يف ا٢بـر يف ا٤بطى ذكي كأى كمػمَّا حىصىل للشيخ من مواقف، يقوؿ أبو عمر ا١بدَّاكم: )

جر إ٠باعيل عليو  يقوؿ لصاحبو عن حً أنو ٠بع رجبلن  :من ذلك فأخربين بتي فتعجَّ  ،مالشيخ يتبسَّ  رأيتي ف
م ا٤بسائل األصولية على ظٍ حفة السنية يف نى التُّ "نظومتو داين مى ىٍ ر أنو أى ذكي . كأى نيبو  فن بو مائة ألفً السبلـ أنو دي 

 . (ِ)و(لبتسو ٣بدمة العلم كةطى فٍ ر نػى ذى نى  املو ع ه من عاَفو رُّ و دي . فللَّ "نيةمذىب أىل السنة السُّ 
 كيف أيَّاـ تىصحيح أىكراؽ ااًلختبار:  -ٓ

يىذكر الشيخ خالد الصغّب، بأنو يف أىثناء ٦بالسة الشيخ لتىصحيح األىكراؽ يف أيَّاـ االختبارات، ييذكِّر 
سو، فٍ يك، كييسارع إُف األذاف بنػى الدِّ الو بصوت نبهنا يف جوَّ ع مي الشيخ ا٤بدرًِّسْب بالتَّبكّب إُف الصبلة، كيىضى 

كييذكِّر بالسُّنة القىٍبلية لصبلة الظهر
(ّ) . 

 
 
 
 

                                 
عمر بن إبراىيم مع بعض التصرؼ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب،  من العضو (ُ)

 (. َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860) كالرابط:

أيب عمر ا١بداكم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:  من كصف (ِ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

تىبو ِف األستاذ (ّ)  ىػ(. ُّّْ/ ّ/ ِّخالد الصغّب مع بعض التَّصرؼ، كأرَّخو يف: ) مػمَّا  كى
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به:  كها الشٌخ فً بعض طل  ر  ر التً ت  انب األ ث  و   المطلب العاشر: من ج 

 
بو، كيف بعض مىن حىضىر درسىو أك قىرأ أحدى  ىناؾ بعضي ا١بىوانب الٍب تػىركىها الشيخ يف نػيفيوس بعض ةطبلَّ
كتبو، كحاكلتي أٍف أىٝبع يف ىذا الشَّأف من االنَبنت كمػمَّن التقيتي بو من بعض ةطلبتو، كخرجتي هبذه 

 ا٤بادَّة: 
 جانب التَّأثر بغىػزىارة ًعلمو:   -ُ

 ضرتي حى يىًصف مشاعرىه، عندما حضىر دىرس الشيخ ألكَّؿ مرَّة: ) -حسن الربكايت-فقاؿ أحد الطلبة 
ذخّبة "يف  اسّبن يى  قرأتي ، ك يف العلم، فسبحاف ا لقد كاف آيةن  ة،ؿ مرَّ ٗبكة ا٤بكرمة ألكَّ  برارٔبامع األى  درسىو لو

 . (ُ)ؿ(ايَّ م السَّ لى تيب كالقى سن الَبَّ مع كحي ذلك ا١بى  فأٍدىىشِب "العقىب
 كتأثَّر بو أحدي الطلبة من جانب عبادتو:  -ِ

ٗبرافقة الشيخ العبلمة ٧بمد علي آدـ  ة سنواتو كرمِب ا عز كجل قبل عدَّ أى يقوؿ أبو عمر ا١بدَّاكم: )
ا ا زاىدن ا عابدن شيخن  وكرأيت ،و يف كل ا٤بناسكو ككنت أرافقي لِّ و كظً تي زمٍ كالى  ،حفظو ا تعاُف يف فريضة ا٢بج

 راتمى ي ا١بى مٍ ثو يف ةطريقنا لرى حٌب إين كنت أيحدِّ  ،كر ا عز كجلبية كذً لٍ  لسانو عن التػَّ فَبي ال يى  ،اعن متواضً 
 . (ِ)(ذكر ا عز كجلكىو يى  ،للكبلـ( ِب كيقوؿ: )ليس ىذا كقته سكتي فكاف يي 
 نوف:جانب التَّأثر بشيميولية العلم كتىنوُّع الفي  -ّ

دح أحد ةطلبة الشيخ  كما تأىثَّر أحد الطلبة يف جانب تػىنػىوُّع الفنوف لدل الشيخ، يقوؿ فوزم ا٢بريب ٲبى
ن أٞبد ا٢بازمي لميذه الشيخ ا٤بتفنِّ تً  :امخات ىذا العىلىم الشَّ نسى كمن حى : )-كىو الشيخ أٞبد ا٢بازمي-

نوف ط الفي بٍ بو الطبلب بالشيخ يف العلم كضى شٍ كىو أى دة، يْب عدً و سنً زمى فقد الى . حفظهما ا تعاُف
 . (ّ)ة(موليكالشُّ 

ٍيو:  -ْ  االٍعًتزاز بانًتساب التَّتلميذ بْب يدى
 كنتي )إُف الشيخ بالتَّتلمذ، كيف ىذا يقوؿ أبو العباس األثرم:  كيىعتزُّ أحد ةطلبة الشيخ بأنو منتسبه 

نا سى ا٣بّبية كقد درَّ  يف دار ا٢بديث فأنا درستي  ،ىذا الشيخ ا١بليل مٍ ؼ الدراسة على يدى رى ن ناؿ شى مَّ ػم
ما  عند" صحيح مسلم"يف  ركسلو بعض الدُّ  ضرتي كقد حى  ، كا٢بمد ةالعاليا٤برحلة كيف  ،الشيخ يف الثانوية

                                 
 ىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:حسن الربكايت، يف: ملتقى أ من كصف (ُ)

        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.)  :تاريخ الزيارة(َُِِ-َٔ-َُ). 

 ا١بداكم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:أيب عمر  من كصف (ِ)
            (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

 ا٢بريب، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط: من كصف فوزم (ّ)
       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860 .) يارة: تاريخ الز(َُِِ-َٔ-َُ). 
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 .(ُ)(لنا ا١بليفظ ا شيخى ح، يادار يف منطقة أجٍ عندما كانت الدَّ  ،ارس يف مسجد الدَّ درِّ كاف يي 
 ًٍب ؼ بدراسى تشرَّ إين أى ربةن إُف القلب. يقوؿ: )ك٫ٍبو ىذا يقوؿ العىضو ابن نيعماف، بأنو أىكثري ا٤بشايخ قي 

 لُّ ه أجى عتربي أنا أى ت. ك ة سنواائية عدَّ كسو ا٤بسى كيف در  ،ر يف دار ا٢بديث ا٣بّبيةحِّ مة ا٤بتبى على ىذا العبلَّ 
فظ ٰبى  أؿ ا أفٍ . أىسركؼ ا٢بياةعن دركسو لظي  كِب انقطعتي . كلاسن يبهم نفٍ ةطٍ ا كأى زرىم علمن غٍ مشاٱبي كأى 

 .   (ِ)(اللهم آمْب ،زاءا كعن اإلسبلـ خّب ا١بى زيو عنَّ كٯبى  ،نفع بولمو كيى مره كعً بارؾ يف عي الشيخ كيي 
  أحًد مؤلَّفات الشيخ يف نػىٍفس قارئ:تٍأًثّب -ٓ

ابل الشيخ قى أي تِب يٍ لى  ياو كتاب الشيخ يف شرحو ٤بسلم: )ركى كيقوؿ العضو أٞبد الزىراين يف األىثر الذم تى 
 أحبو؛ كال زلتي  ،حاِفرٍ ػي كتى لِّ يف حً  ٝبيلةن  أيامنا "البحر ايط"مع  تي شٍ فقد عً  ،دهيى  لتي لقبَّ  !وملَّ ٧بمد الوى 

(ررى و دي كلُّ   ،٧بيطه  ٕبره  ىو ٕبقو ك  ،شٍبكحٍ  نيسي أفهو 
(ّ). 

 جانب التَّأثر بعيلوِّ ا٥بمَّة عند الشيخ:  -ٔ
تفظ بنشاطو يف نىشر العلم كتىأليفو، كيف ىذا يقوؿ  كمع ًكرب سنِّو، فإف الشيخ سلَّمو ا تعاُف ال زاؿ ٰبى

ق لى خى ، ما ٫بن فيو ىقيموف علاؿ ك٫بن مي بى ١بً  ىؤالء اّبى حي من قراءة سً تى سٍ كا إين ألى الفاركؽ عمر ٧بمد: )
 . (ْ)د(يرً كثى  عةو صٍ  لقى كرجاالن  ،ا للعلـو رجاالن 

 جانب التَّأثُّر بقٍولو كنًصيحتو:  -ٕ
و التَّأىسِّي ا٤بٍطلىق ٗبا فعلىو رسوؿي بو الشيخ يف مسألًة "حبِّ  فىرىدا انػٍ مَّ ػ، بأف م(ٓ)كر ِف أحدي األخوةا ذى كمى 

 أنو يػيٍؤجر على القىٍصد عل، إالَّ رًض أنو ال يػيٍؤجىر على الفً بأنو على فى )عليو كسلم". كيقوؿ عنو:  ا صلى ا
 .. كالتَّأىسِّي برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم(ةكابَّ 

 ر نصيحة الشيخ لو، كأنو كاف يىٍستىفرده بالنَّصيحةتذكَّ اؿ يى ، بأنو ال زى (ٔ)ر ِف أحدي األخوة أيضناكى ا ذى كمى 
ربه بأف العلم ٰبتاج للتٍَّضحية، كأنو ليس ١بنسيةو دكف أيخرل.  يف ا٢بثِّ على العلم، ككاف الشيخ ٱبي

                                 
 أيب العباس األثرم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط:  بتصرؼ من كصف (ُ)

        (read.php?t=127860http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth.) ( :كتقدَّـ ذًكره عند ا٢بديث عن: َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة .)
 "ةطبلب الشيخ". 

 ابن نعماف، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط: من حديث (ِ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) 

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..، كالرابط: أٞبد الزىراين مع تصرؼ، من كصف (ّ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277).   :تاريخ الزيارة(َُُِ-َُ-َٕ).  

 عمر مع تصرؼ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: سّبة موجزة للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط: من حديث الفاركؽ (ْ)
        (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ.) 

 ـ يف مىنزؿ أحد األخوة، كىو ٰبكي عن ٦بىٍلس كلقاء مع الشيخ. َُُِكىو األخ "عبد ا معركؼ"، يف عاـ  (ٓ)

  ـ، كأخربين بذلك يف منزلو.ََُِبو عبد ا شكرم فطاين". يف عاـ "أ كىو األخ (ٔ)
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عى" وفٌه س  ب  ت  ج  الم   ح  ر  ى فً ش  ب  ق  ٌرة الع  خ  رح: "ذ  اسة الش  ر  الفصل الرابع: د    ة  ب 
 احث: ب  م  

 
 سائي  المبحث التمهيدم: الشُّريكح الميعىاًصرة لألىحاديث، كلسينن النَّ  

 المطلب األكؿ: الشُّريكح الميعىاًصرة لألىحاديث      
 المطلب الثاني: الشُّركح المعىاًصرة لسينن النَّسائي     

 
 رح"  ة "الشَّ ىميَّ اف أى مة"، كبيى قدِّ مع "المي  اته فى قػى المبحث األكؿ: كى  

 وحً رٍ شى  مةي دِّ قى و مي ليٍ عى  تٍ وى تػى ا احٍ مى  ًذٍكري المطلب األكؿ:      
 ةمى دِّ قى لمي لً  ةو امَّ عى  ةو رى ظٍ : في نى أكالن         

مة الكتى قى بمي  قي لَّ تعى ا يى ثانينا: مى           وجً هى نػٍ مى ه لً رً كٍ اب كذً دِّ
ـً مى اإلً  مةً جى رٍ بتػى  قي علَّ تى ا يػى ا: مى ثالثن           اةً كى الرُّ  اؿً وى حٍ و في أى بً ىى ذٍ ، كمى يِّ سائً النَّ  ا
 بهما لي تَّصً ا يػى و، كمى لً صٍ ائي" كأى سى النَّ  نً نى "سي ابً تعلَّق بػكتى ا يى ا: مى رابعن         
 سائي"نن النَّ من "سي  رى ا ذيكً مى  كَّؿً حو ألى رٍ بشى  قي لَّ تعى ا يى ا: مى خامسن         

 و لويفً لً أٍ تى  ةي دَّ اه، كمي نى عٍ و كمى مً اسٍ  ري كٍ كذً  شٍَّرحً ال في صٍ المطلب الثاني: كى      
 حرٍ في الشَّ  ةً الى طى اإلً  بي بى سائي"، كسى ن النَّ نى و لػ"سي حً رٍ شى  بي بى المطلب الثالث: سى      
 ابتى كً لٍ و لً تً ازى جى إً  دً نى سى  رً كٍ المطلب الرابع: في ذً      
 عليو ضً البعٍ  اءً نى رح، كثػى ىذا الشَّ  ةً ىميَّ اف أى يى بػى  المطلب الخامس:     
 الجامعها مى دى خٍ التي استى  وزً مي ات كالرُّ حى لى طى صٍ المي  بعضً  افي يى المطلب السادس: بػى      

  
هىًجو كطىرًيقىًتو عند شىٍرًحو للحىًديث   المبحث الثاني: في ًدرىاسىًة مىنػٍ

هىًجو العىاـً عند تػىنىاكيًلو للحىدً        يثالمطلب األكؿ: في ًذٍكًر مىنػٍ
هىًج عند تػىنىاكيًلو لبىعض األىحىادً       نػٍ  يثالمطلب الثاني: في خيريكًجو عن ىذا المى
هىج الذم كىضىعىو لنػىٍفسً المطلب الثالث: أى       نػٍ  وٍحوىاؿي األىحىاديًث مع المى
هىًج الذم كىضىعىو      نػٍ  المطلب الرابع: مىا زىادىه على المى
اية البىاب، كالميجىلَّد      ٍتًمو لشىٍرًحو الحديث، كنًهى  المطلب الخامس: في طىريقىة خى
  الًقصىروًؿ ك المطلب السادس: تػىنىاكيليو للحىًديًث من نىاًحيىة الطُّ      
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هىًجي الميتىعلِّق بًصنىاعة التٍَّأليف  نػٍ  المبحث الثالث: الجىانب المى
ٍبحىث      تمهيده: في أىٍنواع شيريكح الحىديث، كمىا يىتعلَّق بهذا المى

 لالمطلب األكؿ: طىرًيقىةي الجىاًمع في نػىٍقًل األىقٍػوىاًؿ كالمىسىائً      
: من طىرًيقىتو مع           النػٍَّقلأكالن
 ثانينا: من أىٍحواًؿ الجامع عند النػٍَّقل        

 لالمطلب الثاني: من مىٍنهًج الجاًمع في التػٍَّعًقيب على األىٍقواؿ كالمىسىائً      
: من طىريقة الجامع في التَّعًقيب كااًلٍسًتدرىاؾ           أكالن
 ثانينا: صيوىره كنىمىاًذج عىقَّبى فيها الجامع        

 ثالثنا: من الموىاًضع التي ييعقِّب عندىا الجامع        
 نن النسائيرابعنا: من تػىٍعًقيبو على شيرَّاح سي         

 فنِّ صى يب على المي عقً تَّ في الالجامع  من مىٍنهجي : ثالثالمطلب ال     
فيَّة       المطلب الرابع: في اٍعًتنىاء الجامًع بالتػٍَّرًجيًح عندى المىسىاًئًل الًخالى

: من طىريقىة الجامًع عند التػٍَّرًجيح          أكالن
 ثانينا: من مىٍنهًج الجامًع "في التػٍَّرًجيح"        

 كااًلٍخًتصىار يصخً لٍ التػَّ عندمىا ييريد جو هى نػٍ مى من : الخامس المطلب     
        :  من طىرًيقىًتو في التػٍَّلًخيص أكالن
 ل"عند ًذٍكرًه كىلمىة "حىاصً ثانينا: من أىٍنواًع مىٍقًصًده         

مىاًت التػٍَّرًقيًم" على النُّصيوصً       ـي الجامًع بوىٍضًع "عىالى ا  المطلب السادس: اىًتمى
نى       ، كالميقىابػىلىًة بيػٍ  هاالمطلب السابع: في ًعنىايىة الجامًع بضىٍبًط نيسىًخ النَّسىائيِّ

: من جيٍهًد الجامًع في ضىٍبًط نيسىخً           النَّسائيِّ  أكالن
 ثانينا: من صيوىًر الجامًع في بيىاف الفيريكًؽ بين النُّسىخ        

ًمحي أيخرىل من صىًنيع الجامًع في الشٍَّرح        المطلب الثامن: مىالى
" في ىذا الشَّر          : ًممَّا اٍستىٍخدمىو من "أيٍسلوبو  حأكالن
اًشيىة ا         اًمو "الحى  لسٍُّفليَّة" "الهىاًمش"ثانينا: في اٍسًتٍخدى
 حثالثنا: ًذٍكري بىعض كيتيًبو كنىٍظمو في أىثٍػنىاًء الشَّرٍ         
 رابعنا: ًذٍكري أىٍكزىاًف بػىٍيًت الشٍِّعًر في أىثٍػنىاء الشٍَّرح        
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 المبحث الرابع: من مىٍنهًج الجامًع في ًعٍلًم الرِّكىايىة 
 علَّق بهذا المبحثايىة، كمىا يىتتمهيده: في التَّعريف بعلم الرِّك     

 المطلب األكؿ: في عناية الجامع بضىٍبط متن الحديث، كالتَّنبيو على مىواضع التٍَّصحيف       
: في اعًتنىائو بضىٍبط مىتن الحىديث، كمي           قىابلىًتو مع النُّسىخ األيٍخرلأكالن
ٍتن     ثانينا: في اعًتنىائًو بتىٍشًكيل لىٍفظ الحديثً           كالمى
 ثالثنا: في اعًتنىائو بذًٍكًر التٍَّصًحيف كالتٍَّحرًيف، إذىا كيًجد في مىتن الحديث        

 المطلب الثاني: من مىٍنهًج الجامًع في التٍَّخرًيج لألىحىاديثً      
: من طىريقىًتو في تىٍخرًيج ا          لحىديث، كًذٍكًر بىعض مىصىاًدرًهأكالن
 ا: عنىايتيو بذًٍكر مىوىاًضع الحىديًث عند المصنِّفثانين         
 ثالثنا: ًعنىايتيو باألىحاديًث التي تىػفىرَّد بها الميصنِّف        

 المطلب الثالث: من مىٍنهًج الجامعً في ًذٍكر دىرىجة الحديث                
: من طىريقىتو في الحيٍكًم على األىحى           اديثأكالن
 على الحديث ا: من أىٍحوىاؿ الجامع مع أىٍقواًؿ الشِّيخ األىٍلبىاني في الحيٍكمً ثانين         
اًده في الحيٍكم على بىعض األىحىادً           يثثالثنا: من اٍجًتهى

 المطلب الرابع: في عنىايىة الجامًع بضىٍبًط السَّند، كالتػٍَّنًبيو على مىوىاًضع التٍَّصًحيف       
: في ا              خرلعًتنىائًو بضىٍبط سىنًد الحديث، كميقىابىلًتو مع النُّسىًخ األي أكالن
ءثانينا: في اعًتنىائو بتىٍشًكيل سىنىد الحديث، كًصحًَّة اإًلمٍ           الى
 في السَّند كالرُّكىاة ثالثنا: التػٍَّنبيو على مىا كىقىعى من تىٍحريفو كتىٍصحيفو         

  ًج الجامًع في تػىٍرجىمة الرُّكىاة، كًذٍكر أىٍحواًلهم كدىرىجاتًهمالمطلب الخامس: من مىٍنه     
هىجو في تػىٍرجمة ريكاة السند          : من مىنػٍ  أكالن

 كاةالمىصىادر التي اٍعتىمد عليها الجامعي في بيىاف أٍحواًؿ الرُّ  -أ         
 في طىريقىًتو العىامَّة عند تىرجىمة الرُّكىاة -ب         
 طىريقىة الجامًع في رىاكو تىقدَّمت تىرجىمتو -ج         
 اةسبىبي التػَّوىسُّع كاإًلطىالة لبىعض تػىرىاجم الرُّكى  -د         
 ندصوره أيخرل لصىًنيًع الجامًع عند تػىٍرجىمتو لرًجىاؿ السَّ  -ىػ         
 فالًعنىايةي بالرُّكاًة الذين تىفرَّد بهم المصىنِّ  -ك         
ٍىم عند اآلخى  -ز           رينتىػٍحًديد الرَّاكم المىٍقصيود، كبيىاف الوى
ؼفي اٍجًتهاًده لتىٍحًديد الرَّاًكم المىٍقصيود -ح          ، عند كيقيوع ااًلٍخًتالى
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 ثانينا: من مىٍنهًجو في ًذٍكر أىٍحوىاؿ الرُّكىاة، كًذٍكر رىٍأًيو لبػىٍعًضهم          
 أىٍحوىاؿ كدىرىجة الرُّكىاة من طىريقىتو لبػىيىاف -أ         
 ًذٍكري رىٍأًيو لبىعض أىٍحوىاؿ الرُّكىاة -ب         

 المطلب السادس: من عنىايةي الجامًع بذًٍكر "لىطىاًئف السَّند" كاإًلٍحصىاء      
: من طىريقىة الجامًع مع "لىطىاًئف اإًلٍسناد"           أكالن
 "لىطىائًف السَّند"ثانينا: من أىىمِّ ميٍحتػىوىيىات         
 ثالثنا: عنىايىةي الجامًع باإًلٍحصىاء لبىعًض أىٍحواؿ الرُّكاة        

ٍعليوؿ        المطلب السابع: من ًعنىاية الجامًع بالسَّند المى
ـي الجامًع بأىٍمر "علَّة السَّند" الذم يىٍذكيره المصنِّف         ا : ًاٍىًتمى  أكالن
 لجامًع في التػَّعىاميًل مع "ًعلَّة السَّند"ثانينا: من طيريًؽ ا        
 ثالثنا: من تػىٍوًجيو الجامًع للًعلىًل الذم يىٍذكره المصنِّف، كأىٍنواًعو            

 
رىايىة   المبحث الخامس: من مىٍنهج الجامًع في ًعلًم الدِّ

 تمهيده: في: التَّعريف بًعلًم الدِّرىايىة، كمىا يىتعلَّق بهذا المىٍبحث    
 ق بتػىرىاًجم األىبٍػوىابالمطلب األكؿ: مىا يىتعلَّ      

: من طىريقىتو مع تىرجىمة البىاب، كمن أىنوىاع تػىنىاكلو لها          أكالن
 ثانينا: من جىاًنب التػٍَّعقيب على تػىرىاًجم األىٍبواب        

 والمطلب الثاني: جاًنبي الشَّرح للحديًث، كبيىافي أىىىمِّ ميٍحتىويىاتً      
: من طىريقىتو عند شىٍرح الحديث          أكالن
 ثانينا: من أىىىمِّ ميٍحتىويىاًت "شىٍرح الحديث"        
 ثالثنا: من األيموًر األيخرل الميتىعلِّقة بميٍحتويىات الشَّرح        

 المطلب الثالث: جىانبي فػىوىائد الحديث، كبيىافي أىىىمِّ ميٍحتوىيىاتًها       
: من طىريقة الجامًع مع "فػىوىائًد الحى أك           ديث"الن
 ثانينا: من أىىمِّ ميٍحتىويىات فػىوىائد الحديث        

  ل"المطلب الرابع: مىا يىتعىلَّقي بجىاًنب "المىسىائً      
: من طىريقة الجامًع مع "المسىاًئل" التي يىٍذكيرىىا          أكالن
 ائل"، كًذٍكر بعض موىاًضيًعهاثانينا: من صىًنيًعو مع "المىسى         
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 رحالمطلب الخامس: في ريجيوًعو إلى القرآف الكريم ككيتب األىحىاديث كشيريكًحها عند الشَّ      
:  ريجوعيو إلى القرآف الكىريم عند الشَّرح          أكالن

 ثانينا: اٍسًتفىادةي الجامًع من كيتيب ميتوف األىحاديث عند الشَّرح        
مىة عنو          ثالثنا: اٍسًتفىادةي الجامًع من كيتب شيريكح النَّسائي الميتىقدِّ

 رابعنا: اٍسًتفىادة الجامًع من كيتب شيريكًح األىحاديث األيخرل        
ًة بعض عيلوـً الحديثً        درايةن  المطلب السادس: الشٍَّرح من ًجهى

: من مىٍنهج الجامًع مع غىرًيًب أىٍلفى           اظ الحديث، كبيىاف مىعىاني الكىًلمىات أكالن
 ثانينا: من مىٍنهج الجامًع مع األىحاديث الميتػىعىاًرضىة        
 تىناكؿي الجامًع ألىٍمر الجىٍمع بين األىحاديث في شىٍرحو -أ         
  من طىريقتو في الجىٍمع بين األىحاديث الميتػىعىارضىة -ب         

 ي الجىٍمع بين األحاديث الميتعىاًرضىةمن أىٍكجيًهو ف -ج         
 المطلب السابع: الشٍَّرحي من ًجهىة الًفٍقو كالمىسىائل الًفقهيَّة     

: أىٍمثلةه في تىناكيلو لػمىسألةو ًفقهيَّة          أكالن
 ثانينا: من مىصىاًدرًه في المسىاًئل الًفقهيَّة         
ًمح في أيمورًه الفً           قهيَّةثالثنا: مىالى
فيَّة الًفقهيَّ             ةرابعنا: من طيريؽ تىرًجيحو في المسىاًئل الًخالى
فيَّة فقهيَّة -أ           مثاؿه في تىرًجيًحو لمسألة خالى
فيَّة -ب           من ميسىوِّغىاتًو في التَّرًجيح للمسىاًئل الخالى

 المطلب الثامن: الشَّرحي من نىاحيًة العيلـو األيخرل     
 تمهيده: في التَّعريف بهذا المىٍطلب       
        : ؿ الشَّرحصوؿ الفقوأي "لم عً  مع لجامعهج انٍ مى من  أكالن   " من ًخالى

 من طريقتو مع ًعلم "أيصوؿ الفقو" في ىذا الشَّرح، كًذكر بعض مصىاًدره -أ         
   رحالشفي ىذا صوؿ الفقو ل أي مسائً بعض مع  ولامي عى تػى من  -ب         
ؿ الشَّ           رحثانينا: من مىنهج الجامع مع ًعلم "التَّفسير" من ًخالى

 ًذكر بعض مىٍنهجو في التَّعامل مع "التَّفسير"، كبعض مصىاًدره   -أ         
 من تػىعىاميلو مع بعض "المسىاًئل التَّفًسيريَّة " في ىذا الشَّرح -ب         
ؿ الشَّرح مع ًعلم "العىًقيدة ثالثنا: من مىٍنهج الجامع           كالتػٍَّوحيد" من ًخالى

 من تػىعىاميلو مع بعض مسىاًئل العىقيدة في ىذا الشَّرح، كًذكر بىعض مىصىادره -أ         
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 من صيوىر تىعًقيباتو في المسىاًئل العىقىديَّة -ب         
 ؼرابعنا: من مىٍنهج الجامع مع ًعلمىٍي: النَّحو كالصَّرٍ         
 من طريقتو مع ًعٍلمىي "النَّحو كالصَّرؼ" في ىذا الشَّرح، كًذكر بعض مصىاًدره -أ         

ٍي "النَّحو كالصَّرؼ" -ب           من ميٍحتىويىات شىرح الحديث من ًجهىة ًعلمى
 
ٍنثيورىة في الشَّرح وحً ائً صى كنى  الجامع اتً يهى جً وٍ تػى من المبحث السادس:    المى

 انب: كمن ىذه الجو      
 . زاز بوتً عٍ كاالً  ميِّ ين اإلسالى ل الدِّ ضٍ فى بيىاف: انب جى  -ُ        
 .ةربيى ؽ كالتَّ خالى انب األى جى  -ِ        
 تىوجيهاته ميوجَّهةه ألىىل العلم كطىلىبتو. -ّ        
 كاتِّباع السَّلف.نة، مسك بالسُّ على التَّ  ضِّ حى كنىصائحه كتىوجيهاته في: ال -ْ        

  .سفٍ النػَّ المتعلِّقة بمور األي كفي  -ٓ        
 .قوؽجانب الحي كفي  -ٔ        
 جانب الحثِّ على ًفعل العبىادة كًفعل السَّنة.  -ٕ        
 . قبلتى شراؼ المسٍ تً اسٍ كمنها مىا ييحمىل على  -ٖ        

 
 والمبحث السابع: في النػٍَّقًد الميوىجَّو للشَّرح كميناقىشىتً  

 األكؿ: مىٍدخىله لنػىٍقًد ىذا الشَّرحالمطلب      
 المطلب الثاني: مىا ذىكىره العيلماء كطىلبةي الًعلم من نػىٍقدو على ىذا الشَّرح     
ٍنبىطتيو من نىقدو على الشَّرح أىثٍناءى الًقرىاءى        ةالمطلب الثالث: مىا اٍستػى
 المطلب الرابع: ميناقىشةي بعض تًلك النٌػقيود     
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نن الن سائًالمبحث الت رة لأل حادٌث، ولس  اص  ع  وح الم     مهٌدي: الش ر 

 
 

      
 المطلب األكؿ: الشُّريكح الميعىاًصرة لألىحاديث      

 
 المطلب الثاني: الشُّركح المعىاًصرة لسينن النَّسائي      
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رة لأل حادٌث اص  ع  وح الم   :المطلب األول: الش ر 
 

ا٤براحل لعلـو السُّنة؛ لكي أىجد مىدخبلن ٥بذا ا٤بوضوع "الشُّركح ا٤بعىاًصرة" يف البداية ٕبٍثتي عمَّن قسَّم 
ككجدتُّ تىقسيم د. شرؼ القيضاة، كقد استطاىع تىقسيم العيصور كمراحلىها فيما يتعلَّق بعلـو السُّنة. كجعىلى 

 د. القضاة تاريخ "علـو ا٢بديث" إُف سىبع مىراحل. 
اؿ الويقوع يف ا٣بىطأ". كأراد هبا عىصر النُّبوة كعىصر الصحابة رضي ا مبتدئنا با٤برحلة األكُف: "احتم

. إُف أٍف كىصىل إُف عىٍصرنا ا٢باضر، عندما ذىكر أف ا٤برحلة السَّابعة: ىي "عىصر (ُ)عنهم قىبل كيقوع الًفتنة
أ من القرف الرابع عشر ا٥بجرم، كنػىهىض بسبب ىيجـو االستعمار ا لعىسكرم كالًفكرم الصَّحوة": )كأنو ابتىدى

للمسلمْب، فقد أىثار العديد من الشُّبهات حوؿ السُّنة، كتىصدَّل ٥با علماء ا٢بديث يف ردِّ تلك الشُّبهات. 
 .      (ّ).(ِ)كأىمُّ كتب ىذه ا٤برحلة كتاب الدكتور مصطفى السِّباعي "السنة كمىكىانتها يف التَّشريع اإلسبلمي"(

ننا يف مىرحلة "عىصر الصَّحوة". كمن ىذه الصَّحوة: أٍف ٰبظى كتابه مهمه مػمَّا أىعطى مىٍلمحنا جيدا بأ
ظى "كيتب السُّنن" يف ا١بيملة باىتماـ ا٤بعىاًصرين.   كىو "سنن النسائي" بشرحو كاملو كميستوعب، كأٍف ٰبى

ا يتعلَّق كىذا العينصر يريد: علماء العىٍصر ا٢باضر كما يىقرب منهم، من الذين عنػىٍوا بشىرٍح ا٢بديث كم
 بذلك.  

موضوع الشُّركح الػميعاًصرة لكتب السُّنن، كذىكر  -يف ملتقى أىل ا٢بديث-كآثار أحد ا٤بشىاركْب 
، (ُ)، كذىكر أحديىم بكتب علماء ا٥بند(ْ)أحديىم بوجود شركحو ميسجَّلة على الكاًسيت كَف تيطبع بعد

                                 
مرحلة تىدكين علـو ا٢بديث، كبىدىأت ىذه ا٤برحلة  -ّمرحلة احتماؿ الكذب. كأنو يبدأ من منتصف القرف األكؿ.  -ِ( كبعد ذلك ذىكر: ُ)

مرحلة عىصر استقبلؿ كتب علـو  -ْ كتابو "الرِّسالة". من القرف الثاين ا٥بجرم، ككاف أكَّؿ مىن دىكَّف فيها ىو اإلماـ الشافعي يف
أ ًعلم مصطلح ا٢بديث يىستقلُّ بوجود التَّصانيف ا٣باصَّة بو، كذلك يف القرف الرابع كا٣بامس ا٥بجرم، مع بداية كتاب  ا٢بديث. كبىدى

ا٤برحلة من القرف السابع كاستمرَّ إُف القرف مرحلة العىصر الذَّىيب لعلـو ا٢بديث، كقد بىدىأت ىذه  -ٓىػ(. َّٔالرَّامهيرميزم" )ت:
التاسع. كيف ىذه ا٤برحلة ألِّفت أىىم كتب علم ا٤بصطلح، كفيها نىضىج ىذا العلم، كأىمُّ كتب ىذه ا٤برحلة: كتاب ا٢بافظ ابن الصَّبلح 

 القرف الثالث عشر، كميراده بالركود: مرحلة الرُّكود، كيىرل أف ىذا العىصر ابتدأ يف القرف العاشر إُف -ٔىػ( "علـو ا٢بديث". ّْٔ)ت:
مىرحلة عىصر الصَّحوة. كىي ا٤بذكورة يف مًب البحث. ينظر:  -ٕأف اإلبداع كالتَّجديد قد تىوقَّف تقريبنا يف علم "مصطلح ا٢بديث". 

 .         ِٓ-ِّـ(. صََِّىػ/ُِْْ، ُأ.د. شرؼ ٧بمود القضاة، ا٤بنهاج يف علـو ا٢بديث )كواال٤ببور: مؤسسة البياف، ط
 . ِٕ-ِٓ( ا٤برجع نفسو، صِ)
نة ( كمن أىكىاخر الكتب الٍب خىرىجت يف ىذا الباب: د. سيد بن حسْب العفاين، رياض ا١بنة يف الرَّد على ا٤بدرسة العقليَّة كمينكرم السُّ ّ)

 ـ(. ََِٔىػ/ُِْٔ، ُ)القاىرة: دار العفاين، ط
، كشٍرحو بومركسو با٤بسجد النَّ حها يف دي حيث شرى  ،اداسن العبَّ  منهم الشيخ عبد ،ريناصً عى نة من ا٤بح بعض كتب السُّ ن شرى يوجد مى قاؿ:  (ْ)

لكن  صحيح البخارم رحيشٍ  زاؿح كال يى س با٤بسجد ا٢براـ شرى ا عباس ا٤بدرِّ  صيَّ ف الشيخ كى أذكر أى ك . كسنن النسائي يب داكدأنن سي ل
عُب سجيبلت الٍب تي دىا يف التَّ لة ٘بىً سجَّ ىي مي د" ك سنن أيب داك " على حه عي لو شرٍ ادً الوى  مدً قبل بن ىاكالشيخ مي . لسجَّ نو َف يي أاىر الظَّ 
، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: "شرةطة الشيخبأى  إبث عن شركح (. من مشاركة العضو: كاحد من ا٤بسلمْب، مع تصرؼو
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 . (ِ)يح مسلمكأحديىم ذىكر شرٍح الشيخ شاًىْب كشرٍح الشيخ ا٥بىرىرم لصح
كقد أىةطلق بعض العلماء ا٤بعىاًصرين نًداءن كرىٍغبةن يف أٮبيَّة ًإٯباد شيركحو لؤلحاديث تيناسب لىغة العىصر 
كميقتضياتو، كأٍف ييثار يف الشَّرح القىضايا ا٤بعىاصرة كأيمورىا كميستىجدَّاِتا، كالشيخ القىرضاكم كد. ٧بمد ز٪بّب 

 . (ّ)كد. شرؼ القضاة
 : (ْ)لة لتىقسيم ىذه ا١بهود ا٤بعىاًصرة يف شرٍح ا٢بديثكيف مػيحاك 

أف منهم مىن شرىح مصنػَّفنا يف ا٢بديث من أكَّلو إُف آخره، كفيو يىكثر النَّقل عن ا٤بتقدِّمْب، كيىصوغ  -ُ
جيح. كيىقلُّ فيو ذًكر ا٤بسائل ا٤بعىاًصرة شي ًكفق منهجو (ٓ)بأسلوبو عند التَّنبيو أك الَبَّ ،  . كلكن بعضهم ٲبى معْبَّ

فتىجد يف شٍرحو النَّقل مع تىرتيبو للمعلومة، ًكفق إةطارو معْبَّ يىسّب فيو الشارح يف شٍرحو. كصنيع الشيخ 
. ككذا شرٍح الشيخ ٧بمد الذم أىتناكلو ىنا "ذخّبة العقىب" من ىذا (ٔ)٧بمد ا٥بىررم يف شٍرحو على مسلم

٤بتقدِّمْب؛ مػمَّا يعِب األىصىالة يف البىحث اًلعتماده على الباب. فهذا النوع ىو امتداده ١بيهود السَّابقْب كا
مصىادر ا٤بتقدِّمْب، إضافةن إُف أف بعضهم َف يىٍسرد ا٤بعلومات سردنا، كإ٭با كاف يىشرح ًكفق مىنهجو كًإةطارو 

  .(ٕ)معْبَّ 
تهد فيو الشارح أٍف يىشرح بليغة عصري -ِ و، كٯبى اكؿ كمنهم مىن شىرىح األحاديث لكتابو معْبَّ ةو كٰبي

تىقريب ا٤بعلومات للقارئ كييرتِّب معلوماتو بتقسيمات، كفيو نىقله من ا٤بتقدِّمْب لكنو ال ييكثر كيىتصرَّؼ يف 
اه خىدـ كثّبنا  النَّقل. كما أف فيو تناكالن ٤بسائل عىصريَّ  كيتب أىحاديث األحكاـ؛ الىتماـ العلماء ة، كىذا اال٘بِّ

                                                                                               
 (.   ُُ-ُِ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26932) ". كالرابط:معاصرة لكتب السنة

يض البارم ( قاؿ: )اٍعتىُب كثّبه من علماء ا٥بند بالشَّرح أك بالتٍَّحًشية على الكتب السِّتة، منها "لىػٍمع الدَّرارم على صحيح البخارم" ك"فى ُ)
لػميٍلهم على صحيح مسلم" ك"شرح السنن للَبمذم "كغّبىم. على صحيح البخارم" ك"بىذؿ اجملهيود على سنن أيب داكد" ك"فىتح ا

فى عليكم "ا٤بنهل  األىكَّؿ للكاندىلوم، كالثاين للكٍشًمّبم، كالثالث للسَّهارنفورم، كالرابع لشبِّّب العيثماين، كا٣بامس للبنورم. مث ال ٱبى
، كا٤برجع ُُها مطبوعة(. من مشاركة العضو: بازالعذب ا٤بوركد شرح سنن اإلماـ أيب داكد" للشيخ ٧بمود خطاب السُّبكي، ككل

 نفسو.   
جزءنا، ككتاب "فىتح ا٤بنعيم ُُ( قاؿ: )من الشُّركح الػحىديثىة ًنسبينا، كتاب "أىٍكجز ا٤بسالك يف شرح موةطأ اإلماـ مالك" للكاٍندىىلوم يف "ِ)

قابلتي الشيخ ا٥بىرىرم ا٢ببشي ا٤بكي ا٤بدرِّس بدار أك ٜباف ٦بلَّدات". كقد  ٕبشرح صحيح مسلم" للشيخ موسى شاىْب الًشْب يف "
ـ(، كىو يف صىدىد شرحو على "صحيح مسلم"(. من مشاركة العضو: سند، كا٤برجع نفسو. كقد ةطىبع ُٗٗٗا٢بديث ا٣بّبية ٗبكة سنة )

 الشيخ ا٥بررم شٍرحو كما سيىٍأيت.  
 ( كسيىٍأيت ذًكر كىبلمهم إٍف شاء ا تعاُف قريبنا. ّ)
 سيىٍأيت ا٢بديث عن أىنواع كيتب شركح ا٢بديث يف: "ٛبهيده: يف أىٍنواع شيريكح ا٢بىديث..".  ( ك ْ)
 أسلوبو ميعاصرو.( كييسمِّي ىذا النوع الشيخ القرضاكم: "الطَّاًبع النػٍَّقلي التَّقليدم". كما سيىٍأيت قريبنا عندما أىةطلق دعوةن لشىرٍح األحاديث بٓ)
 األرىمي ا٥بىػرىرم، شرح صحيح مسلم ا٤بسمَّى: الكىوكىب الوىَّاج كالرَّكض البهَّاج يف شرٍح صحيح مسلم بن ( ٧بمد األمْب بن عبد أ)

، ُا٢بجَّاج، مراجعة ١بنة من العلماء برئاسة الربكفسور. ىاشم ٧بمد مهدم )جدة: دار ا٤بنهاج؛ بّبكت: دار ةطوؽ النجاة، ط
 ـ(.  ََِٗىػ/َُّْ

 ..". عليو ضً البعٍ  اءً نى رح، كثػى ىذا الشَّ  ةً ٮبيَّ اف أى يى بػى سيىٍأيت عنصره عن: " (ٕ)
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قهيَّة للناس، كما أف بعضهم أىلَّفو ألىجل مادةو تيدرَّس للطلبة. كمن ىذا الباب  ا٤بعىاًصرين بتقريب األحكاـ الف
ـ بشرٍح عيمدة األىحكاـ" للشيخ عبد الرٞبن البسَّاـ رٞبو ا تعاُف  .    (ُ)كتاب "تػىٍيسّب العبلَّ

طةو كمنهم مىن كاف يىنتقي أىحاديث ميعيَّنة من كيتب األحاديث، مث يقـو بشٍرحها بلغةو بسي -ّ
كمىفهومة، كيىغلب عليها أٍف تيساؽ بليغة ا٤بؤلِّف، فهي لغةه سىلسةه للقارئ كعىصريَّة، كيىقلُّ النَّقل ا٤بباًشر فيها. 

يف كتابو: "بيػٍهجىة  (ىػَُّٕ -ىػ ُّٕٔكمن ىذا الباب: صىنيع الشيخ عبد الرٞبن بن ناصر السٍَّعدم )
 شرٍح جىواًمع األىخبار". قيلوب األىبرار كقػيرَّةي عييوف األىٍخيار، يف 

متو أٮبيَّة كمىكانةى السنة النبويَّة، كأف النيب صلى ا  عليو كسلم أيكيت لو الكبلـ اختصارنا  كذىكىر يف مقدِّ
ًلم، كما ذىكر أنو سيىٍختار بعضنا من األحاديث ا١بوىاًمع . كةطريقتو أٍف يىذكر عنواف (ِ)كأيكيت ٔبىوامع الكى

ٍكتفينا باسم الصَّحايب الذم رىكل ا٢بديث كديكف ذًكر السند مع ذًكره مىن رىكاه ا٤بوضوع، مث ا٢بديث مي 
تصرنا، مث يىٍشرع يف شرٍح ا٢بديث بأيسلوبو الواًضح مع الَبَّكيز على القاعدة أك ا١بزًء ا٤بهمِّ يف داللة  ٨بي

 .(ّ)ا٢بديث
 .(ْ)"ا٥بىٍدم النَّبوم يف الرَّقىائق"كبعضهم شرىح بعضنا من أحاديث الرَّقىاًئق، كصنيع د. شرؼ القضاة يف 

كمنهم مىن شرىح أحاديث متعلِّقة بالعقىائد، كأحاديث متعلِّقة بالفقو، كىذا كصنيع الشيخ عائض 
اف السُّنة" ـ السُّنة بطريقةو سهلةو كغضَّةو ةطريَّة، كأٍف يػىتىحاشىى فيو ذًكر (ٓ)القرين يف "تػىٍرٝبي . كىو أراد أٍف يقدِّ

تصرنا االختبلؼ ككثرة  . (ٔ)النُّقوالت، كأٍف ييركِّز على ا٢بديث ببياف مىقصوده ٨بي

                                 
ؽ )اإلماراتُ) ـ شرٍح عيمدة األىحكاـ، حقَّقو كعلَّق عليو: ٧بمد صبحي بن حسن حبلَّ : مكتبة ( عبد ا بن عبد الرٞبن البساـ، تىيًسّب العىبلَّ

 ـ(. ََِٔىػ/ُِْٔ، َُالصحابة؛ القاىرة: مكتبة التابعْب، ط
: )فليس بعد كبلـً ا أىصدؽي كال أىنفعي كال أىٝبىع ٣بّب الدنيا كاآلخرة من كبلـ رسوؿ كخليلو ٧بمد صٌلى ا عليو كسلم؛ إذ ىو ( حيث قاؿِ)

، كأحسنهم تعليمنا. كقد أيكيت صلى ا عليو  كسلم أعلمي ا٣بىلق، كأىعظمهم نيصحنا كإرشادنا كىدايةن، كأىبٍلغهم بياننا كتأصيبلن كتفصيبلن
اف الذم وىامع الكىًلم، كاختيًصر لو الكبلـ اختصارنا، ٕبيث كاف يىتكلَّم بالكبلـ القليل لٍفظيو، الكثّبة معىانًيو، كمع كىماؿ الوضوح كالبيجى 

ا ِف أٍف أىذكر ٝبلةن صا٢بةن من أىحاديثو ا١بىوىامع يف ا٤بواًضيع الكيليَّة، كا١بىوىامع يف ًجن ، أك بابو ىو أعلى ريتىب البػىيىاف. كقد بىدى ، أك نوعو سو
صل بو اإليضاح كالبيىاف مع االختصار، إٍذ ا٤بقاـ ال يق تضي من أبواب العلم، مع التَّكلُّم على مقاًصًدىا كما تدؿُّ عليو، على كىجوو ٰبى

يِب )د.ـ: مكتبة البىٍسط(. عبد الرٞبن السعدم، هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار، دراسة كٙبقيق: عبد الكرًن بن ر٠بي آؿ الدر 
 .  ُُـ(، صََِِىػ/ُِِْ، ُالرشد للنشر، ط

، مث ذىكر ( ككمثاؿو على ىذا: عىٍنوف بػ"ا٢بديث األكؿ: النِّية كاإًلٍخبلص". مث ذىكر حديث عمر بن ا٣بطَّاب رضي ا عنو ا٤بشهيور يف النِّيةّ)
. ينظر: عبد الرٞبن السعدم، هبجة -كَّؿ كالثاين لويجود ا٤بناسىبةبعد أٍف دىمىج ا٢بديث األ-أنو "متفقه عليو". كبعد ذلك شىرىح ا٢بديث 

 .ُّقلوب األبرار كقرة عيوف األخيار )مرجع سابق(، ص
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْ، ٓ( أ.د. شرؼ ٧بمود القضاة، ا٥بىٍدم النَّبوم يف الرَّقىائق )عمَّاف: دار الفرقاف، طْ)
، ط( د. عائض بن عبد ا القرين، ترٝباف السنة )ٓ)  ـ(.  ُٗٗٗىػ/َُِْ، ُبّبكت: دار ابن حـز
ـ السُّنة النَّبوية غىضةن ةطريَّة، سهلةن ميَّسرة، ال ترل فيها ًعوجنا كال أىمتنا، يىفهمها ا٢باًضر كالبىاد (ٔ) ، بلسافو عريبو مبْب. ك٥بذا قاؿ: )أٍف أيقدِّ

يو كسلم من الناس، ليكوف داين الًقطاؼ. فأنا أريده أٍف يىتفادىل فا٤بقصود من ىذه السِّلسة "ترٝباف السنة" تقريب ًمّباثو صلى ا عل
مذىب السَّلف يف  الرُّدكد كاالختبلؼ، كصيعوبة العبارة، كغىرابة اللَّفظ، ككثرة الٌنقوالت، فأيبْبِّ ا٤براد بأىٍبسط عبارة، كأىٍلطف إشارة، ميلتزمنا
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ككاف يف العنىاكين يىتصرَّؼ كما يىتصرَّؼ أصحاب ا٤بصنَّفات كاإلماـ البخارم مػن ذًكر اسم الكتاب 
 مث ييبوِّب الباب كيىذكر ا٢بديث، كسىار على ةطريقة اإلماـ البخارم تقريبنا.  

ف" مث بوَّب "باب: األىٍمر باإلسبلـ". مث ذىكر حديثنا ركاه مسلمه عن أيب ىريرة فذىكر مثبلن كتاب "اإلٲبا
ا بذًكر ا٤بقصود منو، كمركِّزنا على ليبِّ  «..كالذم نػىٍفس ٧بمدو بًيىده» مث شىرىحو بأيسلوبو ٨بتىًصرنا جدن

 . (ّ)لسِّواؾ كسنن الًفٍطرة، مث أىبواب ا(ِ). مث بعد ذلك ذىكر األبواب الفقهيَّة، كأىبواب األىكاين(ُ)ا٢بديث
، كقاـ ىو بوىٍضع تىبويبو (ْ)كمن ىذا الباب أيضنا: كتاب "يف ًظبلؿ السُّنة" للدكتور ٧بمد رفعت ز٪بّب

، كاختار أىكثر من مائة حديثو نىبومو من أبواب متعدِّدة. فجىعل ا٤ببحث األكؿ: (ٓ)عىصرمو لؤلحاديث
بادات"، مث "الشُّعوب كا١بًنسيَّات"، مث "ا٢بياة االجتماعيَّة"، مث "الشُّئوف "قىضايا ريكحيَّة"، كالثاين: "قىضايا العً 

 .(ٔ)االقتصاديَّة"، مث "شئوف سياسية"
 . (ٕ)كىو مػمَّن صرَّح بأٮبيَّة كجود شرٍحو للحديث ييناسب لىغة العىصر

 ا". كللدكتور القضاة كتابه آخره باسم "ا٢بديث النبوم الشريف شرٍح سبعةن كثبلثْب حديثن 
متو ذىكر سىبب تىأليفو، كىو أٮبيَّة تىقريب شرٍح ا٢بديث ٗبىا ييوافق مىستول الطَّلبة . كفيو يىذكر (ٖ)كيف مقدِّ

                                                                                               
اقة، أيريد أٍف يىستفيد من ىذا الشَّرح ةطالب العلم، كأٍف يىفهمو العامِّي، فيكوف ىذا الفركع كاأليصوؿ، كميراعينا القوؿ الرَّاجح حسب الطَّ 

، مع مراعاة فىهم الشَّرح كا٤باء الزُّالؿ البارد على كبدو حارة. كالعىٍودة إُف نػىٍبع الشَّريعة، كإُف سّبِتا األكُف السٍَّهلة ا٤بيسَّرة السٍَّمحة
 .  ٕ-ٓسو، مع تصرؼ صالصحابة كمنهج السَّلف( ا٤برجع نف

 .ُٖ-ُٕ( ينظر: ا٤برجع نفسو، صُ)
 .ُِٖ( ينظر: ا٤برجع نفسو، صِ)
 . ِْٗ( ينظر: ا٤برجع نفسو، صّ)
( د. ٧بمد رفعت ز٪بّب، يف ظبلؿ السنة، قراءة فكرية أدبية تستشرؼ الفقو ا٢بضارم للسنة النبوية، يف ٨بتلف جوانب ا٢بياة اإلنسانية ْ)

 ـ(.ََِّىػ/ُِّْ، ُ)دمشق: اقرأ للطباعة كالنشر؛ دار التوفيق للطباعة كالنشر، ط كقضاياىا اإلسَباتيجية
ارليل كغّبىم، ( قاؿ يف مقدِّمتو: ).. لقد كىجىدنا الػمينصًفْب من أئمَّة الًفكر كاإًلبداع بالغىرب، أمثاؿ فيولتّب كجيوتو كبيكوف كًبرناردشو ككى ٓ)

ى ا عليو كسلم، كأنو خىّب قائدو أى٪ٍببتو اإًلنسانيَّة عىرب التاريخ، كأف ًدينو قادره على حلِّ ميشكبلت ييقرُّكف بعىظىمة النيب األيميِّ ٧بمد صل
يويَّةو كتػىجدُّدو كخيلود(. ا٤برجع نفسو، ص  .  َُىذا العالىػم الػميعقَّدة لػمىا فيو من حى

 يف الفىهارس العامَّة للكتاب.   َِٕ( ينظر: ا٤برجع نفسو، صٔ)
اسة الػمىًب ث قاؿ: )قد اٍعتىُب األئمَّة الػميتًقنوف األىعبلـ الًكبار من أىل ا٢بديث يف ىذا العىصر بًدراسة األىسانيد أىكثر من عنىايىتهم بدر حي (ٕ)

ف أسبلفينا من ًدراسةن تيسهِّل على الناس االتِّصاؿ بسنَّة نبيِّهم عليو السبلـ، كتيعاًف ما استىجدَّ من ميشكبلتو بأيسلوب العىصر، كإٍف كا
موا الشُّركح النَّاًفعة رضي ا عنهم أىٝبعْب، كلكن عامَّة الناس يف  األئمَّة رضي ا عنهم ٝبيعنا قد اٍعتىنوا باألىسانيد كالػميتوف معنا، كقدَّ

الشُّركح كميتابىعتها، ناًىيك أف  عىصرنا، قد أىٍعرضوا عن ًقراءة تلك الشُّركح، كشىغىلهم حياِتم ا٤بعىاًصرة ككسائل األىعبلـ عن ًقراءة تلك
ا جاء ىذا الكتاب نيٍسديها إُف عامَّة ا٤بسلمْب..(.  بعض تًلك الشُّركح ىي بنتي زىماِنا، كليست فيها ما ييعاًف ميشكبلت عىصرنا، لذى

 .  َُا٤برجع نفسو، ص

يف ميستىواىا ةطىلبة العلم الػميٍبتدئْب، فكاف من الضَّركرم أٍف  ).. كلكن كثّبنا من ىذه الكتب تيناسب العلماء، كال تيناسب قاؿ يف ا٤بقدِّمة:  (ٖ)
ا أيقرَّت مىناىج الشَّريعة اإلسبلمية يف كليَّات اجملتمع كاف منها مادة )ا٢ب ديث النَّبوم  نيؤلِّف الكتب الٍب تيناسب ىؤالء الػميبتدئْب. كلػمَّ

توم على ٦بموعةو من األحاديث، فخىطىر ِف  أٍف أىكتب كتابنا أىٍشرح فيو ىذه األحاديث بطريقةو تػىٍجمع كثّبنا مػمَّا يف الشريف( الٍب ٙبى
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عل الشَّرح على شكًل فىقراتو ميرقَّمة.  رىقىم ا٢بديث، مث نصَّ ا٢بديث، مث يىشرح ا٢بديث بأيسلوبو كٯبى
و للشَّرح من النَّاحية الببلى  -ْ غي يف كمنهم مىن ا٘بَّ غيَّة، بأٍف يقـو يف شٍرحو كييركِّز على ا١بانب البىبلى

ا٢بديث الشريف. كمثل كتاب "التَّصوير الفِبِّ يف ا٢بديث النَّبوم" للدكتور ٧بمد لطفي الصباغ. كالكتاب 
٤بعىاين يىٍدرس بعض األحاديث النَّبوية من ناحية البىبلغة كالعىناًصر اإًلٝبالية الرَّائعة. كيىشرح األىلفاظ كا

دىا يف كتاباًت كثّبو من الباحثْب الذين ييردِّدكف كبلمنا بعضىو من بعض،  )كليست غىائًمةن ميبػٍهىمة، كما ٪بًى
ًليلها أك اٍسًتقصائها كدكف استخداـ كىسائل النَّقد األىديب ا٢بديث، الٍب  يىعتمد على كىٍصف الظَّواىر دكف ٙبى

 . (ُ)التَّصوير يف التَّعبّب( تيعْب على ًإدراؾ ا٤بعُب الكيلِّي ١بىماؿ
كمن ا٤بؤلَّفات ٥بذا الباب: "من كينيوز السُّنة ًدراساته أىدبيةه كليغويَّةه من ا٢بديث الشَّريف" للشيخ ٧بمد 
كم الكبلـ من الصُّوىر البيىانيَّة كالػميعًجزات  الصابوين. كألَّفىو لبيىاف أىسرار البىبلغة كميعجزات البيىاف ك٧بي

البيىانيَّة
. كيىذكر بأنو انٍػتىقى أحاديث من كيتب الصِّحاح، فيىذكر عنواف ا٤بوضوع كػ"ا٢بيريَّة الشَّخصيَّة"، (ِ)

ا. مث عنواف  كيىذكر رىقم ا٢بديث الػميتىسلسل عنده، مث نصَّ ا٢بديث مع ذًكر مىن رىكاه كأىخرجو ٨بتصرنا جدن
نواف "األٕباث النَّحوية" فيقـو بًإعراب "األٕباث العربية" كييريد: معاين كلمات ا٢بديث الشريف. مث ع

غية" فيىذكر ما يف ا٢بديث من مواًضيع ميتعلِّقة  الكلمات كا١بيمل الواردة يف ا٢بديث. مث عنواف "األٕباث البىبلى
و الشَّبىو فيو تىشبيوه ييسمَّى )تىشبيهنا ٛبثيلينا( ألف كىجٍ  «..مىثىل القاًئم.. كمىثىل قوـو اٍستػىهىموا»بالبىبلغة، كقولو أف 

 . (ّ)صورةه ميٍنتىزعةه من ميتعدِّد.. كىذا النوع من التَّشبيو لو تأثّبه عظيمه على النػٍَّفس..(
مث يىذكر "ترٝبة راكم ا٢بديث"، كىنا تىرجىم للنُّعماف بن بىشّب رضي ا عنو راكم ا٢بديث، كيىصوغ 

شرح ا٢بديث من النَّاحية األىدبية كالبىبلغيَّة، كىو  تىرٝبة الراكم بأيسلوبو. مث عنواف لػ"الشَّرح األديب"، كفيو يى 
كذا يىصيوغ الشَّرح بأيسلوبو الرًَّصْب. كمػمَّا قاؿ يف "الشَّرح األىديب" للحديث: )مىثله يف غاية الرَّكعة ييصوِّر فيو 

سفينةو يف ًخضىمو ميتبلةًطم  الرسوؿ الكرًن )اجملتمع البىشرم( ٗبا فيو من أىخيارو كأىٍشرار، كمتَّقْب كفيجَّار، بريكَّاب
 .   (ْ)األىمواج، ىذه السَّفينة تىسّب كىٍسط البىحر..(

                                                                                               
ا٢بديث من مىعاين مفيدة، تيناسب عىصرنا بأيسلوبو سىهلو مىيسور، دكف تىطرُّؽو إُف السند ألف ذلك ليس من مىناىجهم، كدكف خىوضو يف 

مع ظركؼ الطَّلبة كامًتحىاِنم الشَّامل(. أ.د. شرؼ ٧بمود القضاة، ا٢بديث النبوم التَّفاصيل اللُّغوية كالبىيانيَّة، كدكف ًإةطالةو ال تىنسىجم 
  .   ٔ-ٓـ(، صَََِىػ/ُُِْ، ْالشريف شرٍح سبعةن كثبلثْب حديثنا )عمَّاف األردف: دار الرازم، ط

ـ(،  "مقدمة د. ٧بمد ُٖٖٗىػ/َُْٗ، ُط ( د. ٧بمد بن لطفي الصباغ، التَّصوير الفِبِّ يف ا٢بديث النَّبوم )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،ُ)
 . َُ-ٖىدارة"، ص

ـ(، ُٖٓٗىػ/َُْٓ، ُ( ٧بمد علي الصابوين، من كينوز السُّنة ًدراساته أىدبيةه كليغوية من ا٢بديث الشريف، )بّبكت: عاَف الكتب، طِ)
عة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة، كقد أىبرزتي ما فيها من . كقد ألَّفو )لطىلىبة كليَّة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية قسم اللغة العربية، ٔبامٓص

ا بسنة )  . ٗىػ(. ا٤برجع نفسو، صَُّٗمواةًطن ا١بىماؿ، كالرَّكعة كاإًلبداع، كبيَّنتي ما فيها من كيجوه البىبلغة كأىسرار البياف(. مؤرِّخن
 . ِّ( ا٤برجع نفسو، صّ)
 . ّْا٢بديث الرابع، صا٤برجع نفسو،  (ْ)
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كصىنيع الشيخ القىرضاكم يف "كيف نىتعامل ببيىاف ضىوابط الشَّرح لؤلحاديث.  كمنهم مىن اعتُب  -ٓ
كمػمَّا ذىكر من ة، ػم ٢بيٍسن فهم األحاديث الشريف، كذىكر فيو ما يتعلَّق بالضَّوابط كا٤بعىالً (ُ)مع السُّنة"
ٝبىٍع األحاديث الواردة يف ا٤بوضوع الواحد.         -ِفهم السنة يف ضىوء القرآف الكرًن.  -ُالضَّوابط: 

جيح بْب مػيختلف ا٢بديث.  -ّ فىهم األحاديث يف ضىوء أىسباهبا كميبلبساِتا كمىقاصدىا.  -ْا١بىٍمع أك الَبَّ
ة -ٓ التَّفريق بْب ا٢بقيقة كاجملىاز يف فهم ا٢بديث.  -ٔكا٥بدؼ الثَّابت للحديث.  التًَّمييز بْب الوىسيلة ا٤بتغّبِّ
 .  (ِ)التَّأكد من مىدلوالت أىلفاظ ا٢بديث -ٖالتَّفريق بْب الغىيب كالشَّهادة.  -ٕ

غة كيف كتابو أىةٍطلق الشيخ القىرضاكم الدَّعوة، بأٍف ييبادر العلماء بًكتابة شيركحو حىديثيَّة جديدة تيناسب لي 
 .(ّ)الناس؛ كما حىًظي القرآف الكرًن بتفىاسّب معىاصرةو ٝبيلةو 

مع النُّصوص يف الباب كيىقـو  -ٔ أك كتاب ييعاًف قضيَّة معيَّنة من منظور السُّنة النَّبوية، فتىًجده ٯبى
اه غىالبو أيةطركحاته ًعلًمية. د بأف ىذا اال٘بِّ ثو. ك٘بى ليلها ًكفق عنواف ٕبى   بشرٍح األحاديث كٙبى

كمن األمثلة: كتاب نور الدين ا١بزائرم "أىسىاليب التَّعامل مع ا٣بيصيـو يف ضىٍوء السُّنة النَّبوية". فعالىػجى 
فيو مؤلِّفو ةطريقة التَّعامل مع ا٣بىٍصم من ًجهة السُّنة النَّبوية كةطريقة تىعامل النيب صلى ا عليو كسلم مع 

خيصومو
نهج النَّبوم يف تىقًوًن األىخطاء" للدكتور. ٧بمد يوسف الشطى. . كأيضنا يف ىذا الباب: كتاب "ا٤ب(ْ)

كىي رسالةه جامعيةه يف الكويت، كمن ةطريقتو يف الكتاب: أنو يىذكر "النَّص النَّبوم" مث "تىٍصوير ا٣بىطأ" مث 
 .(ٓ)"التَّقوًن النَّبوم للخىطىأ" مث "ما ييستفاد من ا٢بديث"

                                 
زمة ( قاؿ: )بىيافُ) لفىهم السُّنة  ا٤ببادئ األىساسية للتَّعامل مع السُّنة ا٤بطهرَّة، سواءه تىعاملنا معا فيقهاء أـ ديعاة، أك بىياف الػمىعاَف كالضَّوابط البلَّ

مىدكف على الظَّواىر(. د. يوسف القرضاكم، كيف نتعامل مع السنة  النبوية )القاىرة: فىهمنا صحيحنا، بعيدنا عن تىٍضييق ا٢بًرىفيِّْب الذين ٯبى
 . ُِـ(، صََِٖ، ٓدار الشركؽ، ط

 .ََِ-ُُُ( ا٤برجع نفسو، صِ)
لِّي ا٢بقىائق كتيوضِّح الغىوىاًمض، كتىصًحيح ا٤بفىاًىيم، كتىردُّ على  (ّ) الشُّبهات حيث قاؿ: )مث إف يف السُّنة يف حاجةو إُف شيركحو جديدة، ٘بي

بعلماءو ًكبار، عىكىفوا على  -كحقَّ لو-يف ىذا العىصر لنيبْبِّ ٥بم. لقد حىًظي القرآف يف عىصرنا  كاألىباةًطيل، مىكتوبةه بلساف الناس كمىنطقهم
قلوب من تىفسّبه كاٍسًتنباط آللًئو كجىواىره، ميػخاةطبْب العىقل ا٢بديث، ٗبا أيتيح ٥بم من مىعارؼ كثىقافة، جىعلتهم يىدخلوف إُف العيقوؿ كال

تىفسّب ٧بمد رىشيد رًضا، كٝباؿ الدِّين القىا٠بي، كالطَّاىر ابن عاشيور، كأيب األىعلى الػمىوديكدم، كسيد  أىكسع األىبواب. رىأينا ذلك يف
 قيطب، ك٧بمود شىٍلتوت، ك٧بمد الغىزاِف كغّبىم.  

معوف بْب األى  -كٖباصَّة الصًَّحيحاف-كَف ٙبىٍظ كيتب السُّنة         صىالة كالتٍَّجديد. ىناؾ جيهوده مشكورةه بشيركحو من مثل ىؤالء العىمالًقة الذين ٯبى
اةطب ا٤بثقَّف يف شرٍح كيتب السُّنن األىربعة، إًلخواننا من عيلماء ا٥بند كباكستاف، كلكٍن يػىٍغلب عليها الطَّاًبع النػٍَّقلي التَّقليدم، فهي ال  ٚبي

ا ًعلمينا عىصرينا، فتىٍخدـ بذلك ا٤بعىاًصر. كعىسى ا أٍف ييوفِّق بعض الدُّعاة الًكبار لشرٍح صىحيحىي الشَّيخ ْب: البخارم كمسلم، شٍرحن
 .  َِِالثَّقافة اإًلسبلميَّة ًخدمةن جلٌي(. ا٤برجع نفسو، ص

؛ للطباعة كالنشر ( نور الدين ٧بمد الطاىر إ٠باعيل ا١بزائرم، أىسىاليب التَّعامل مع ا٣بيصيـو يف ضىٍوء السُّنة النَّبوية )إربد: دار الكتاب الثقايفْ)
 ـ(.  ََِٓىػ/ُِْٔدار ا٤بتنيب، د.ط، 

ـ(، ََُِىػ/ُُّْ، ِا٤بنهج النبوم يف تىقوًن األخطاء )حوِف: ا٤بكتبة العامرية للدعاية كاإلعبلف، طد. ٧بمد يوسف الشطى،  (ٓ)
 . ُٕٓ-ُّٕص
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، مث يقـو بتىخرٯبها كشٍرحها، كا٤بهمُّ كما أف ىناؾ كتبنا كمؤلَّفاتو ٘بىٍ   -ٕ مع أحاديث يف موضوعو ميعْبَّ
يف ىذا الباب أٍف يىتناكؿ الكتاب أك البحث شٍرحنا لؤلحاديث ال مػيجرَّد ا١بىٍمع للنُّصوص النَّبوية. كمن 

 .(ُ)لدكتور ا٤برصىًفياألمثلة ٥بذا الباب: "أىحاديث الوىٍقف اإًلسبلمي كدىٍكره يف بًناء اجملتىمىع اإًلٍسبلمي" ل
رج جزءه مفرده ٢بديثو كاحدو بعىينو، مث يقـو بذًكر ا٢بديث كبعض ةطيرقو، مث يىشرح ا٢بديث  أك ٱبي
ِف.  الشَّريف. كمن ىذا الباب: "ًدرءي ااًلٍرتياب عن حديث ما أنا عليو اليوـى كاألىٍصحاب" للشيخ سليم ا٥ببلى

أصحايب" من رًكاية عبد ا بن عىمرك بن العاص رضي ا ففيو قاـ بتىناكؿ حديث "ما أنا عليو اليـو ك 
رٯبو كةطيرقو، ّٔعنهما. فأىٍخرج يف كتابو مستقلو صغّب ا٢بىجم، من ) ( صفحة. عن ىذا ا٢بديث كذىكر ٚبى

 . (ِ)كقاـ بشٍرحو كرىدِّ الشُّبهات حوؿ تىوثيقو كفىهمو
ركايةن كدراية". كفيو تكلَّم با٣بصوص على  كلو أيضنا كتابه باسم: "أين ا ؟ دفاعه عن حديث ا١بارية

حديث ا١بىارية من ركاية ميعاكية بن ا٢بىكىم السُّلمي رضي ا عنو، كا١بزء األكؿ: كاف حديثو عن حديث 
رٯبو كدافع عن ثيبوت صحَّة ا٢بديث . كا١بزء الثاين من الكتاب: ٙبدَّث عن (ّ)ا١بىارية درايةن، فذىكر ةطيرقو كٚبى

و إُف مذىب السَّلف يف التَّعامل مع ا٢بديثشرٍح ا٢بديث د  . (ْ)رايةن، كا٘بَّ
كمنهم مىن كىتىب يف السُّنة على شىكل مقاالتو كإٔباثو صغّبة، كىذه ا٤بقاالت إمَّا دفاعنا عن  -ٖ

يب كيىكتب عن بعض األحاديث ا٤بٍشكلة على الناس، فيىخرج يف مقالةو  حديث، أك تىوضيح ميشكلو بأٍف ٯبي
 ثو أك أحاديث معيَّنة. ك٫بو ذلك. لشىرٍح حدي

ع مقىاالتو: الشيخ ٧بمد الطَّاىر ابن عاشور يف كتابو  ، كمػمَّن ٝبي مىع يف كتابو كىذه ا٤بقىاالت قد ٘بي
قيقاته كأىنظاره يف القرآف كالسُّنة". كا١بزء األكؿ فيو: ما يتعلَّق ٗبقىاالتو يف القرآف الكرًن. كا١بزء  باسم "ٙبى

 . (ٓ)ق ٗبقاالتو يف السُّنة النبويةالثاين: ما يتعلَّ 
كمن مقاالتو ا٢بديثيَّة: )حديث "مىن َف يىهتمَّ بأىمر ا٤بسلمْب فليس منهم"( فذىكر أكالن سند ا٢بديث 

. كمقالةه باسم: )خىٍلق النُّور امدِّم(، كسىبب ا٤بقالة أنو قد كىرىد إليو (ٔ)كاختبلؼ لىٍفظو، مث شرىح ا٢بديث

                                 
رة: دار اليقْب للنشر كالتوزيع؛ الرياض: دار القبلتْب ( د. سعد ا٤برصفي، أىحاديث الوىٍقف اإًلسبلمي كدىٍكره يف بًناء اجملتىمىع اإًلٍسبلمي )ا٤بنصو ُ)

 ـ(.  ََِٓق/ُِْٔ، ُللنشر كالتوزيع، ط
، ُ( سليم بن عيد ا٥ببلِف، ًدرءي ااًلٍرتياب عن حديث ما أنا عليو اليوـى كاألىٍصحاب )الرياض: دار الراية للنشر كالتوزيع، طِ)

   ـ(.َُٗٗق/َُُْ
-ٗـ(، صُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُ؟ دفاعه عن حديث ا١بارية ركايةن كدراية )حوِف بالكويت: الدار السلفية، ط( سليم بن عيد ا٥ببلِف، أين اّ)

ِّ  . 
 . ٔٔ -ّّ( ا٤برجع نفسو، صْ)
قيقاته كأىنظاره يف القرآف كالسُّنة )تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع؛ القاىرة: دار السبلـ للطباعةٓ) شر، كالن ( ٧بمد الطَّاىر ابن عاشور، ٙبى

 ـ(. ََِٕىػ/ُِْٖ، ُط
 .  ُُُ-َُٖينظر: ا٤برجع نفسو، ص  (ٔ)
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 . (ُ)اء ٦بلة "ىىٍدم اإلسبلـ"سؤاؿه من أىحد قرَّ 
 كييلحىق هبذا الػًمضمىار: الكتب الٍب أيلِّفٍت يف بياف األىدعية كاألىذكار الوىاردة من الكتاب كالسنة.   -ٗ

فة األىخيار ببيىاف ٝبلةو نافعةو مػمَّا كىرىد يف الكتاب كالسُّنة من األىدعية كاألىذكار". للشيخ عبد  كمثل "ٙبي
. كأٍف ذىكر فيو األىذكار ا٤بشريكعة بعد السَّبلـ يف الصَّلوات ا٣بىمس، كأىذكار (ِ)ا بن بازالعزيز بن عبد 

 الصباح كا٤بساء، كاألذكار الٍب تيقاؿ عند النـو كعند االستيقاظ منو. 
كمنو: كتيبه صغّبي ا٢بٍجم باسم: "حيٍصني ا٤بسلم من أىذكار الكتاب كالسنة"، للشيخ سعد بن علي 

ريج ا٢بديث كذًكر دىرجتو. (ّ)، كذىكر فيو الكثّب من مىوىاةطن األدعيةالقىحطاين ا يف ٚبى تصر جدن  ، ككاف ٱبى
كىذه الكتب كإٍف كانت اىتمٍَّت أىكثر بذًكر ا٤بتوف إالَّ أِنم اىتمُّوا بالتَّبويب لؤلحاديث كاىتمُّوا بذًكر 

 ا. كالدُّعاء التَّاِف ييقاؿ عند كذا كىكذا. الدعاء أكثر، فكأِنم يىٍشرىحوِنا، بأف ىذا الدعاء ييقاؿ عند كذ
 

كىكذا رىأينا بعض التَّطوُّرات يف ًكتابة شيركح ا٢بديث كما يىتعلَّق هبذا الباب. كبأف بعض ىذه الكتب 
اةطبهم بليغتهم. كما أف بعضنا منها   أيلِّفت يف األىصل كميقرَّرات للطلبة بأٍف ييوجد كتابه ييوافق ميستواىم كٱبي

األىصل أيةطركحاته ًعلميةه مث ةطيبعت. كا٢بمد  على تىوفيقو كًمنَّتو بأٍف جىعىل ثػيلَّةن من الناس كانت يف 
 كالعلماء كالطَّلبة يف ًخدمة سنَّة نبيِّو صلى ا عليو كسلم.  

 

 

                                 
-ُٖٓ( كىو ا٢بديث الضعيف ا٤بشهور الذم ركاه عبد الرزاؽ عن جابرو "يا جابر، إف ا خىلىق قىبل األشياء..". ينظر: ا٤برجع نفسو، ص ُ)

ُّٔ . 
مػمَّا كرد يف الكتاب كالسنة من األدعية كاألذكار )ا٤بملكة العربية السعودية:  ( عبد العزيز بن عبد ا بن باز، ٙبفة األخيار ببياف ٝبلة نافعةِ)

 ىػ(. َُِْكزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، د.ط، 
كزارة  :العربية السعودية ا٤بملكة) حصن ا٤بسلم من أذكار الكتاب كالسنة، بن كىف القحطاين يد. سعيد بن علينظر: فهرس الكتاب.  (ّ)

  ىػ(.َُْٗ، ُ، طالشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد
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نن الن سائً رة لس  اص   :المطلب الثانً: الش روح المع 

 
 كعن الشُّركح ا٤بعىاًصرة لسنن النسائي: 

راد هبذا العنواف: الشُّركحىات من علماء العىٍصر ا٢باًضر الذين تػىنىاكلوا "سنن النسائي: اجملتىب" بالشَّرح كا٤ب
 . كمن الكتب الٍب كيًجدٍت يف ىذا ا٤بٍضمىار:  (ُ)كالتٍَّخريج كالتػٍَّوضيح

ار نوى ركؽ أى "شي . كىو باسم: ىػ(َُْٓت:)٧بمد ا٤بٍختار الشَّنقيطي  شرٍح الشَّنقيطي: الشيخ -ُ
 .  سائية"غرل النَّ ار السنن الصُّ سرى ف أى شٍ ربل اإل٥بية بكى ن الكي نى مً ػال

الفصل ا٣بامس: كقد جاء الفصل ا٣بامس يف ا٢بديث عنو، عندما عقدتُّ ميقارنةن ميوجزةن باسم: "
  ."ح الشِّيخ الشٍَّنًقيًطيميقارنةه سىريعةه لشىرح "ذىًخّبة العيقىب" مع شىرٍ 

حىنيف الفيوًجياين األىمر تىٍسرم  اء ا٧بمد عطى يقات الفيوجياين: كىو أبو الطَّيب يت تىعلأٍ مث يى  -ِ
: أيب كٚبريج تحقيق"، كنيشر بنن النسائيعلى سي ىػ(، كاسم الكتاب: "التَّعليقات السَّلىفية َُْٗ)ت:

ىور يف باكستاف، ، كةطىبىعتو كأىشرؼ عليو ا٤بكتبة السَّلفية ببلىب السلفيأٞبد ٦بتى ك  ؛فاألشباؿ أٞبد شاغً 
بأِنا )ا٤بٍشتىملىة على الفوائد السُّنية  -يف الًغبلؼ ا٣بارجي ٥بذه النُّسخة-ـ". كذيكر ََِِ-ىػُِِْسنة "

مة  كحلِّ ا٤بشكبلت ا٢بديثيَّة كتػىٍنقيح ا٤بسائل الفقهيَّة(. كىي ميتىضمِّنةه للحىوىاشي األربعة من "زىٍىر الرَُّّب" للعبلَّ
ق(، ك"حاشية السِّندم" لئلماـ ٧بمد بن عبد ا٥بادم السِّندم ُُٗ)ت: جبلؿ الدين السُّيوةطي

ق(، ك"ا٢بىوىاشي ا١بديدة" من كىٍضع الشيخ أيب عبد الرٞبن ٧بمد الفنجايب الدَّىلوم ُّّٗ)ت:
مة أيب ٰبي ٧بمد بن كفاية ا الشَّاىجانفورم )ت:ُُّٓ)ت: ق(، كتىعليقىة لىطيفة ُّّٖق(، كالعبلَّ

ق(. كا٢باصل أف الكتاب عبارةه عن عدَّة تىعليقات ٧ُِّٕبسن األنصارم )ت:للشيخ حسْب بن 
 . كخىرج يف ٟبسة ٦بلدات. (ِ)٦بمَّعة

ٍوليود سنة  -ّ كشىٍرحو من أىٍكًسع الشُّركح لسنن  (،ىػُّٔٔ)الشيخ ٧بمد بن علي آدـ اإلثيويب الػمى
 موضوع ٕبثي ىذا. النسائي، كىو باسم: "ذىخّبة العيقىب يف شرٍح الػميٍجتىب". كىو 

ىػ(. كىو من ُّٕٓ، ككىًلد عاـ )ازم ٧بمد شريفجى حً مث يىٍأيت كتاب أيب ًإسحاؽ ا٢بيوىيِب، كا٠بو  -ْ
 علماء مصر.

ر دركس الشيخ ٧بمد ٪بيب ا٤بطيعي يف ضى كحى  ،ب العلم كىو يف ا٢بادية عشر من عمرهلى ةطى يف أ دى بى كقد 
لبلجتهاد  ةطويلةن  مدةن  "ا٤بصطفي"يف مكتبة كرىابىط  ،سبايناألى ج يف كلية األلسن قسم رَّ ٚبى . ك الفقو الشافعي

لؤلردف لطلب العلم علي يد مث سافػىرى  سو.فٍ نفق علي نػى  ليي عمل ليبلن ا كيى طلبو ِنارن ككاف يى  ،ب العلملى يف ةطى 

                                 
 . من عنىايىة العيلىماء بػشىرًح سينىن النَّسائي"( كتقدَّـ ا٢بديث عن بعض شيركحات النسائي يف: "ُ)
 ينظر: ٧بمد عطاء ا الفوجياين، التعليقات السلفية )مرجع سابق(.  (ِ)
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 بتو.لى كائل ةطى من أى  الشيخ األلباين رٞبو ا كىو معدكده 
 ا٢بديث كما يتعلَّق بو، فمن جيهوده: كلو العىديد من ا٤بؤلَّفات كالتَّحقيق يف 

فاع عن للسيوةطيكىو شرٍحه  "صحيح مسلم علىيباج الدِّ " . كقاـ الشيخ بتىحقيقو كًإخراجو. كيف الدِّ
يم ظً لية الكى سٍ تى "، باسم: بن كثّباريج تفسّب ٚبى ". ك ب عن األلبايناين يف الذَّ ر الدَّ مى الثَّ شيخو األلباين: "

 . (ُ)م"لقرآف العظيفسّب احاديث تى بتخريج أى 
سائي أبو عبد نن النَّ ريب سي قٍ اف بتػى حسى اإلً  ذؿي بى "كأمَّا ما يتعلَّق بالنسائي، فقد كىضىع الشيخ كتابنا باسم: 

صاحب مكتبة كقصَّة تىأليفو أف  ."ىػُّٗٗكيىٍذكر أبو إسحاؽ أنو شىرىع يف كتابو أىكىاخر عاـ " .(ِ)"الرٞبن
قد أشار عليو ًٖبدمة سنن  -الشيخ حامد بن إبراىيمكىو - و كسلمصلى ا عليو كعلى آل" ا٤بصطفى"

امرة، فرآين أعملي يف "سنن ابن ماجة" فقاؿ ِف: َف ال على مكتبتو العى  دي تردَّ أى  فقد كنتي النسائي. قاؿ: )
ا من أىل العلم َف يي عمى تى  ِف:  فلمَّا اعتذرتي عنها، قاؿ و عنايتو إليها.وجِّ ل يف "سنن النسائي"؟ فإف أحدن

 .(ّ)(لبتودين على ا٤بكتبة من أىل العلم كةطى َبدِّ وننا للمي خريج أحاديثها فقط، حٌب تكوف عى مها، كلو بتى دً اخٍ 
 .(ْ)كقد عىرىض الشيخ كتابىو على الشيخ األلباين فمىدىح الكتاب بأنو قًوم

ات كالشَّواىد. كما أنو كيػىٍلحىظ على الكتاب: أف غىالًبو يف ٚبريج األحاديث كييطيل فيها، كيىذكر الرِّكاي
سي دلِّ كاف يي . كىو ثقةه نبيله، جليله  ىو ابني عيينة. :سفيافيىذكر تراجم الركاة كيىذكر بعض الفوائد، كقولو: )

. كيقوؿ الشيخ: (ٓ)(حديثصرٰبو بالتَّ تو كتى عنى نٍ عى  متو سٍ سي الوحيدي الذم تى قات فقط، فهو ا٤بدلِّ عن الثِّ 
أف  ماز من ذلك قوؿ أَّب حامت الرَّ  ،يف كلمات بعض العلماء رح موجودةه ىا ا١بى ناء الٍب ظاىري لمات الثَّ ككى )

كره ابني أيب حامت يف "علل ذى  من حيٍسن حديثو. :يعِب .اء شيطافه"جى شعبة كاف يقوؿ: "إ٠باعيل ابن رى 
إل٠باعيل، رٝبت اجم الٍب تى كتب الَبَّ  ت منهالى خى  يسةه فً كىذه فائدةه نى  ( عن أبيو.ِْٖ/ رقم ُا٢بديث" )ج 

متو حوؿ ىذا .(ٔ)(أ هبا!نى فاىٍ   .  (ٕ)كذىكر يف مقدِّ

                                 
 ة، ترٝبة الشيخ أيب إسحاؽ ا٢بويِب مع تصرُّؼ، كالرابط:موقع: ا٤بكتبة الشامل ( منُ)

       (http://shamela.ws/index.php/author/162.) ( :َُِْتاريخ الزيارة-ُِ-ُُ .) موقع: كيكيبيدياك (http://cutt.us/xhF0F.) ت ٙب
 (.ُُ-ُِ-َُِْ) تاريخ الزيارة:عنواف: )أبو إسحاؽ ا٢بويِب(. 

 من موقع: ا٤بكتبة الشاملة مع  ".نن النسائي أيب عبد الرٞبنخريج سي اف بتى سى حٍ اإلً  ذؿي بى "يف موقع ا٤بكتبة الشاملة ذىكر أف ا٠بو:  ( كالذمِ)
 (.ُُ-ُِ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://shamela.ws/index.php/author/162) تصرُّؼ، كالرابط:

ـ(، َُٗٗىػ/َُُْ، ُ، بىٍذؿي اإًلحسىاف بتػىٍقريب سينن النَّسائي أبو عبد الرٞبن )القاىرة: مكتبة الَببية اإلسبلمية، طيِبأبو إسحاؽ ا٢بيوى ( ّ)
(ُ /ٓ-ٔ .) 

 (.ٕ/ ُىػ". ينظر: ا٤برجع نفسو، )َُْٕ( يف عمَّاف، سنة "ْ)
 (. ُٔ/ ُ( ا٤برجع نفسو، )ٓ)
 (. ُّٗ/ ِ( ا٤برجع نفسو، )ٔ)
، حسب القواعد العً  و من صحةو ستحقُّ أحكمي على سند ا٢بديث ٗبا يى  -ُمتو: )حيث قاؿ يف مقدِّ  (ٕ) قيقة الٍب لمية الدَّ أك حسنو أك ضعفو

ه، مثَّ كنيتوي، خفيفة رجاء التَّ  ترجمي لرجاؿ اإًلسناد ترٝبةن ا عنهم مثَّ أي رضي  عها أىل ا٢بديث،ضى كى  عريف هبم، ذاكرنا ا٠بو كاسم أبيو كجدِّ
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 . (ُ)كأمَّا جانب شىرٍح ا٢بديث كبيىاف ًفٍقهو فقليله فيو
 -ْٔكيىبقى أٍف أيشّب بأف الشيخ َف ييٍكًملو كا أعلم، فا٤بطبوع كا٤بتداكؿ أنو يف جيزأين كانتهى إُف "

   .(ِ)مرة" من "كتاب الطَّهارة"ةن ر باب الويضوء م

                                                                                               
فَبو، أك بياف تساىل بعض الناس يف مسائل ا١برح كالتعديل ك٫بو ض شبهة مي حٍ من اإًلةطالة لدى  كاف ال بدَّ   الَبٝبة، إالَّ إفٍ  كال أةطيلي يف

ا فيما ذىب إليو، أظهرتي حجَّ   ٍب يف ٨بالفتو ليكوف أرجى لقبوؿ العذر.ذلك. كإٍف خالفتي أحدن
حديثو  رجة كلِّ ذكر دى سواء ا٤بطبوعة منها أك ا٤بخطوةطة، كال أكتفي بذلك، بل أى  أخرجي األحاديث من كتب السنة الٍب بْب يدمَّ  -ِ       

 دعو إُف ذلك.بسط الكبلـ عليو إٍف كاف ىناؾ ما يى أكردهي يف ىذا الشرح، ككثّبنا ما أى 
لها مع الَبجيح يف كل ذلك، ألفَّ لى عً ألتزـي ببياف قوؿ الَبمذٌم: "كيف الباب عن فبلف كفبلف" فأيخرجي ىذه األحاديث، كأتتبعي ةطرقها ك  -ّ       

، أك تزيديهي قوة إٍف كاف صحيحنا. كأمره -على الشرائط ا٤بعتربة-يو إٍف كاف ضعيفنا ىذه األحاديث تيعدُّ كالشواىد ٢بديث الباب، فتقوِّ 
: كىو أنِب ٛبنيتي لو صار شى  ٰبتاج مِب كقتنا مديدنا، كجهدنا حي ىذا مفتاحنا لكتب السنة األخرل غّب النسائي، كال شك أف ىذا رٍ آخري

ا، كعزمنا حديدنا كما يى   . (ٖ/ ُ)ا٤برجع نفسو، . (عرؼ ذلك ا٤بشتغلوف هبذا العلم الشريفجهيدن
متي ُ) أٍف أتكلَّم على ًفقو ا٢بديث حٌب تىتمُّ الفائدة، إٍذ  -بناءن على نصيحة شيخنا األلباين-( كتكلَّم يف مقدِّمتو حوؿ ىذا فقاؿ: )لقد ٮبى

ا، كيتأخَّر إ٪بازه، فرأيتي فىصل الفقو عن ا٢بديال ث غايةي من ا٢بديث ىي العىمىل بو كما قاؿ ِف شيخنا، كلكِبِّ رأيتي الكتاب يىعظيم جدن
، كجعلتي ةطريقٍب فيو ذًكر مناسبة ما تىرجم بو النسائيُّ ٢بديث الباب، على غرار ما صىنع ابني ا٤بنّبِّ يف كت ابو كجىعلو يف كتابو مستقلو
ب "ا٤بتوارًم على تراجم أبواب البخارم "... ك٠بَّيتي ىذا الكتاب: "تقريبي النائي لَباجم أبواب النسائي" كقد ٪بىىز منو حٌب اآلف "كتا

 (.  َُ/ ُالطهارة" إالَّ قليبلن منو(. ا٤برجع نفسو، )
 . (ّٖٗ/ ِ)ا٤برجع نفسو،  (ِ)
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ٌ  قد  مع "الم   اتٌ ف  ق  المبحث األول: و   ٌ  ان أ  مة"، وب  رح":  ة "الش  هم

 
 و:   حً رٍ شى  مةي دِّ قى و مي ليٍ عى  تٍ وى تػى ا احٍ مى  ًذٍكري المطلب األكؿ:     

 ةمى دِّ قى لمي لً  ةو امَّ عى  ةو رى ظٍ : في نى أكالن        
 وجً هى نػٍ مى ه لً رً كٍ اب كذً دِّمة الكتى قى بمي  قي لَّ تعى ا يى ثانينا: مى        
ـً مى اإلً  مةً جى رٍ بتػى  قي علَّ تى ا يػى ا: مى ثالثن          اةً كى الرُّ  اؿً وى حٍ و في أى بً ىى ذٍ ، كمى يِّ سائً النَّ  ا
 بهما لي تَّصً ا يػى و، كمى لً صٍ ائي" كأى سى النَّ  نً نى "سي ابً تعلَّق بػكتى ا يى ا: مى رابعن        
 سائي"نن النَّ ن "سي م رى ا ذيكً مى  كَّؿً حو ألى رٍ بشى  قي لَّ تعى ا يى ا: مى خامسن        

 و لويفً لً أٍ تى  ةي دَّ اه، كمي نى عٍ و كمى مً اسٍ  ري كٍ كذً  شٍَّرحً ال في صٍ المطلب الثاني: كى     
 حرٍ في الشَّ  ةً الى طى اإلً  بي بى سائي"، كسى ن النَّ نى و لػ"سي حً رٍ شى  بي بى المطلب الثالث: سى     
 ابتى كً لٍ و لً تً ازى جى إً  دً نى سى  رً كٍ المطلب الرابع: في ذً     
 عليو ضً البعٍ  اءً نى رح، كثػى ىذا الشَّ  ةً ىميَّ اف أى يى بػى  طلب الخامس:الم    
 ها الجامعمى دى خٍ التي استى  وزً مي ات كالرُّ حى لى طى صٍ المي  بعضً  افي يى المطلب السادس: بػى     
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 :   هحِ رْ ََ  مةُ دِّ قَ ه مُ لٌْ عَ  تْ وَ تَ ا احْ مَ  ِذْكرُ المطلب األول:   

 

 :  ةم  د  ق  لم  ل   ة  ام  ع   ة  ر  ظ  : فً ن  أولا        

 
 مة الكتاب "ذخّبة العقىب". ٤بقدِّ  ريعةو ح سى مى ي مىبلى طً بُّ أٍف أيعٍ حً اية، أي دى كيف البً 

ًة جوى تى ، فهي قد احٍ -عها ا١بامعضى الٍب كى -بلؿ قراءة ا٤بقدِّمة كمن خً   انب. وٍت على عدَّ
مة ا٥با أنو ذىكىر ميستىهبلن كأكَّ  ل أىل العلم كا٢بديث، كذىكر ْبَّ فضٍ د ا تعاُف كبحو، بأٍف ٞبىً رٍ شى ل٤بقدِّ

 . (ُ)أٍف ٯبعلو خالصنا تعاُف أؿ ارح، كسى كعو يف الشَّ ري صح عن سبب شي فٍ كأى 
 ئيسة: على ىذه ا٤بواضيع الرَّ  لتٍ مى مة، أِنا اشتى ا٤بقدِّ  كحاصلي 
 هجو. كره ٤بنٍ مة الكتاب كذً تعلَّق ٗبقدِّ ما يى  -ُ       
 كاة.واؿ الرُّ ىبو يف أحٍ ذٍ اإلماـ النسائي، كمى ٝبة تعلَّق بَبى ما يى  -ِ       
 ل هبما.  صً تَّ لو، كما يػى صٍ نن النسائي" كأى تعلَّق بػكتاب"سي ما يى  -ّ       
 نن النسائي". حو ألكًَّؿ ما ذيكر من "سي رٍ تعلَّق بشى ما يى  -ْ       

صفحةن.  "َُٓب "أم: قػيرٍ  ".ُٓٓ"ص  عندهت تى "، كانػٍ ٓ"ص من مة" بىدأتٍ كييذكر بأف "ا٤بقدِّ 
 "ٖٔ"ت يف حواِف كجاءى  خاكم" كاملةن،ر "رسالة السَّ خاكم"، كقد ذىكى سالة السَّ مها ما نػىقىلو من "رً ظى عٍ كمي 

 . (ِ)مةي ا٤بقدِّ اقً فحةن لبى صى  "ِٖ"بقَّى كتى  صفحةن.
   يع.اضً اف ىذه ا٤بوى ركعه يف بيى يت، شي أٍ كما سيى 

                                 
 يف: "سبىب شرحو للسُّنن".(. كسيىٍأيت ًذٍكر قٍولو ٔ-ٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ُ)

 زاء ىذا الكتاب.      جٍ د أى ا تػىوىقُّعو لعدى لو يف ىذا، ككذى ر قوٍ كٍ يت قريبنا ذً أٍ ا قالو الشيخ ا٣بضّب. كسيى مَّ ػكىذا قريبه م (ِ)
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ا: م          ٌا ٌ  ثان مة الكق  بم   ق  ل  تع  ا   :هج  ه  ن  م  ه ل  ر  ك  اب وذ  ت  د 

 
اف أنو لبيى  وعى بيو" كضى نٍ بيهات، ك"أكَّؿ تػى نٍ كر تػى رح، شىرىع ا١بامع يف ذً بتو للشَّ طٍ خي  دايةى ر ا١بامع بً بعد أٍف ذىكى 

 . (ُ)ريرا ٙبىٍ ليس ٗبؤلفو ذى 
 . ـ على ىذا يف عنصرو مستقليت الكبلى أٍ ، كسيى (ِ)رحب ةطيولو يف الشَّ اف سبى " لبيى ثافو  ك"تنبيوه 

ادر ا٤بصى  ار إُف أىمِّ . كأشى (ّ)رحمد عليها يف الشَّ ادر كا٤براجع الٍب اعتى ا٤بصى  اف أىمِّ " لبيى ثالثه  مث "تنبيوه 
 فاد منها.ع إليها كاستى جى ا رى ػمَّ م صادر ذلك الفنِّ ٠باء مى ذكر أى مث يى  ع إليها يف كتابو، ككاف يىذكر الفنَّ جى الٍب رى 

، بشي  عن   ره فوائد كمعلوماتو كٍ ف رٞبو ا تعاُف، كذً ٝبة ا٤بصنِّ تطرُّقو لَبى ركعو ك مث فصىلى بفاصلو ةطويلو
 لو "السنن الكربل". صٍ كتاب"سنن النسائي" كأى 
 حو ىذا. تعلَّق ٗبنهجو يف كتابو كشرٍ كر ما يى إُف ذً  مث بعد ذلك، عادى 

قريب كتاب تى ـ على  د عنصرنا باسم: "يف الكبلى كذلك بدءنا من "ا٤بسألة السادسة عشرة": حيث عىقى 
هذيب"؛ كذلك طلحات ا٢بافظ ابن حجر يف كتابو "تقريب التَّ صٍ هج كمي نٍ قل مى . كفيها نى (ْ)هذيب"التَّ 

قريب"، كييقلِّد ا٢بافظ يف كاة"، ففي الغالب يىعتمد على "التَّ اجم الرُّ رى ماده الكبّب عليو، يعِب: يف "تػى تً )العٍ 
 .(ٓ)كامو(حٍ أى 

رح كبعض موز الشَّ طلحاتو"، حيث بْبَّ بعض ري صٍ هج ىذا الشرح كمي نٍ اف مى مة، يف "بيى مث خىتىم ىو ا٤بقدِّ 
 ا تعاُف.  بإذفٍ  اف ىذا يف عناصرى مستقلةو يت بيى أٍ . كسيى (ٔ)لحاتوصطى مي 

ر بأنو من عادة الشُّراح . كذىكى (ٕ)ف إُف النسائي رٞبو ا تعاُف(انيد ا٤بؤلِّ سى ر أى كٍ ٍعقىب ذلكم، بذً مث )أى 
 .(ٖ)ع ا٢بافظ ابن حجرنى ا صى ف، كمى انيدىم إُف ا٤بؤلِّ سى ذكركا أأٍف يى 

  

                                 
 (.  ٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٕ-ٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُِ-ٕ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

ذؼ ا٤بائة، فيقوؿ: "من السَّادسة مات سنة ثبلثْب"، كا١بامع ييبْبِّ ا٤براد ُْٗ-ُْٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ) (. كمىا ذىكىر بأف ا٢بافظ ٰبى
 كمائة"، كىكذا.   َّفيقوؿ: "مات سنة 

 (.ُٕ/ ْبتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، ) (ٓ)

 (. ُِٓ-َُٓ/ ُخّبة العقىب )انظر: ذ (ٔ)

 (. ُٖ/ ْمن: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، ) (ٕ)

   ازتو للكتاب".جى د إً نى ر سى كٍ يف ذً  : "مستقلو  يت ىذا يف عنصرو أٍ (. كسيى ُٓٓ-ُِٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
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ٌ  ا: م  ثالثا        :اة  و  الر   ال  و  ح  ه فً أ  ب  ه  ذ  ، وم  ً  سائ الن   ام  م  ال   مة  ج  ر  بت   ق  عل  ت  ا 

 
 درىه ا٣باصي رؼى قى عٍ ريف كتابو ليػى عٍ ف، كتػى رٝبة ا٤بصنِّ كر تى نبغي أٍف أىذٍ ود، يى صي كع يف ا٤بقٍ ري ل الشُّ بٍ مث قاؿ: )كقػى 

ـي   . (ُ)اـ بْب األىنىاـ(شر فضليو العى كيػينٍ  ،كالعا
ا يف مى -ف، كةطرفنا عن الكتاب "اجملتىب: سنن النسائي". ككاف سىٍّبه أنو سيىتىطرَّؽ لَبٝبة ا٤بؤلِّ بفذىكىر 

 اِف:  حو التَّ على النَّ  -ٝبة اإلماـ النسائيق بَبى يتعلَّ 
ده، يبلى مً  -أ"سى ريف "نى عٍ ر ا٠بو كتػى بعد أٍف ذىكى -كر فيها: ف، كذى نِّ رٝبة ا٤بصكانت "ا٤بسألة األكُف": يف تى 

 . (ِ)اتوفى اء الناس عليو، مث كى نى يدتو، كثػى وكو كعقً لي بلميذه، كسي وخو، كتى يي بلتو، كشي حٍ كرً 
وت عجم البلداف" لياقي من "سّب األعبلـ" للحافظ الذىيب كمن "مي  قله و نى لبً غٍ أى  يف سم: كافكيف ىذا القً 

 جامعيقو لكتاب "عمل اليـو كالليلة". ككاف للقً ق "فاركؽ ٞبادة" عند ٙبى مة اقِّ فاد من مقدِّ تى وم، كاسٍ مى ا٢بى 
 عليق. ذيبها كبعض التَّ نظيم ا٤بعلومات كِتى تى  ضافةي ٧بمد إً 

 .(ّ)فات اإلماـ النسائي، ككانت ىذه يف صفحةو كاحدةكر مؤلَّ ك"ا٤بسألة الثانية": يف ذً 
 هجو يف التَّصنيف.نٍ عديل، كمى ذىب النسائي يف ا١برح كالتَّ ": ذًكر مى ك"ا٤بسألة الثالثة

  .(ْ)ا نىقل من ٙبقيق "د. فاركؽ ٞبادة" كعقَّب عليوقواؿ كيػيٍبًدم بعض التَّعقيبات. ككمى ل األى ككاف يىنقي 
 

                                 
 (. ُِ/ ُذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ُِ-ُّ/ ُ) انظر: ذخّبة العقىب (ِ)

 (.  ِِ/ ُكاستفاد أيضنا من اقِّق "فاركؽ ٞبادة" عند ٙبقيقو لكتاب "عمل اليـو كالليلة". ذخّبة العقىب ) (ّ)

  (.ّْ-ِّ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)
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ٌ  ا: م  رابعا      ٌ  ه، وم  ل  ص  ائً" وأ  س  الن   ن  ن  "س  اب  تعل ق بـكت  ا   : بهما ل  ت ص  ا 

 
ق "د. فاركؽ مة اقِّ ننو"، كنىقل أيضنا من مقدِّ د النسائي يف سي  بعد ذلك، عىٍنوف ا١بامع لػ"مىٍقصً مث

 . (ُ)فيسٞبادة" يف ىذا العنواف، ككىصىف ٕبثو بالنَّ 
 . (ِ)انيدعلى ما كىقىع للنَّسائي من األسى اف أى ك"ا٤بسألة الرابعة"، كانت باسم: بيى 
ين" عند قل كبلـ "أ. عبد الصمد شرؼ الدِّ "السنن الكربل" كنى  مث "ا٤بسألة ا٣بامسة"، كىي: يف

 .(ّ)حِّح""ا٤بصى لػ"السنن الكربل"، ككاف يىصفو بػراجو خٍ حيحو كإً صٍ تى 
كاة السنن عن النسائي" كنػىقىل من "ِتذيب التهذيب" للحافظ ك"ا٤بسألة السادسة"، كانت باسم "ري 

قل خّب، كنى ا عقَّب عليو يف األى ٙبقيق "د. فاركؽ ٞبادة". كمى  ٠بائهم، مث زادى كفصَّل بالنَّقل منابن حجر أى 
 .(ْ)حِّح "أ. عبد الصمد""ا٣ببلصة" من قوؿ ا٤بصى 

كا ِف أنو نىقل منهما بدي ر ًعناية ًكبار ا٢بفَّاظ بػالسُّنن الكربل". كيى كٍ ك"ا٤بسألة السابعة"، باسم "ذً 
 . (ٓ)أيضنا

اة بػ"اجملتىب". كتىطرَّؽ ا١بامع فيها ٤بسألة: مىن اٍختصر اف السنن الصغرل ا٤بسمَّ ك"الثامنة": يف بيى 
قِّ  ق "عمل اليـو كالليلة"، كميصحِّح "الصغرل" من "الكربل" كذىكر بأنو "أىٍشبع الكبلـ يف ىذا ا٤بوضوع ٧بي
 . (ٔ)لة عن رأيو يف ىذه ا٤بسأْبِّ ب"السنن الكربل" كنػىقىل ىو خيبلصة ما ذىكىرىٮبا. ككما كاف ا١بامع ييعقِّب كيي 

ًنيع تىدح صى هما، كامٍ بى بلصة ما كتى ة بْب "الصغرل" ك"الكربل"، كنىقل ا١بامع خي نً ازى ك"التاسعة": يف ا٤بوى 
 . (ٕ)ارنة بينهماكر التَّفصيل عند ا٤بقى ا٤بصحِّح، حيث عىمد إُف ذً 

ـ ن كبلى اب النسائي للصغرل من الكربل". كنىقل فيها مخى انتً  ك"ا٤بسألة العاشرة"، كانت باسم "سببي 
 .(ٖ)ححِّ ا٤بصى 

ـ قل أيضنا من كبلى أـ ال؟ كنى  و معلوؿه كؼ، ىل كلُّ ـ عن اذي ك"ا٤بسألة ا٢بادية عشرة"، يف الكبلى 
 . (ٗ)ا٤بصحِّح

                                 
 (.ّٖ-ّْ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 "، كما ذىكر ىو ا٤بٍرًجع يف ا٢باشية السفلية.  ، كنىقل أيضنا من "د. فاركؽ ٞبادةّٖكجاء يف صفحةو كاحدة، كىي ص  (ِ)

 (.َْ-ّٖ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ْٔ-َْ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. أٍم: من "فاركؽ" ك"عبد الصمد".  ْٕ -ْٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

ؼ فيمىن اٍختىصىر سينن النَّسائي: اجمٍلتىىب".(. كتقدَّـ ىذا، عندما ٙبدَّثتي عن: "ا٣بً ْٓ-ْٕ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)  بلى

 (. ٖٓ-ٓٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ُٔ-ٗٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (.ْٔ-ُٔ/ ُذخّبة العقىب ) انظر: (ٗ)
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و. كأيضنا نىقل فيها من كبلـ سً كٍ يادات "الكربل" على "الصغرل" كعى ر زً كى ك"ا٤بسالة الثانية عشرة"، ذى 
 . (ُ)ا٤بصحِّح

 ق "د. فاركؽ". . كنىقل فيها من كبلـ اقِّ (ِ)مية كتابوسٍ عشرة"، يف تى  ك"ا٤بسألة الثالثة
اف ق، كشىرىع يف بيى ـ اقِّ اية العلماء بػ"السنن الصغرل". كلػخَّص فيها كبلى عشرة": يف عنى  ك"الرابعة

  .(ّ)ة بسنن النسائياية ا٣باصَّ ة بو، كالعنى اية العامَّ العنى 
ؿ مث من "أ. عبد الصمد" كاألكَّ  (ْ)قل بالدَّرجة األكُف من "د. فاركؽ ٞبادة"ظ أنو أىكثر النَّ حً ا نيبلى كمى ك 

. (ٓ)خرل كالسِّّب للذىيب، ك"ِتذيب التهذيب"ا نىقل من ا٤براجع األي حِّح"، كمى يو "اقِّق" كالثاين "ا٤بصى سمِّ يي 
ا لو كبْب مى ؽ بْب قوٍ عُب: أنو ييفرِّ ضيف، يىذىكر عبارة "قاؿ ا١بامع"، ٗبعقِّب أك يي راد أٍف يي ا أى ككاف ا١بامع إذى 

 تبو.   سلوبه عيًرؼ بو يف أىغلب كي نػىقىلو، كىو أي 
. يقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )بعد (ٔ)خاكم رٞبو ا تعاُفر رسالة السَّ كٍ مث "ا٤بسألة ا٣بامسة عشرة"، يف ذً 

 يف خىتم النسائي اغب ا٤بتمِبِّ غية الرَّ اىا "بي م سنن النسائي ٠بَّ تٍ خاكم يف خى ر رسالةن بكاملها للسَّ ذلكم، ذىكى 
ا يىقريب من مة، كىي تيشكِّل مى من ا٤بقدِّ  سبعْب صفحةن  رابةى سالة قي ت ىذه الرِّ رقى غٍ " كاستػى ِبِّ اية ابن السُّ بركى 

سالة يف سبعْب ( صفحةن تقريبنا، كىذه الرِّ َُٓمة )ا٤بقدِّ  سالة، إذٍ ها ىذه الرِّ صفي مة، فنً صف ا٤بقدِّ نً 
   .(ٕ)صفحة(

                                 
 (.ٓٔ-ْٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٕٔ-ٔٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (.ٕٓ-ٖٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

قيق فاركؽ ٞبادة لتحقيقو على "عمل اليـو كالليلة". كما يف: د.  (ْ) سعد كالشيخ "سعد ا٢بميد"، مىدىح كاٍعتىمد كثّبنا يف كتابو على جيهد كٙبى
 . ِْٗا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص

إليو جزءنا من الكربل، كاف قد ةطىبىعو يف بومبام. )كقد قدَّـ  كذىكر "د. فاركؽ" يف ا٢باشية بأف "األستاذ. عبد الصمد شرؼ الدين" أىٍرسىل (ٓ)
مةو عىرىض فيها لػ"الصغرل" ك"الكربل" كأىٍجرل ميقارناتو بينهما، كانتهى تقريبنا إُف النَّتائج الٍب انتهيتي إليها(. مع إ ف مىٍنًطقى كلو لو ٗبقدِّ

انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة  منهما يىػختلف عن اآلخر، كأىٍثُب الدكتور فاركؽ على عىمىلو.
ا أشىار ا١بامع بأف نتيجىتهما كاحدة. انظر: ذخّبة العقىب )ٕٔالتحقيق" )مرجع سابق(، ص   (.ٕٓ/ ُ. ككذى

 ( صفحة.  ٖٔ(. كقد جاءت يف ٫بو )ُْْ-ٕٔ/ ُذخّبة العقىب ) (ٔ)

 ارة إُف ىذا يف بداية ىذا ا٤ببحث. ـ اإلشى (. مع تصرؼ. كتقدَّ ُٕ/ ْ) )مرجع سابق(، مناىج الكتب الكبلـ علىد. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ٕ)
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ٌ  ا: م  سا خام ل  حه أل  ر  بش   ق  ل  تع  ا  ك  م   و   : سائً"نن الن  من "س   ر  ا ذ 

   
 اء يف الكتاب "سنن النسائي: اجملتىب". مث بعد ذلك، شىرىع يف شىرٍح أكَّؿ ما جى 

ءن ملة اقتداسٍ ح كتابو بالبى تى تى ف افػٍ ملة: بسم ا الرٞبن الرحيم". كأف ا٤بصنِّ سٍ ح "البى رى كعو، أنو شى ري كأكَّؿ شي 
 . (ُ)بالنيب صلى ا عليو كسلم

 . (ِ)يو كييعقِّبأٍ فيها، ككاف يىذكر رى  يءً اؿ بعض الشَّ ةطى ملة" كأى سٍ تعلَّق بػ"البى سائل تى مث عىقىد مى 
ة"، كىي: "الصبلة كالسبلـ على النيب ٧بمد كآلو سخة ا٤بصريَّ دٍت يف "النُّ رى عبارةو كى  حً مث شىرىع يف شرٍ 

 . (ّ)كسلم"
 .  (ْ)ف الكتابسبة إُف مصنِّ النِّ  اف عبارةً مث شىرىع يف بي

عو واضً يت يف مى أٍ ا التَّفصيل فسيى متو، كأمَّ مقدِّ  حتوياتمي ػة كالسَّريعة لككانت ىذه ىي النَّظرة العامَّ 
 .(ٓ)ل قد تقدَّمتا أف بعض ىذه ا٤بسائً كمى  اسبة،ا٤بنى 

                                 
 (. ُٓٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.   ُٖٔ-ُٔٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُّٕ-ُٖٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُٕٕ -ُّٕ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 "الفصل الثاين".  :ق بالكتاب "سنن النسائي" يفتعلَّ "الفصل األكؿ"، كما يى  :رٝبتو يفف كتى يىتعلَّق ببعض حياة ا٤بصنِّ  ـ مافتقدَّ  (ٓ)
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ح  ال ف  ص  المطلب الثانً: و       ر   :ه لهٌف  ل  أ  ت   ة  د  ، وم  اهن  ع  ه وم  م  اس   ر  ك  وذ   ش 

 
بعة راسة، فهي "الطَّ النُّسخة لكتاب "ذخّبة العقىب"، كالٍب اعتىمىدتُّ عليها يف ىذه الدِّ  فا عن كىصٍ كأمَّ 

 األكُف" لو. 
 -مكة ا٤بكرمة-اشر: دار آؿ برـك الكتاب تقوؿ: ٧بمد بن علي بن آدـ اإلتيويب الوىلَّوم. كالنَّ  اقةي طى كبً 

 ـ(.ََِّ/َٔ/َٖ=  ػىُِْْ) بعة:بعة: األكُف، كتاريخ الطَّ الطَّ  قمالسعودية. كرى 
نيف صٍ سم(. كتى ِ× ُٕم الكتاب: )جٍ ح. كحى سطَّ عب مي كعن نٍوع التَّغليف: ىو ميقوَّل فاخر )فِب( كى 

 . (ُ)ركح األحاديث"الكتاب: علـو ا٢بديث كٙبت: "شي 
شر بالرياض، عاـ كلية" للنَّ ر "دار ا٤بعراج الدَّ اء ا٣بىٍمسى األيكىؿ منو، كاف من نىشٍ زى اح فإف األجٍ يضى كلئلً 

 .(ِ)ـ(ُٔٗٗ -ػىُُْٔ)
٥بذه  تٍأريخو  ؿي وزيع ٗبكة" ةطباعة الكتاب حٌب ِنايتو. كأكَّ شر كالتَّ ملت "دار آؿ بيرـك للنَّ كٍ مث بعد ذلك أى 

   ـ(.ُٗٗٗ= ػىُُْٗدايتو تاريخ ةطباعتو: عاـ )ر يف بار كاف يف اجمللد السابع، حيث ذيكً الدَّ 
تابة نتهي ا١بامع من الكً ب ما يى سى ، بل كانٍت ٕبى (ّ)باعة للكتاب َف تىكن دفعةن كاحدةن بلحظ أف الطِّ كيي 

 . (ْ)يضيً بٍ كالتَّ 
حيلَّة الكتاب عاـ كميلىت اكتىمىلت ةطباعتو ك  ، إُف أفٍ -بواسطة دار آؿ برـك-زائو جٍ باعة ألى الطِّ  التٍ وى مث تػى 

ا"، مث أيضً و األكُفبعتي ةطى  تجرى ، كخى (ٓ)ـ(ََِّ)  رس".هٍ داف للفً يف "٦بلَّ  يف "أربعْب ٦بلدن
زائو عاـ ائل أىجٍ ( سنواتو يف ةطباعتو، إٍذ ةطيبع أىكى ٗغرىؽى زيىىاء )رح استى كمعُب ىذا: أف ىذا الشَّ 

 ىػ(. ُِْْعت إُف عاـ )ىػ(، كتػىتىابى ُُْٔ)
                                 

 : ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط: يف (ُ)
           (://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512http). ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ .) 

 .ابع"، مث أيغلق، كحيًفظ بعض مواضيعو يف "ملتقى أىل ا٢بديث"، ككاًضحه نىفاسىةي ىذا ا٤بوضوعرات ا٤بطى مى ػى ل ا٤بوضوع ٤بوقع: "ثصٍ كأى        

 (. ْ/ ُ"دار الفاركؽ ا٢بديثة" للطباعة كالنشر بالقاىرة. كما يف: ذخّبة العقىب ) كيف الكتاب: أشار إُف أف الطباعة كانت من (ِ)

( فمن ٔىػ(. كأما اجمللد كا١بزء )ُُْٔ( من ةطىبع كنىشر دار ا٤بعراج الدكلية كةطيبعت يف عاـ )ٓ-ُكللتَّفصيل يف ىذا: فإف األجزاء من ) (ّ)
( ففي ٗك ٖىػ(، كأما ا١بزء )ُُْٗ( فأيرِّخ بأنو ةطيبع عاـ )ٕر تاريخ ةطباعتو، كأما ا١بزء )ةطىبع دار آؿ برـك ٗبكة ا٤بكرمة، إالَّ أنو َف يىٍذك

( َْ-ُّـ(، مث األجزاء من )َََِق ػ=َُِْ( فقد ةطيبعت يف عاـ )ُِ-َُـ(، كأما األجزاء من )ُٗٗٗىػ =َُِْعاـ )
"، َْ-ٔـ(. كاألجزاء من )ََِّق ػ=ُِْْفطيبعت عاـ )  ٗبكة ا٤بكرمة.       ( كلها من "دار آؿ برـك

، -كىو غاضب-ابع، فبلزلتي أىذكر بأف "ا١بامع" مرةن دخل علينا الفصل ركؼ ا٤بطى واؿ كظي حٍ ب األى سى كا ِف أيضنا أف ةطباعتها كانت ٕبى دي بٍ كيػى  (ْ)
"سنن النسائي"، ككانت  يف مطبعة ثبلث مرات. ككاف ىذا يف ا٤برحلة العالية، ككاف ييدرسنا مادة ر لنا بأنو "أىٍقسم" على مسئوؿو كذىكى 
ككجدتُّ كرقة اختبار أف تىٍأريخ الصف الثالث العاِف كاف يف  "، ككنتي يف الصف الثالث العاِف.ىػُِّْا٢بادثة تقريبنا يف عاـ " ىذه

     ق". ُِّْ-ُِِْ"

 . َْج اجمللد األخّب من الكتاب :يف كما( ٓ)
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رج الكتاب كامبلن كيى   يف أحدً -م عن ىذا الشرح، يىتكلَّ  الشيخ ا٣بضّب تمل ةطباعتو، كافكٍ كقبل أٍف ٱبى
ا أك ٫بوه يف حى قَّ وى ، كت-ركسودي  اب الشيخ يف صى . كأى (ُ)مالوتً اؿ اكٍ ع الشيخ ا٣بضّب أنو قد ٱبىٍرج يف أربعْب ٦بلدن
 . (ِ)وقُّعوتى 

بعة ا١بديدة، كأىٍبرزي ما ظات كالتَّصويبات للطَّ افات كا٤ببلحى ضى بأنو قدَّـ بعض اإلً  (ّ)خربين ا١بامعمث أى 
ٍين يف ٦بلدو كاحد، باإلً مىٍضغوةطةن، ٕبيث يىضمُّوا اجمللَّ ةطبعةن أِنا ستكوف  فيها افة إُف "الفهرس" ضى دى

 . (ْ)للكتاب
 أنو ا٠بو ح سنن النسائي" إالَّ رٍ ، بأنو "شى -كجزء ٦بلدو  يف بداية كلِّ -كعن اسم الكتاب، فقد ذىكر 

اية الػميُب ر ا٠بنا آخر لو فيقوؿ: )كإٍف شئتى قلت: "غى ذكا٢بقيقي "ذىًخّبة العيٍقىبى يف شرح الػميٍجتىىب". كىو يى 
 . (ٔ)وف"ف ىو اجملتُب بالنُّ ؿ الذم يقوؿ بأف "اسم كتاب ا٤بصنِّ ى القوٍ اعى . كىنا ا١بامع رى (ٓ)"(ُبيف شرح اجملت

 أف إالَّ  ع يف ا٠بو،قى ؼ الذم كى بلى راعاةن للخً ، كمي (ٕ)راعاةن للسٍَّجعمي  -ع ا٠بىٍْب لوبوضٍ -كىذا الصَّنيع منو 
ر يف بداية  نن ىو "اجملتىب"، كما أنو ذىكى هر يف اسم السُّ شٍ ف األى هر ٥بذا الكتاب ىو "ذخّبة العقىب"؛ كوٍ شٍ األى 

 حىالٍب لو، فأقوؿ: "ذخّبة العقىب". تيو عند إً اعيٍ جزءو هبذا االسم، كىذا الذم رى  كلِّ 
ا أنوبة،  اقً ّبة لك يف العى خً كتاب كالذَّ أف معُب "ذخّبة العقىب": أف ىذا ال -كا أعلم-ك ِف كيىبدي   كمى

 . (ٖ)ةن لو يـو القيامةدَّ خّبةن كعي ل ذى مى  أٍف يكوف ىذا العى تمُبَّ يى 
 رح كالكتاب: ليفو ٥بذا الشَّ أٍ اىا ا١بامع يف تى ضى ة الٍب قى دَّ مي ػكعن ال

..(ليفو للكتاب ٟبسى عشرةى سنة، كتىزيد قأٍ ى يف تى )..قد أىٍمضى فقد قاؿ بعضهم: بأنو    .(ٗ)ليبلن

                                 
ا(.حيث يقوؿ: )كالكتاب ةطيبع منو تسعة ٦بلدات، كىي تي  (ُ) س الكتاب، كييتوقع أٍف يىتمَّ الكتاب يف أربعْب ٦بلدن بتصرؼ من: د.  عادؿ ٟبي

ا؛ (. كقاؿ يف موٍ ُٖ/ ْعبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، ) ضعو آخر: )..ييتوقَّع أٍف يىصل إُف أربعْب ٦بلدن
إالَّ تسعة  -إُف اآلف-ين"، يف شرح ستة أجزاء من ٜبانية، كَف ييطبع منو ىو انتهى من اجمللد "الثامن كالعشر  -على حدِّ كبلمو-ألنو 

ًس "سنن النسائي" تقريبنا أك أىقل(. من: نفس ا٤بصدر، )  ( مع تصرؼ.  ُٓ/ ٦ْبلدات، كىذه التِّسعة يف ٟبي

ا، ك٦بلداف للفهارس. -ةطبعتو األكُف-فقد خىرج يف  (ِ)  يف أربعْب ٦بلدن

 لذم أجريٍتو معو. يف ا٢بوار كاللقاء ا (ّ)
ا، كما يف الرابط: ِِابن ا١بوزم، يف ) من دار ٝبيلةو  ج يف ةطبعةو رى رأيت يف االنَبنت بأف الكتاب خى  ،مث بعد ذلك (ْ)  ( ٦بلدن

(http://www.aljawzi.com/book.php?book=819.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َٖ .) 

 (. ّٕٖ/ ُْ(، ك)ٔ/ ُذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ٔ-ٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

بُّ أٍف ييراعي "السَّجع" يف عناكين كأ٠باء  كتبو، كسيأيت ةطرؼه من ىذا يف: "األسلوبية".  (ٕ)  كا١بامع ٰبي

ل نػىٍفس ىذا االسم، تقوؿ ا٤بعلومة: "ذخّبة (ٖ) العقىب يف شرح صدر الشريعة العظمى"، ليوسف بن جنيد  كىناؾ كتابه كقٍفتي عليو، كٞبى
 ( صفحة. انظر:ِٔٔالتوقائى، من ٨بطوةطات البحّبة، كٰبتوم على )

            (AACAAJ&hl=ar&source=gbs_navlinks_shttp://books.google.com.pk/books?id=_Tt8Qg) . 

 "ذخائر العقىب".  :من ذلك أف كتابنا يف السّبة النبوية باسم . كقريبه (ُٔ-َٔ-َُِِ)تاريخ الزيارة:      

 ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط: يف:  (ٗ)
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ا فيو عن كى قد أىٍخرج ِف دفَبنا كبّبنا، مؤرِّ  (ُ)كا١بامع دائو يف شرح "سنن النسائي"، كقػىرىأ ِف منو تً ت ابٍ قٍ خن
 .(ِ)(ىػَُْٕفر عاـ )ابع من شهر صى ليفو يف السَّ دأ يف تأٍ تى أنو شىرىع كابػٍ 

ـ(. يف َََِ/ يوليو/ ّا٤بوافق:  ػىُُِْ/ ْ/ ُربيع الثاين ليلة االثنْب ا٤ببارؾ ) ؿً هى يف أكَّ تى كانػٍ 
 . (ّ)من مكة ا٤بكرمة ،ىراءالزَّ  منزلو عندما كاف يف حيِّ 

فر صى  ٕأ يف "دى جِّل بأنو بى سى ك ". عامنا ُٓو يف "تبتي بلؽ: بأين كى ةطٍ على اإلً  لك أقوؿي مث قاؿ ِف: )لذى 
ا أنو يف " ؿً ىػ"، كانتهى يف أكَّ َُْٕ  دو"(. سنة كشهرو كاح ُْربيع الثاين. كٙبديدن

 . (ْ) (تقريبنا كشهرىٍين عامنا ُْ) أك أقوؿ:
يف  قسيط، كلكنٍ يعها بالتَّ تبو كال يبً بيع كي سو يى فٍ الشيخ بنػى كعن كيتبو، يقوؿ تلميذه الدبش ا٤بكي: )

كشرح النسائي، كيقوؿ    من الشيخ لكتاب معْبو مثبلن  "نسخة َٖ"شَبم كيى  تربعه بعض األحياف يأيت مي 
 .(ٓ)لم(عوِنا على ةطلبة العوزِّ عطي ةطبلبو كيي كالشيخ يي  ".لطبلب العلم كقفه سخ ىذه النُّ " :للشيخ

 
 

                                                                                               
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

 يف ا٢بوار كاللقاء الذم أجريٍتو معو. (ُ)
أىخربين "، ك ٕمن صفر. إالَّ أنو يف آخر جزءو من ىذا أىخرب أنو يف " ٕمن صفر أك  ِكلسيرعة الشيخ يف الكبلـ فقد كىىػًمتي ىل قاؿ ِف:  (ِ)

أ فيو، ك٥بذا ال يىذكير اليوـى.     بأنو نىًسي اليـو الذم بىدى

ا أىٍخربين ىو بذلك، ككما أنو مذكوره بعد آخر حديث، من اجمللد األربعْب: ذخّبة العقىب ) (ّ)  (.ِِْ/ َْكمى

وراء، سنة ستو كتسعْب كستمائة, كخيتم يف الثالث من كصىًنيع ا١بامع ييذكِّرنا بصىًنيع ا٢بافظ ا٤بزِّم حْب قاؿ: )ككاف الشُّركع فيو يـو عاش (ْ)
يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزم، ٙبفة األشراؼ ٗبعرفة األةطراؼ، ٙبقيق: عبد الصمد شرؼ  ربيع اآلخر، سنة اثنتْب كعشرين كسبعمائة(.

 (.      ٔ/ ُ)ـ(، ُّٖٗىػ/َُّْ، ِالدين )د.ـ: ا٤بكتب اإلسبلمي؛ كالدار القٌيمة، ط

 ىل ا٢بديث، من الدبش ا٤بكي، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط: يف: ملتقى أ (ٓ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-ُِ-ُٓ.) 
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 .حر  فً الش   ة  ال  ط  ال   ب  ب  سائً"، وس  ن الن  ن  ه لـ"س  ح  ر  ش   ب  ب  المطلب الثالث: س   

 
أ صي نٍ اية ىذا العي دى يف بً   حو.بو عند شرٍ  تٍ كؼ الٍب مرَّ ما يتعلَّق ببعض الظُّري  بذًكرر، أىٍبدى
ر قد تىًعب كثّبنا؛ ألنو كاف يىكتب األمٍ  ؿً بأنو يف أكَّ  -جريتو معويف ا٢بوار الذم أى -خربين ا أى فكمى 

سخ نٍ نو يػى وٍ لو؛ كى وٍ ا عند الكتابة هبا، كقد تأىذَّل بعض مىن حى واتن صٍ ر أى دً صٍ بة، ككانت تي اتً سخ على اآللة الكى نٍ كيػى 
 ده. صى فوا ٗبقٍ رى مَّلوه عندما عى  أِنم ٙبى لليل؟، إالَّ ناـ يف اىم: أنت ال تى ا يف الليل، كقاؿ لو أحدي أحيانن 

 بة.  اتً اح من اآللة الكى َبى حٌب جاء الكومبيوتر كاسٍ 
 مع؟كتب كٯبى قت كمٌب كاف يى و عن الوى كعندما سألتي 

رفو صٍ ده كقتنا أى جً ا أى ب مى سى ، بل ٕبى عْبَّ فليس لو كقته مي )سبة لشرح النسائي، عناه، بأنو بالنِّ ا مى ر مى كى ذى 
تفيد سٍ ا بعد العشاء، كأى ا إُف مى إُف العشاء، كأحيانن  قت العصر، كقد ٲبتدُّ عليو يف كى  إليو، كغالبنا أىجلسي 

 .  -ا٣بميس كا١بمعة يٍ يومى -ة" لى طٍ اـ العي ى بػ"أيَّ سمَّ اـ الٍب تي ات من األيَّ بالذَّ 
 . (ُ)(ة فقطاجً ادر كا٢بى وى  يف النػَّ فو إليو، إالَّ رً صٍ ي على "صحيح مسلم"، فكلُّ الوقت أى حً سبة لشرٍ ا بالنِّ كأمَّ 

 نن: حو للسُّ ب شرٍ كعن سبى 
ـي كي اه لشرٍ عى فالذم )دى   .(ِ) تب السِّتة(حد الكي جود شرحو يىليق ٗبقاـ ىذا الكتاب، الذم ىو أى حو عد

ل رى وى ر القى فػٍ ا بعد: فيقوؿ أى ، حيث قاؿ: )أمَّ -متويف بداية مقدِّ -(ّ)رحكعو يف الشَّ شيري  عن سببً  كأىلٍػمىحى 
ة أيب عبد الرٞبن جَّ سنن اإلماـ ا٢بافظ ا٢بي  ا رأيتي مَّ ػل ،ا تعاُف ٧بمد بن الشيخ علي آدـ األثيويب إُف عفوً 

اظها لفى أى  لُّ ٰبى  ع ٥با شرحه قى وف، َف يػى بالنُّ  "اجملتُب"بالباء، أك  "اجملتىب"اة بػأٞبد بن شعيب النسائي رٞبو ا ا٤بسمَّ 
، كيي  حقَّ  ستنبط منها األحكاـ توِنا، كيى امض مي وى انيدىا كغى سى جاؿ أى م على رً تكلَّ ْب، كيى بيً تى  يها أمتَّ  معانً بْبِّ حلو

 .(ْ)وار(نٍ ا أى ايى خربو خفى  من كلِّ رار، كضً سٍ ا أى بايى خى  حديثو  ٙبت كلِّ  إذٍ 
نسائي موا عن "سنن الكلَّ هم إذا ىم تى ، يقوؿ الشيخ علي العمراف: )..رأيتي (ٓ)كعن ًقلَّة شيرَّاح النسائي

. مث ٍْب كا شرحنا أك شرحى ندم، كرٗبا زادي يوةطي كالسِّ ح السِّ ول شرٍ ركا سً ذكي الصغرل" ا٤بسمى بػ"اجملتىب"، َف يى 
عو ضٍ بوى  عدتُّ ا كى مِّ ػحو يقوؿ: "كىذا الكتاب ا٣بامس ممة شرٍ ىػ( يف مقدِّ ُُٗ:رأيت ا٢بافظ السيوةطي )ت

                                 
أجريٍتو معو، مع تصرؼو كإعادةو لصياغة عبارتو. كمىا سيىٍأيت قريبنا عن حالىًتو مع شرٍح مسلم، عندما نذىرى على نػىٍفسو  من ا٢بوار كاللقاء الذم (ُ)

 بعدـً ا٣بركج من مكة حٌب ييتمَّ الشَّرح.  

  يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط: (ِ)
      (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

 (. ٔ-ٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ْ)

ا تقدَّـ يف: كعىزىل الشيخ (ٓ)  "من خدمة العلماء لشرح اجملتىب..".  ا٣بضّب ًقلَّة شراح "سنن النسائي" إُف صيعوبة الكتاب، كمى
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لو  ، إذٍ يقه كىو بذلك حقً … عبد الرٞبن النسائي  على سنن ا٢بافظ أيب تة، كىو تعليقه تب السِّ على الكي 
لفنا فعلمتي حينئذو أٌف ٥بم سى  …".عليق حو كال تى تهر عليو من شرٍ شٍ سنة، كَف يي  مائةثر من ستِّ كٍ منذ صينِّف أى 

ل عندم صى رنا ىذا، فحى ركحو منذ صينِّف إُف عصٍ تبُّع شي اين ذلك إُف تى عى ميطَّلع، فدى  يف ذلك، كالسيوةطي عاَفه 
 .(ِ)راح سنن النسائيعن شي ٝبيل و  ج ٗبوضوعو رى . مث خى (ُ)رحنا كحاشية(و ثبلثْب شى ٫ب

مره، حٌب سأؿ ا تعاُف أٍف يىػميدَّ يف عي ، أف ا١بامع كاف يى (ّ)لبتهاار كةطى ٯبي الدَّ ر ِف أحدي خرِّ ا ذىكى كمى 
 حو للنسائي. ييتمَّ شرٍ 

ل للشيخ صى ا حى مالو، كمى كٍ ولو عن إً ة ٙبىي نيَّ مى ػ كالالَّ رع يف شرح النسائي إشٍ حدى يى أٍف ال أى  اعى كذلك أنو شى 
 .   (ْ)حول شرٍ  قبل أٍف ييكمً نقيطي" رٞبو ا حيث تيويفِّ "٧بمد الشَّ 

سأؿي أى ؼ، حيث يقوؿ: )كا تعاُف الكرًن ٍستىشفُّ بعض ىذا ا٣بوٍ نى  -مةيف ا٤بقدِّ -كريبػَّما من عبارتو 
 .(ٓ)موؿ(مأٍ  ، كخّبي مسئوؿو  ا ىنالك، فإنو أكرـي ل مى يٍ قايت لنػى بارؾ يف أكٍ عينِب على ذلك، كيي يي  أفٍ 

أخرل   يف شركحو  ا شىرعى كقد حقَّقى ا عزَّ كجل ميراده بأٍف أمتَّ الشَّرح، كرآه يف حياتو مطبوعنا، ككمى 
 .  (ٔ)امو لشرح مسلمٛبٍ كإً 

ملة، فقد يىسَّر ا ِف  و: )كبا١بي يٍ دى ادر لفُّر ا٤بصى وى كتػى  ،كعو يف الشرحري عن شي  -متويف مقدِّ -كىو يقوؿ لنا 
ـى كل ما ٰبتاج إليو مى  ا بىقي نونة كا١بواىر، فمى راج الدُّرىر ا٤بكٍ خٍ الغىٍوص يف لػيجىًج ىذا البحر الزَّاخر، كاستً  ن را

من  ثو ككل حدي ناسب كل بابو طالعتها ليلى ِنار، كنىقلي ما يي ـز البتَّار، كا٤بثابرة على مي هد كالعى ذؿ ا١بي  بى إالَّ 
،  ار على منهجو حو قد سى كىو يف شرٍ . (ٕ)اِتا(اصى خبلصتها، كتػىٍنًميق ما يػىريكؽ من جواىرىا، كاختصى  معْبَّ

 يت بياف ذلك. أٍ كسيى 

                                 
 د. علي العمراف، من موقع: صيد الفوائد، باسم: شركح سنن النسائي الصغرل، كالرابط: :موضوعمن  بتصرؼ (ُ)

      (http://www.alukah.net/Web/alemran/0/28840/ .)(.ُْ-َٔ-َُِِرة: )تاريخ الزيا 

ا إنو َف يكميل بسبب الوفاة كشرح الشيخ الشنقيطي رٞبو ركح على "اجملتىب: سنن النسائي" إمَّ ىذا األمر، فإف أغلبى ىذه الشُّ  كأينا كاف( ِ)
ا جىعل ا٢ًبٍمل ثقيبلن على ىذا مَّ ػاشية اإلماـ السندم. ماشي ا٤بختصرة كحى عليقات كا٢بوى بو بالتَّ شٍ ا ا٤بوجود فهو أى ا أنو مفقود، كأمَّ ا، كإمَّ 

 رح "ذخّبة العقىب". الشَّ 

 ىػ".  ُِِْكىو األخ "عبد ا برم"، كذلك أيَّاـ ًدرىاستنا يف "دار ا٢بديث ا٣بّبية" يف ا٤برحلة العالية. كتقريبنا يف " (ّ)

ات قبل أٍف ييتمَّ شٍرحو، حٌب تىطّبَّ بذلك بعض الناس، الدكتور حامت: )شىاعى بْب ةطلبة العلم أنو َف يىشرح النسائي أحده إالَّ كم يقوؿ (ْ)
ا فتىحىامىى عن شرٍح النسائي ٱبىٍشى أنو يىبتدئ فيموت، لكٍن ىذه العبارة ليست صحيحة، فهناؾ شركحه تامَّة لكتاب النسائي إالَّ إف كثّبن 

 (. ُِ/ ّ، ))مرجع سابق( النسائي كابن ماجو دراسة منهجية لسننمنها فيًقد، كَف نىًقف إالَّ على ا٠بًٍو(. د. حامت الشريف، 

 (. ُِ/ ُذخّبة العقىب ) (ٓ)

رج من مكة، حٌب ييتمَّ شٍرحو على ميسلم(. كعندما  -يف ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو-ذىكىر ِف ا١بامع  (ٔ) )أنو نىذىر على نػىٍفسو أٍف ال ٱبى
ع بأف ا١بامع أقاـ كليمةن ٗبناسبة ًإٍكمالو لشٍرحو على مسلم.  ـ( قابلتي األخ "فواز آدـ"،َُِِقدمتي من ماليزيا عاـ ) كأىخربين أنو ٠بًى

    كًإقىامة الوىلًيمة أىٍشبو بااًلٍقتداء با٢بافظ ابن حجر، فإنو عندما انتهى من "الفتح" أقىاـ كليمةن كبّبةن، كىي حادثةه مشهورة.   

 (. ُِ/ ُذخّبة العقىب ) (ٕ)
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لم وف لو بػ )تنبيو آخر، اعٍ نٍ ا هبذا، كعى ا خاصن متو عنصرن د ا١بامع يف مقدِّ قى وؿ الكتاب، فقد عى كعن ةطي 
..(طٍ كتى  كرارنارح تً ل يف ىذا الشَّ َبى أنك سى   . (ُ)ويبلن

ـ؛ ألنو كى  نن، تب السُّ صلو مهمو من كي الة، ألنو ييريد حىلَّ أى ةطى ضو اإلً رى ع الشرح كغى ضى كذىكىر فيو بأنو ال ييبلى
 وؿ.  من الطُّ  ح "صحيح مسلم" بشيءو رى عندما شى  -يف ىذا الباب-ككما نىقل قوؿ اإلماـ النوكم 

عل ىذا اإلماـ اقِّق نىٍصب عينػى مث قاؿ ا١بامع: )فعليكى أيها األخ العزيز،  عىرتى شٍ ا استى ك، كلمَّ يٍ أٍف ٘بى
، إٍف شاء ا تعاُف(بشيءو من التِّكرار كالتَّطويل يف ىذا الشَّ   . (ِ)رح، لتىٍظفىر بكنزو عظيمو

لم أٍف يىستغِب عنها ةطالب الع كيػىٍمتىدح الشيخ ا٣بًضّب الشُّركح ا٤بطوَّلىة، من ناحية أِنا )..ال ييػمكنٍ 
اكاة العلماء يف االستً  ا؛ ألِنا تػيوىلِّد فيو مىلىكةه يىتمكَّن بواسطتها من ٧بي ة ميعا١بتها فيَّ باط من النُّصوص ككيٍ نٍ أبدن

تمع لو العلـو يف كتابو كاحدو، فا٤بطوَّالت كالرٍَّكضىات  من ٝبيع النَّواحي، كهبذا يػىتىفتَّق ًذٍىن الطالب، ك٘بى
نونو، كمىذاىًب ُف آخر، ففيها ما يىتعلَّق بالقرآف الكرًن كعلومو، كا٢بديًث كفي يىنتقل فيها الطالب من فنو إ

 .(ّ)بطة من ا٢بديث من قيربو أك بيعدو(نٍ العلماء كاآلداب، كالفوائًد ا٤بستػى 

                                 
 ، مع تصرؼ. (ٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ِٓ/ ُ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتبد. عبد الكرًن ا٣بضّب،  من: (ّ)
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 : ابت  ك  ل  ه ل  ت  از  ج  إ   د  ن  س   ر  ك  المطلب الرابع: فً ذ  

 
متو، أٍف ذىكر ًإجىازى   . (ِ)ل إُف "سنن النسائي"صً ا٤بتَّ  (ُ)دهنى تو كسى كمػمَّا عىقىده ا١بامع يف مقدِّ

حيث قاؿ  ،اإلماـ ا٤بباركفورم كقد مىشىى على ىذا عدده من الشراح، كصىنيع شارح "سنن الَبمذم"
ا نافعنا، أين رأيتي أف أى لى حو: )اعٍ متو لشرٍ يف ميقدِّ  دءكا شركحىهم اح كتب ا٢بديث قد بى ثر شرَّ كٍ م زادؾ ا علمن
ضبلء "أف ى ا٢بافظ ابن حجر يف "فتح البارم" عن بعض الفي يها، كحكى فً يدىم إُف مصنِّ انسى بذكر أى 

 ناده.سٍ . مث بعد ذلك سىرىد إً (ّ)سابي الكتب"..(نٍ انيد: أى سى األى 
 . (ْ)حو للبخارمل ما قالو ا٢بافظ ابن حجر عند شرٍ ع ا١بامع، بأٍف ذىكر كنػىقى نى ككذا صى 

                                 
 (.  ُٓٓ-ُِٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

"، بو إِف ابن غازم، عن أيب كمػمَّن ذىكر سىند اإًلجازة: ٧بمد بن سليماف الفاسي، حيث قاؿ: )"السنن الصغرل للنسائي"، كا٠بو "اجملتىب (ِ)
 عبد ا ٧بمد بن ٰبٓب البادسي، عن أيب زيد عبد الرٞبن بن ٨بلوؼ الثعاليب، عن أيب عبد ا ٧بمد بن خلفة األيب التونسي، عم اإلماـ

حاؿ، عن أيب عمرك أيب عبد ا ٧بمد بن عرفة، عن ا٢بافظ ٧بمد بن جابر الوادياشي. ح. كبو. إُف ابن ا١بزرم، عن علي بن عبد الك
عثماف خطيب القرافة، عن أيب ةطاىر السلفي. ح. كبو إُف العبلمة ابن مرزكؽ، عن جده ا٣بطيب، عن زيد الدين الطربم، عن إماـ 

لفي عن عبد الرٞبن بن ٞبدو الدكين، عن أيب نصر أٞبد بن ا٢بسْب ا٤بقاـ سليماف العسقبلف، عن أيب الفتوح ا٢بصرم، كىو كالسِّ 
وم علي سى النَّ  :ن أيب بكر أٞبد بن ٧بمد بن إسحاؽ بن السِب، عن أيب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب النسائي، كيقاؿالكسار، ع

 . ْٔص، صلة ا٣بلف )مرجع سابق(، الرُّكداين٧بمد القياس(. من: 
٧بمد بن السراج، عن أبيو، عن جده، عن  ازتو للكربل: )"السنن الكربل" لو. بو إُف ابن غازم عن أيب عبد ا ٧بمد بنجى ر إً كى ا ذى كمى         

شيخ  كإُف٧بمد بن سعيد الرعيِب، عن أيب ا٢بسن بن سليماف القرةطيب. ح. كبو إُف ا٢بافظ عن الشرؼ ابن أيب اليمن بن الكويك، 
م بن أٞبد بن علي عبد ا ٧بمد بن عبد ا ا٣بطيب؛ كٮبا عن عبد الرحي كأيباإلسبلـ عن البدر أيب ٧بمد ا٢بسن بن ٧بمد ا٢بسِب، 

الكويف. كإُف ا١ببلؿ السيوةطي، عن القاضي ناصر الدين الزفتاكم، ك٧بمد بن ٧بمد ا٢بريرم، كىو عن الشرؼ بن الكويك، كالزفتاكم، 
عن عبد الرحيم الكويف، كإُف األستاذ ابن ا١بزرم عن أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن علي بن جابر ا٥بوارم النحوم، كصاحبو أيب 

أٞبد بن يوسف الرعيِب، كتاج الدين عبد الرحيم الكويف، كصدر الدين علي بن علي بن أيب العز، أربعتهم كابن الكويك عن  جعفر
٧بمد بن عثماف ابن ٰبٓب ا٤برادم الغرناةطي الشهّب بابن ا٤برابط. ح. كبو إُف العز ابن ٝباعة، كىو كالقرةطيب كابن ا٤برابط عن ٫بدث 

زبّب الثقفي، عن أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٰبٓب الغافقي السٍب، عن أيب ٧بمد عبد ا بن ٧بمد ا٢بجرم، األندلسي أيب جعفر بن ال
عن أيب جعفر أٞبد بن عبد الرٞبن البطركجي، عن أيب عبد ا ٧بمد بن فرج موُف ابن الطبلع. ح كبو إُف ابن مرزكؽ ا٢بفيد، عن أيب 

لعباس أٞبد الغربيِب، عن ٧بمد بن صاٌف، عن ابن زاىر، عن الربيع بن ساَف الكبلعي، عن الطيب ٧بمد بن علواف التونسي، عن أيب ا
 .ٓٔصنفس ا٤بصدر، أيب القاسم بن حبيش؛ كبلٮبا عن أيب الوليد يونس بن عبد ا من مغيث الصفار..(. من: 

نيع ة على إف الكتاب من صى دلَّ " إُف اإلماـ النسائي؛ من األى " من انتهاء سند "اجملتىبالرُّكداين ره "٧بمد بن الفاسيكى ا ذى قلت: كفيمى         
 لو، رٞبهم ا تعاُف ٝبيعنا.  ف "اإلماـ النسائي" كأف "ابن السِب" راكو ا٤بصنِّ 

أى شرحي بذًكر ًإسنادم إُف اإلماـ الَبمذم رٞبو ا تعاُف. فأقوؿ: إين قرأتي جامع الَبمذم من  (ّ) أكَّلو إُف آخره مث قاؿ: )فأىحببتي أٍف أبدى
على شيخنا العبلمة السيد "٧بمد نذير حسْب ادث الدىلوم" رٞبو ا تعاُف، سنة ستو بعد ألفو كثبلٜبائة من ا٥بجرة النبوية، يف 

٧بمد دىلي، فأجىازين بو، كٔبميع مىا قرأتي عليو من كتب ا٢بديث كغّبىا، ككتىبى ِف اإلجىازة ٖبىطِّو الشريف، كىذه صورِتا..(. من: 
 (.  ّ/ ُ(، )عبد الرٞبن ا٤بباركفورم، ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت

 انيدم إُف اإلماـ النسائي رٞبو ا تعاُف يف ىذا الكتاب(. سى ر أى كٍ ، يف ذً (. كعىٍنوف بقولو: )فصله ُِٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ْ)
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 .(ُ)ٍرحو ٥بان ابن ماجو"، عند شإُف "سنازتو جى نده كإً ككذا سىرىد ا١بامع سى 
مة "علي بن ده من كالده العبلَّ ره سنى كٍ صل عليها لػ"سنن النسائي"، كذً انيده الٍب حى ر ا١بامع أسى كى كقد ذى 

 ف النسائي رٞبو ا تعاُف.  نده إُف ا٤بصنِّ سىرىد سى إُف أٍف رئ "حياة بن علي". آدـ"، كشيخو ا٤بقٍ 
ازه جى اين" األندكنيسي كا٤بكي إقامةن، كأنو أى ادى تو من الشيخ "٧بمد بن يس الفى ازى ر غّبٮبا، كإجى ككذا ذىكى 

 د الكبّب".  نً بػ"ا٤بسٍ ا١بامع فو صى منها، كإجازةن للباقي. ككى  حديثو  ؿً و ألكَّ تً اءى لسنن النسائي بقرى 
الشيخ الفىادىاين، كيف صولو من ا يف ةطريقة حي صولو عليها، كمى كر ةطريقة حي ازة، يىذٍ جى إً  كلِّ   ككاف يف بدايةً 

 .  (ِ)ها لبلختصارإُف اإلماـ النسائي، كإ٭با تركى  صلةن تَّ خرل مي أي  كأسانيدى  ر بأف لو إجازاتو ِناية ىذا ا٤بوضوع ذىكى 

                                 
 ؿً سوقوا أسانيدىم إُف أصحاب الكتب يف أكَّ يى  ما اٌدثوف رٞبهم ا تعاُف أفٍ ة أىل العلم، كال سيَّ ت عادى رى لم: أنو جى حيث قاؿ: )"اعٍ  (ُ)

 ا هبم، كاقتفاءن ا، أك غّب ذلك؛ ألِنا كما قاؿ بعض الفضبلء، أنسابي الكتب، فأقوؿ تأسين ا، أك شرحن شركعهم، قراءةن، أك تدريسن 
قتصر منها على ما ابن ماجو رٞبو ا تعاُف يف "سننو" خاٌصة، كٝبيع مؤلفاتو عاٌمة بطرؽ ٨بتلفة، أى آلثارىم: إنو اٌتصل سندم باإلماـ 

رٞبو ا  (ىػِّٕ-َِِ)ركم سنن اإلماـ ا٢بافظ ا٢بجة أيب عبد ا بن يزيد ا٤بعركؼ بابن ماجو القزكيٌِب "سننو"، فأقوؿ: أى  ٱبصُّ 
اكة النبيل الشيخ علي بن آدـ يل، كالدرَّ لمنهم: كالدم العبلمة ا١ب ها، أخصُّ ها، كإجازةن لكلِّ ا لبعضتعاُف عن مشايخ كثرين قراءةن ك٠باعن 

( كلو نيىفه كٜبانوف سنة رٞبو ا تعاُف، كالشيخ عبد الباسط بن ٧بمد بن حسن ػىُُِْ/ٗ/ُِيـو ا٣بميس ) بن موسى ا٤بتوىفَّ 
ٙبت عنواف: العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ  ن عادؿ، يف: ملتقى أىل ا٢بديث،النحوٌم البوريٌن ا٤بناسٌي..(. من العضو أيب عبد الرٞب

 .(َٕ-َُ-َُُِ)تاريخ الزيارة:  .(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277) ٧بمد..، كالرابط:

 (. ُٓٓ/ ُعقىب ): ذخّبة الانظر (ِ)
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ٌ  ان أ  ٌ  ب   المطلب الخامس:  :  علٌه ض  البع   اء  ن  رح، وث  هذا الش   ة  هم

 
 رح "ذخّبة العقىب"، من تلك: ا الشَّ ٮبيةى ىذمن النُّقاط الٍب تػيرٍبًز أى  يدي دً ىناؾ العى 

 . (ُ)ـمر قد تقدَّ ، كىذا األى "سنن النسائي"لو كىو صٍ ة أى رح، يف أٮبيَّ ة ىذا الشَّ يت أٮبيَّ أٍ تى  -ُ
 : (ِ)على "اجملتىب" كامله   رح ىو شرحه كأف ىذا الشَّ  -ِ

رج بعد، أك  اتوةططي خٍ الت يف دائرة ا٤ب، أك ال زى ا ىي مفقودةه كحات فإمَّ ري لو من الشُّ بٍ قػى ا ما كأمَّ  كَف ٚبى
ح الشيخ ٧بمد ا٤بختار ل كشرٍ حو َف يىكتىمً ندم، أك عبارة عن شرٍ ة الشيخ السِّ يى ي كحاشً اشً وى عبارة عن حى 

 الشنقيطي، كرٞبةي ا عليهم ٝبيعنا.   
 قطة أقواؿ: رح، كيف ىذه النُّ انة ىذا الشَّ كى مى  زتٍ رى بػٍ ة أى رى فمن ىذه النُّدٍ 

تة خصوصنا، ىو من أٍكُف دمة كتب السنة عمومنا كالكتب السِّ ا ال شىكَّ فيو أف خً ػَّ مػقاؿ بعضهم: )م
نظاري أىل العلم، كقد جاء ىذا الكتاب ليىسيدَّ فراغنا يف ا٤بكتبة ات الٍب ال بدَّ أٍف تيصرؼ ٥با أى الواجبى 

اظو و شرحه ًٰبلُّ ألفى ال يوجدي ل -وـه كما ىو معل-ركح سنن النَّسائي، فكتاب النَّسائي اإلسبلمية يف شي 
 .(ّ)تًب السُّنة األخرل(ا لكي آتو، كمى ف عن ٨ببى شً كٍ كيى 

دمة؛ فعلينا ٝبيعنا أٍف ل من ا٣بً الكتاب األصٍ  لوِّ ة ىذا الكتاب من خي يت أٮبيَّ أٍ كقاؿ الشيخ ا٣بضّب: )كتى 
 . (ْ)نىعتِب هبذا الكتاب(

ا كأف "سنن النسائي" َف يػيخدىـ من ًقبىل ال سيَّ  مه يِّ قػى  ، أنو كتابه كقاؿ أيضنا: )كالكتاب ال شكَّ  مى
 .  (ٓ)ا٤بتقدًِّمْب ًخدمىةن تىًليقي بالكتاب..(

 ائد: رى ائد كفػى وى رح على فػى وم الشَّ تً حٍ ػى ي -ّ
ب أٍف ال جً قله من ا٤بتقدِّمْب من الشُّراح كغّبىم، فيى رح كإٍف كاف أغلبيو نى أخرل، بأف ىذا الشَّ  كنقطةه 

ائد، كإٍف كاف ل ذلك، يقوؿ الشيخ ا٣بضّب حٍوؿ ىذا: )..لكن الكتاب جىمُّ الفوى جٍ رح ألهْب هبذا الشَّ نىستى 
جيلُّ ىذه الفوائد منقوؿه من الشُّركح، سواءه كانت شركح الصحيحىٍْب أك غّبٮبا(

(ٔ).  

                                 
 كتقدَّـ بياف ىذا، يف عنصر: "منزلة سنن النسائي".  (ُ)

كيىكىاد أٍف يكوف الشَّرح الوحيد الكامل كا٤بطبوع على "اجملتىب: سنن النسائي"، كا أعلم.  (ِ)
 

 ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  يف: (ّ)
      (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

 يىصبُّ يف االىتماـ هبذا ع،(. كلعلَّ ىذا البحث ا٤بتواضً ُٖ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتب. عبد الكرًن ا٣بضّب، د (ْ)
 . الكتابك  رحالشَّ 

 نفس ا٤بصدر.  (ٓ)

 نفس ا٤بصدر. (ٔ)
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عن اًمًعْب: )كمىن ال يىعرؼ للجاًمًعْب قيمةن، إذا بيًليى بالبحث اين يف حقِّ ا١بى ككذا يقوؿ اإلماـ الكتَّ 
 .  (ُ)ت عينو عن ا٤بطلوب، كبىًقي يف كادم ا١بهل كالتَّصور يىًهيم(لَّ بو ا٣بطأ، كعىًميى حديثو ضى 

 تيب:ن الَبَّ سٍ بسوطه، كعبارتيو بسيطةه، مع حي حه مى تو، بأنو شرٍ أخرل يف أٮبيَّ  كنقطةه  -ْ
ا..(و شرحه مى حي رٍ كما كىصىفو بذلك الشيخ ا٣ًبًضّب عند قولو: )كشى    .(ِ)بسوطه جدن

تيب كا١بى حه موصوؼه ٕبي ا إنو شرٍ كأمَّ  كقرأتي يىسّبنا يف "ذخّبة العقىب" ..): ع، فيقوؿ أحد الطلبةمٍ سن الَبَّ
تيب كالقى ع كحيسٍ مٍ ٍدىىشِب ذلك ا١بى فأى   . (ّ)م السَّيَّاؿ(لى ن الَبَّ

 مار "فتح البارم":  ضٍ فو البعض بأنو جارو على مً صى ا كى ككمى  -ٓ
رح بقولو: عي رٞبو ا، عن ىذا الشَّ ادً قبل بن ىادم الوى ث مي ي، عن ادِّ كر أبو ٧بمد الشافعفقد ذى 
يحات من ترجً  س إُف كثّبو فٍ النػَّ  مئنُّ طٍ "فتح البارم" للحافظ ابن حجر رٞبو ا تعاُف، كتى  طً مى ػ)ىو على نى 

اء ىذا الكتاب نى على اقتً رصوا صح ةطلبة العلم أٍف ٰبى ليل، كإنِب أىنٍ تهما للدَّ قى الشيخ ٧بمد كاختياراتو ٤بوافػى 
   .(ْ)رح(يت ٗبثل ىذا الشَّ أٍ ماف يستطيع أٍف يى كلُّ ٧بدِّثو يف ىذا الزَّ  االعظيم، فمى 

 سىلىًفيه:  حه تو يف أنو شرٍ ريز أٮبيَّ ػككما تىب -ٔ
لفيه جاء من ٧بدًِّث ف بأنو شرحه سى صٍ تقاد"، كالوى عٍ ى على عقيدة أىل السنة يف "باب االً شى أم: أنو مى 

 ر، كىو الشيخ األلباين. صٍ العى  ىذا
د ًس شرٍ ح النسائي بنػىفٍ بش ا٤بكي: )الشيخ شرى يقوؿ الدَّ  ح ابن حجر على البخارم، كالقارئ لو ٯبًى

، كترتيبو غايةه ذلك، بل ٙبىٍ  اعة، بل قاؿ الشيخ األلباين رٞبو ا: "َف أى  ريره للمسائل عجىبه رحنا د شى جً يف الربى
 . (ٓ)خّبة العقىب"(ا على النسائي، مثل ذسلفين 

 بش ا٤بكي: )كىل كاف الكتاب موجودنا يف حياة الشيخ األلباين؟( كعندما سيًئل الدَّ 
زاء األيكىؿ من الكتاب تقريبنا، قد ةطيًبعت قبل كىفاة الشيخ األلباين جٍ ف التِّسعة األى فأجاب: بنعم، كوٍ 

                                 
٧بمد عبد ا٢بيِّ الكتاين، فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا٤بعاجم كا٤بشيخات كا٤بسلسبلت، ٙبقيق: إحساف عباس )بّبكت: دار من:  (ُ)

 (.    َُُٖ/ ِ) ـ(،ُِٖٗ، ِالغرب اإلسبلمي، ط

 (. ُٓ/ ْىج الكتب )مرجع سابق(، )بتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على منا (ِ)

 ٙبت عنواف: ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب، كالرابط: من كصف حسن الربكايت، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، (ّ)
      (d.php?t=127860http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthrea).  :ر ىذا يف ترٝبة "الشيخ كٍ ـ ذً . كتقدَّ (َُ-َٔ-َُِِ)تاريخ الزيارة

 " بعض جوانب األثر ..". :٧بمد" عند

 العضو أيب ٧بمد الشافعي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..، كالرابط: من (ْ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277).  :تاريخ الزيارة(َُُِ-َُ-َٕ) . 
 .   اآليت ذًكره ؿ "الدبش ا٤بكي"وٍ ط ا٢بافظ ابن حجر يف قػى مى ػف بأنو على نى قلت: ككذا كيصً        

 ديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط: الدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢ب من العضو  (ٓ)
       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208).  :تاريخ الزيارة(َُِِ-ُِ-ُٓ). 
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 .(ُ)رٞبو ا
 

ا، بأنو . (ِ)رحقيًضي الدٍَّين عن "سنن النسائي" بوجود ىذا الشَّ قد  كختامنا، فإنِب ال أيريد الذَّىاب بعيدن
 .  (ّ)ًح ىذا ا٤بصنَّف العظيملو من جهدو لشرٍ ادة، على ما بىذى شى كإٍف كاف ا١بامع يىستحقُّ ىذه اإلً 

ف دمتو ىذا ا٤بصنَّ اء" للشيخ ا١بامع ٣بً فى ار الشيخ ا٣بضّب، إُف أنو من "باب الوى كيف ىذا الباب أشى 
من -ر، متأخِّ  لشخصو معاصرو  ب أٍف ييشاد بو. يقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )حقيقةن ىناؾ شرحه إنو ٯبً العظيم؛ ف

ـ السُّ مى ػباب الوفاء ل فو ٧بمد  رح ا٠بو "ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب" مؤلِّ ييذكر حقيقةن، ىذا الشَّ  -نةن خىدى
كعندما كاف الدكتور  .(ْ)ّبية ٗبكة..(، كمدرسه يف دار ا٢بديث ا٣بكموجوده  وم، كىو معاصره األثيويب الوىلَّ 
 .(ٓ)رحعن "سنن النسائي" أشىار أيضنا إُف ىذا الشَّ  -يف أحد الدركس-حامت يىشرح 

 :ها الجامعم  د  خ  التً است   وز  م  ات والر  ح  ل  ط  ص  الم   بعض   ان  ٌ  المطلب السادس: ب  

 
على  دؿُّ ات الٍب تى مى موز كالعبلى كالرُّ  اتطلحى ـ بعض ا٤بصٍ دى خٍ حو، أنو استى ريقة ا١بامع يف شرٍ ككاف من ةطى 

 االختصار كبعضو من ةطريقة العمل.
قصودىا،  مع بياف مى  صطلحاتو داـ مي خٍ على استً كعلومو يف كتب ا٢بديث  بعض مىن ألَّفى  ارى كقد سى 

  .راجم الرجاؿ، كتى (ٔ)اؼ ا٢بديثرى تب أةطٍ صحاب كي كأى 
رات اصختً االمعُب ياِنم ات، مع بى ا٤بصطلحى خدامهم بعض بعض شرَّاح ا٢بديث، على استً  ارى ككذا سى 

                                 
 نػىٍفس ا٤برجع، مع تصرؼ يف العبارة.  (ُ)

ا لػ"صحيح البخارم"، فستكوف األٮبية قلية بالنِّسبة للشرح؛ لكثرة ما على "صحيح البخارم" من  (ِ) لو قيل: إف يف ىذا العىصر شىرحن
ا لػ"سنن النسائي" فاألنظار تتًَّجو إليو؛ ألف  الشركحات شركحات، إالَّ إذا أىضاؼ يف الشَّرح شيئنا مػميػَّزنا. أمَّا لو قيل: بأف ىناؾ شىرحن

دـ كثّبنا ع ، كجاء -من حيث أٍف يكوف الشرح كامبلن كمتوفػِّرنا للناس-ليها قليلة، كمن ىنا تػىرٍبز مكانة ىذا الشرح، إٍذ األىصل مهمه كَف ٱبي
 تبعنا ألٮبية األىصل.            -كىو الشرح-الفىرع 

ٍيًن : )إف شىرٍ -يف مقدِّمتو-كىذا كما ذيكر بأف )العبلمة ابن خيٍلدكف الذم قاؿ  (ّ) ح البخارم دىٍينه على األمة(، فلىٍو عاش إُف زىمن ظيهور ىذى
ٍين(. أم: شرٍح ا٢بافظ ابن حجر كا٢بافظ العىٍيِب رٞبها ا تعاُف. من:  ٧بمد رشاد خليفة، مدرسة الشٍَّرحىٍْب لػحيًكمى ٥بما بقىضىاء ىذا الدَّ

 ، مع تصرؼ.    ِّٓصية، د.ط، د.ت(، ا٢بديث يف مصر )القاىرة: ا٥بيئة العامة لشئوف ا٤بطابع األمّب 

 (. ُٓ/ ْبتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، ) (ْ)

رج، نىسأؿ ا عز كجل أٍف ييبارؾ عيمر مؤلِّفو: "ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب" لفضيلة الشيخ  اقاؿ: )كمن أىكىاخر الكتب خركجن  (ٓ) كما زالىت ٚبى
 -فيما ٠بعت-مد آدـ األثيويب، ا٤بدرِّس بدار ا٢بديث ا٣بّبية ٗبكة، الكتاب خىرج منو فيما أىعلمي إُف اآلف ٟبس ٦بلدات، كا٤بؤلِّف ٧ب

رج تباعن  ا، كما زاؿ الكتاب إٍف شاء ا ٱبى دراسة كيينّب مؤلِّفو(. بتصرؼ من: د. حامت الشريف،  ،اانتهى من قرابة أربعة عشر ٦بلدن
  (. ُّ/ ّسنن النسائي كابن ماجو )مرجع سابق(، )منهجية ل

د. ٧بمد أنور كتاب: ة  قطع ا٢بافظ ا٤بزم يف "ٙبفة األشراؼ"، كاإلماـ عبد الغِب يف كتابو "ذخائر ا٤بواريث". كبْبَّ كناقشى ىذه النُّ كما صىنى  (ٔ)
       .َُُ، كصٕٗصالبيومي، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج )مرجع سابق(، 
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شكاة حو لػ"مً ييب يف شرٍ ع الشيخ الطِّ رح، كعلى سبيل ا٤بثاؿ: صينٍ دموىا يف الشَّ خٍ بلحات الٍب استى كاالصطً 
 . (ُ)حودمها يف شرٍ خٍ ات كاالختصارات الٍب استى مة" بعض ا٤بصطلحى حيث بْبَّ يف "ا٤بقدِّ  ،ا٤بصابيح"

ف الكتاب ها مؤلِّ مى لفية"، عنواننا لبلختصارات الٍب استخدى عليقات السَّ ب "التَّ قو كتاحقِّ ػع مي ضى كى كقد 
 . (ِ)يب"عو الشيخ "أبو الطَّ كجامً 

رح نهج الشَّ مة باسم "مى ع ا١بامع "٧بمد بن علي آدـ"، عندما كىضىع عنواننا يف ا٤بقدِّ نى ككذا صى 
 يف عنوافو كاحد.  ات"ج كا٤بصطلحى . كقد دىمىج ا١بامع بْب "ا٤بنهى (ّ)كمصطلحاتو"

يت يف أٍ ا يتعلَّق بػ"منهجو" فسيى ا مموز. كأمَّ ات كالرُّ دامو لبعض ا٤بصطلحى خٍ ىنا أٍف أيبْبِّ استً  كا٤بقصودي 
 ا تعاُف.  اِف، بإذفٍ التَّ  عنصرال

 
 ملة:ر ا١بامع أىمرىٍين يف ا١بي كى اتو، فقد ذى متو ٤بصطلحى كيف مقدِّ 

 ٠باء الكتب. ختصاره لبعض أى موز اؿ: ما يتعلَّق بري األمر األكَّ 
مز "ا ىػ" )إشارةه إُف انتهاء الكبلـ ا٤بنقوؿ، ا قاؿ: بأف رى لو كمى كاألمر الثاين: ما يتعلَّق ببعض ةطريقة عمى 

 .  (ْ)من كتاب( كىي ٨بتصرةه 
 يىذكرىا كلهاَف ارتو للكتب،موز إشى كري  اتً لحى طكره ٤بصكا١بامع يف ذً 

ار إُف بعضها أك ما شى كإ٭با أى  (ٓ)
 جاؿ". راجم الرِّ غة" ك"كتب تى اراتو لػ"كتب اللُّ رجة األكُف على اختصى امها، كركَّز بالدَّ أىٍكثر من استخدى 

ار أنو يىذكر رح، كأشى مد عليهما يف الشَّ تى كتابػىٍْب اعٍ   ركح األحاديث"، فقد ذىكر أىمَّ ا عن كتب "شي كأمَّ 
ميز لو بػ"فتح"ا "فتح البار . كأمَّ (ٔ)مدة القارم"ريد "عي مدة"، كيي "العي   . (ٕ)م" فّبى

 ات:يب الكلمى رً كعن كتب اللغة كغى 

                                 
متو: )ككنت قبلي قد ّْٕيف "الكاشف عن حقائق السنن" شرح "مشكاة ا٤بصابيح", للعبلمة حسن بن ٧بمد الطييب )ت: (ُ) ىػ( قاؿ يف مقدِّ

استشرتي األخ يف الدين بقية األكلياء قطب الصلحاء "كِف الدين ٧بمد بن عبد ا ا٣بطيب" ٔبىمعو يف ٝبع أصيل أصلو من األحاديث، 
تكملة )ا٤بصابيح( كِتذيبو.. معلمنا لكل مصنف بعبلمة فعبلمة )معاَف السنن( كأحكامها )خط(, كعبلمة )شرح  فاتَّفق رأينا على

أيب يعلى السنة( )حسن(, ك)شرح مسلم( )فا( ك)مفردات الراغب( )غب(, ك)ا٤بظفر( )مظ(, ك)اإلشراؼ( )شف(. بتصرؼ من: 
 .     ُِ- ُُصـ )ٕبثه منشوره على االنَبنت، دكف معلومات(، البيضاكم، اإلعبلـ بالكتب ا٤بؤلَّفة يف أحاديث األحكا

 (. ُُ/ ُمن: ٧بمد عطاء ا الفوجياين، التعليقات السلفية على سنن النسائي )مرجع سابق(، ) (ِ)

  (.ُِٓ-َُٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ٕٗ/ ْالعقىب )(. كمن موىاًضع استخدامو ٥بذا: ذخّبة ُُٓ/ ُبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ْ)

تاج إُف التَّوضيح، كسىأيكضِّحها يف ىا (ٓ) مش ىو َف يىػحصير ٝبيع اٍخًتصاراتو كريميوزه؛ ك٥بذا أضىاؼ كقاؿ: )كرٗبا يوجد بعض اصطبلحاتو ٙبى
 (. كسيىٍأيت نقاشه متعلِّقه هبذه النقطة، يف مبحث "النقد"، بإذنو تعاُف.ُُٓ/ ُالشَّرح(. ذخّبة العقىب )

 (. ِِ/ ٗيف: ذخّبة العقىب )كما   (ٔ)

 (. ُٗ/ ِِ(، ك)ّّٔ/ ُِ(، ك)ِٔ/ ٗ(، ك)ُِٖ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب )   (ٕ)
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ار أنو يىرمز . ككذا أشى (ِ)اح"ّب" بػ"ا٤بصبى ح ا٤بنً ا أنو يػىٍرمز لكتاب "ا٤بصبى ، (ُ)متويف مقدِّ  رهفممَّا ذىكى 
 . (ْ)"ؽ" أيضناػكاؿ أنو يىرمز البن ماجو بشٍ ، كاإلً (ّ)"ؽ"ػللقاموس ايط ب

دَّدي ا٤بٍقصودي  "ؽ" ابن ماجو، كإذا كاف ػا٢بديث عن التَّخريج فا٤براد ب كاف  اب السِّيىاؽ، فإذٕبسى كٰبي
 ود بو "القاموس ايط". ح مىعُب كلمةو، فا٤بقصي السِّياؽ يف شرٍ 

ح ركس يف شرٍ اج العى حو فهو"تى ا شرٍ ريد "القاموس ايط" كأمَّ ، كيي (ٓ)حو"كقد يقوؿ: "القاموس كشرٍ 
 .(ٔ)القاموس"

 ثر". ريب ا٢بديث كاألى هاية يف غى ريد الكتاب ا٤بعركؼ للحافظ ابن األثّب "النِّ كيي  (ٕ)هاية"النِّ كر "ذٍ كيى 
 ر إليها: ا َف ييشً مَّ ػنة، مح ا٢بديث كفقو السُّ قة بكتب شرٍ موز ا٤بتعلِّ كمن الرُّ 

 . (ٖ)ةطار" بػ"نيل"كٍ ل األى يٍ رمز لػ"نػى أنو يى 
 .(ٗ)رح السيوةطيىر(، كمراده: "زىىر الرَُّّب" شكقد يقوؿ: )زى 

 ثريب".رح التَّ ريد: "ةطى ، كيي (َُ)رح"ذكر "الطَّ كيى 
 

 . (ُُ)ذكره اختصارنا بػ"شرح مسلم"كعن كتاب "شرح مسلم" لئلماـ النوكم، فقد يى 
 . (ُِ)كاـ"بلـ بفوائد عمدة األحٍ عٍ ريد: "اإلً بلـ"، فإنو يي كإذا قاؿ: "اإلعٍ 

من صحيح مسلم"، أليب العباس أٞبد القرةطيب، شكل ا أى مى ػفهم لمي ػ،  أم: كتاب "ال(ُّ)فهم"مي ػك"ال
 كىو غّب صاحب "تفسّب القرةطيب". 

، أليب ا٢بسن عبيد ا "شرح مشكاة ا٤بصابيح رعاة ا٤بفاتيح. كييريد بو "مى (ُْ)"ا٤برعاة"ػز برمً كقد يى 
                                 

 (. ُُٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ُّٕ/ ُِ(، ك)ُْ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (.ّٖٔ/ ٗ(، ك)َّّ/ ْ(، ك)ّٔٗ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب )  (ّ)

 (.ّّّ/ ْقىب )كما يف: ذخّبة الع( ْ)

 (. ُٖٕ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ّٕٔ/ ُِ(. كذىكىر اسم "القاموس" فقط يف: )ِْٕ/ ِٕ(. كأيضنا )ُٕٗ/ ِٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

  (.ُْ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.ّٔ/ ٗ(، ك)ٕٗ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٖ)

 (.ُّ/ ٓ(، ك)ُٖٗ/ ْ، ك)(َٕٔ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

(، كقد ذىكىر يف ا٤بًب "الطَّرح" كيف ا٢باشية ذىكىر مرةن أيخرل "ةطرح التثريب". كمن ا٤بوىاًضع أنو يقوؿ: ُِٖ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (َُ)
 (.  ُِٗك ُِٕ/ ُ"ةطىرح"  كما يف: )

 (. ّٗ/ ٓ(، ك)ُٔ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب )   (ُُ)

 (. ّٖٔ، ّٔٔ، ُّٔ، ّٗٓ/ ُِلعقىب )كما يف: ذخّبة ا  (ُِ)

 (.ُُْ/ ّٖ(، ك)ّٗٓ/ ُِ(، ك)ُٔ/ ِِما يف: ذخّبة العقىب )ك  (ُّ)

 كسيأيت ذًكر ميزةو لو يف: "استفادة ا١بامع من كتب شركح األحاديث األخرل".   (.ُٓ/ ِِ(، ك)ُِّ/ ٔما يف: ذخّبة العقىب )ك (ُْ)
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 ا٤بباركفورم. 
 ـ علي بن سلطاف القارم. رقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح" لئلماريد: "مى ، كيي (ُ)كقد يقوؿ: "ا٤برقاة"

يد بو "العدَّ كإذا قاؿ: "العدَّ  نعاين على . أم: حاشية اإلماـ األمّب الصَّ (ِ)ة حاشية العمدة"ة"، فّبي
 يد على كتاب "عمدة األحكاـ".   حكاـ األحكاـ" للحافظ ابن دقيق العً "إً 

ن مراجعو يف ره ضمٍ كى د ذى ب"، كقذٍ لسنن أيب داكد، كا٠بو "ا٤بنهل العى  حه ، كىو شرٍ (ّ)ل"هى ك"ا٤بنػٍ 
 .(ْ)متومقدِّ 

     
 جاؿ:ارات لكتب الرِّ صى ات كاالختً ا عن ا٤بصطلحى كأمَّ 

، ك"ِتذيب التهذيب" (ٓ)رؼ"ت"هذيب" بػحى قريب التَّ ها، فكاف يػىٍرمز لػ"تى ار ا١بامع إُف أٮبِّ فقد أشى 
 . (ٖ)الف ذلك. كقد ٱبي (ٕ)جي بػ"صو"يب ِتذيب الكماؿ" للحافظ ا٣بزرى ، ك"خبلصة تذىً (ٔ)ٕبٍريفى "تت"

 أنو متو، إالَّ "ِتذيب الكماؿ"، كَف ييًشر ٥بذا الرَّمز يف مقدِّ راد بػدمو رىٍمز "تك" ككأنو أى خٍ ا استى مَّ ػكم
 .(ٗ)دمو يف بعض الصفحاتخٍ استى 

 كمن الكتب األخرل:
"أةطراؼ  تبللحافظ ابن حجر. كىو من كي  (َُ)راؼ"ت"، كييريد "النُّكىت الظِّ أنو يىٍذكر: "النُّكى 

 اد "ٙبفة األشراؼ" للحافظ ا٤بزم.  ، كأرى (ُِ). ككذا قد يىرمز بػ"ٙبفة"(ُُ)األحاديث"
 بّب" كىو أيضنا للحافظ ابن حجر. لخيص ا٢بى أم: كتاب "تى  (ُّ)لخيص"مز بػ"التَّ رٍ ككذا يػى 

                                 
 (. ِّّ/ ٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ّٔٔ، ّّٔ/ ُِ: ذخّبة العقىب )كما يف (ِ)

 (. ّّ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

ا يف: "استفادة ا١بامع من كتب شيركح األحاديث األخرل".  (ْ)  كيٍأيت ذًٍكره ضٍمن مراجعو يف: "أيموره الفقهية"، ككذى

 (. َٔٔ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 ّْٓ/ ٓ(. كمن ا٤بواًضع: )ْٔ/ ُٕ..(. ذخّبة العقىب )ّّٗ، صِو قاؿ: )راًجع "تت"، جكسيىٍأيت يف عنصر: "ترٝبة الرُّكاة": أن (ٔ)
 (.َِٗ/ ُٗ(، ك)ُّٓك ْٕٖك

: ذخّبة العقىب ) (ٕ)  (. كستىٍأيت اإلشارة ٥بذا يف عنصر: "ترٝبة الرُّكاة". َٔٔك َّٗك ِِّك َُٓ/ ُانظر مثبلن

  قريب" ك"ا٣ببلصة".(. حيث ذىكىر "التَّ َٓٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

ا أف نػىٍفس ُِ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ) (. كيف نفس ا٤بٍوًضع استىٍخدـ ا١بامع عدَّة عبلمات كىي: "تت" ك"تك" ك"ت" ك"صو". كمى
ريفو كتىصحيفو يف السند..". كتىكرَّر ذًكر بعضها ًدي مرةن أخرل يف مبحث: "التَّنبيو على مىا كىقىع من ٙبى / ٗيف: ذخّبة العقىب ) ا٤بٍوًضع سّبى

ُِٔ .) 

 (. ُّٕ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (َُ)

 (. ُُ/ ُكذىكىره ا١بامع ًضمن مراجعو لكيتب "األىةطراؼ". انظر: ذخّبة العقىب ) (ُُ)

 (. كيىٍأيت يف: "ٚبرٯبو للحديث" مىوضعه أنو ذىكر "التُّحفة كالنُّكت".  َِ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )   (ُِ)

 (.َُ/ ُمن مراجعو لكتب "التخريج". انظر: ذخّبة العقىب )ره ا١بامع ضً كى (. كذى ْْ/ ُْ(، ك)ِٖك ْٕ/ ٓذخّبة العقىب ) كما يف: (ُّ)
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كىو  (ِ)"اللب". أك يذكر (ُ)ثّبنساب" للحافظ ابن األى باب يف ِتذيب األى اللُّ باب" كيريد "ز بػ"اللُّ رمً كيى 
كىو   (ّ)نساب"كر "األى ذٍ ـ. أك يى ثّب ا٤بتقدِّ لكتاب ابن األى  اللباب" للحافظ السيوةطي، كىو اختصاره  لػ"لبُّ 

 ساب.   نٍ كتاب لئلماـ السَّمعاين. كىذه الثبلثة يف علم األى 
 . (ْ)الك"فية ابن ملٍ م اإلماـ ابن مالك يف علم النحو كا٤بشهور باسم "أى ظٍ ريد "نى ك"ا٣ببلصة"، كيي 

 ريد بو كتاب اإلماـ النوكم ا٤بشهور يف الفقو. كيي  ،(ٔ)أك "اجملموع" (ٓ)ذكر: "٦بموع"كيى 
 (ٖ)رائد"م الفى ظٍ . ك"نى (ٕ)اكم"دريب الرَّ ر "تى كى تب علم مصطلح ا٢بديث، فذى ٠باء بعض كي تصر ألى ٱبى  كمرةن 

 ئي.  بلى للحافظ العى 
توف األحاديث، كمثل "خ، ـ، د ت، صحاب مي ا ىي رموزه لكتب أى ات ا٤بشهورة، مكمن ا٤بصطلحى 
ياف؛ كوِنا مشهورةه . كىو َف ييفرد ٥با بالبى (ٗ)حاديثرٯبو لؤلى دمها ا١بامع لبعض ٚبى خٍ ؽ، س"، كقد استى 

 اكلة. تدى مي 
  حو.دمها ا١بامع يف شرٍ خٍ ات الٍب استى ذلك، من الرُّموز كا٤بصطلحى  كإُف غّبً 

  

                                 
 (.  ُِ/ ِِ(، )ْْٖ/ ٓ(، ك)ّْْ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ُّٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )   (ِ)

 (.  ُِ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ّ)

 (. ّٕٔ/ ُِ(، ك)َٗ/ ٓة العقىب )كما يف: ذخّب  (ْ)

 (.ّٕٔ/ ُِ(، ك)ُِٖ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب )   (ٓ)

 (.ْْ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.َُٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ)

 (. ّْٔ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. َّٗ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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ة   اس  ر  ٌث المبحث الثانً: فً د  د  ح ه للح  ر  ٌق ت ه عند ش  ر  ه ج ه وط  ن   م 

     
هىًجو العىاـً عند تػىنىاكيًلو للحىدً     يثالمطلب األكؿ: في ًذٍكًر مىنػٍ
هىًج عند تػىنىاكيًلو لبىعض األىحىادً    نػٍ  يثالمطلب الثاني: في خيريكًجو عن ىذا المى
هىج الذم كى    نػٍ  وضىعىو لنػىٍفسً المطلب الثالث: أىٍحوىاؿي األىحىاديًث مع المى
هىًج الذم كىضىعىو   نػٍ  المطلب الرابع: مىا زىادىه على المى
اية البىاب، كالميجىلَّد   ٍتًمو لشىٍرًحو الحديث، كنًهى  المطلب الخامس: في طىريقىة خى
 الًقصىرالمطلب السادس: تػىنىاكيليو للحىًديًث من نىاًحيىة الطُّوًؿ ك   
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

167 

ه     ن  ر  م  ك  ٌثالمطلب األول: فً ذ  د  ل ه للح  او  ن  ام  عند ت   :  ج ه الع 

  
ػىاًسن ىذا الكتاب: أف ا١بامع بػْبَّ مىعىاَف مىٍنهجو كةطريقتو يف ميقدِّمتو  كيف البىٍدء، أيًشّب إُف أف من ٧بى

 .(ُ)"قػيرَّة العٍْب" حو، كعلى ىذا سىار يف ميعظم كتبو، كمىا يفلكتابو كشرٍ 
نهجهم عند الشَّرح، كصىًنيع القاضي النَّحو بأٍف يىذكركا مى  كقد سىارى بعضي شيرَّاح ا٢بديث على ىذا

ايب: )كالقاًضي مىٍنهجيه يف و يف أىكىائل ميصنَّفاتو مؤلَّفىاتو، كىو يػيوىضِّح مىنهىج عياض، قاؿ الباحث الَبُّ
غالبنا(

(ِ). 
تويىات ا٢بديث الواحد للحديث، فإنو قد سىارى ًكٍفقى "أيةطيرو عامَّة"، أك تقوؿ: "٧بي  (ّ)كا١بامع عند تىناكلو

 من العىناصر". 
 :(ْ)رح" حيث ذىكىر أنو سىار ًكٍفقى التَّاِفنهجو يف الشَّ كقد أىشىار إليها ا١بامع يف "مى 

 
 ة:ٝبح تلك الَبَّ رٍ ا أك غّبٮبا، مث شى ا أك كتابن ف بابن ٝبة ا٤بصنِّ رٍ تػى  ًكتابةي   -ُ

عند ترٝبة الباب، قبل ا٣بىٍوض يف تىفاصيل شرح فأحياننا يػىٍبدأ ا١بامع بوٍضع شرحو قصّبو للباب كيىًقف 
 ، ا يكوف العبد من ا عز باب: أىقربي م -ُٖٔحيث قاؿ عند "ا٢بديث كالسند، كمىا كىقف عند بابو

 .(ٓ)كجل": )ىذا باب ذًكر ا٢بديث الدَّاؿ على بياف أىٍقرب أىٍحواؿ العبد من ا عز كجل(
ٝبة، كلكنو كاف ييبْبِّ أحياننا، كأحياننا ال يىتناك٥با، كا١بامع  أنو سىيىذكر شرحنا (ٔ)كىو قد أىشار ىنا للَبَّ

ٝبة: إذ قد -ىذا األمر-عند ذًٍكره ِف  . فهو قد يىشرح كقد (ٕ)ا كانت ٥با أٮبيَّة أىٍشرىحها(قػىيَّده بقولو: )كالَبَّ
 يت مفصبلن يف مطلب "تىرٝبة الباب"، بإذٍف ا تعاُف.أٍ يىَبؾ. كسيى 

اجم كالعىزىاء يف ا يػىٍبدأ عند يف "فوائد ا٢بديث"، بأف أكَّؿ م -يف الغالب- ىذا األمر، أنو يىتعرَّض للَبَّ
 سىٍرًدىا بالٍب تىتعلَّق بػ"تىرٝبة الباب". 

 

                                 
 اب عند استعراض "ميؤلَّفاتو"، ككمىا سيىٍأيت قريبنا ذًكر مىنهج شىٍرحو لػ"سنن ابن ماجو".  تىقدَّـ ذًكر مىنهجو ٥بذا الكت (ُ)

 . ُٖٔصـ(، ُٕٓٗالبشّب علي الَبايب، القاضي عياض كجهوده يف علمىٍي ا٢بديث ركايةن كدراية )د.ـ: دار ا٤بصطفى، د.ط،  (ِ)

عىناصر كا٤بنهج الٍب كىضىعو لنػىٍفسو، حٌب أىٍخرج من ميراد "شرحو للحديث" الذم ىو جزءه من كالتَّعبّب بالتػَّنىاكؿ: أليريد بو شىٍرحو للحديث بال (ّ)
 تىناكلو للحديث.  

 (. َُٓ/ ُكأىٍصل ىذه ا٤بادَّة من مقدِّمتو: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ٓ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٓ)

مة الكتاب.  (ٔ)  أٍم: يف مقدِّ

 عو. من ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو م (ٕ)
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 :اتنن ا كمى ندن ا٢بديث سى  ابةي تى كً مث   -ِ

ا ىو مذكوره يف "اجملتىب"، كأىًجديه يى  ،  كمى ا بأٍف يىذكر ا٢بديث الشَّريف بسنده كامبلن ذكر ا٢بديث دائمن
كال يىَبؾ ىذا األمر، سواءه أىراد تىناكلو بالشَّرح، أك كاف تىناكلو للحديث ٨بتصرنا، أك كاف ا٢بديث ضعيفنا، 
ده يىذكر ا٢بديث كامبلن كبسنده، فهو ليس كبعض الشُّراح الذم يىذكر ا٢بديث الذم ييريد أٍف يىتناكلو  ٘بًى

 . (ُ)ا٤بٍوًضع من ا٢بديث الذم ييريد شٍرحو بالشَّرح فقط، أك أف بعضهم يىذكر فقط
ككأف ا١بامعى من مقاصده، ًإرادةي ضىٍبط مىًب ا٤بصنِّف كأحىاديثو، ك٥بذا كاف كثّبنا ما ييقارف بْب النُّسخ 

قيم كالتَّشكيل ا يىذكر ا٢بديث بالَبَّ كيىذكر الفيركؽ بينها إذا كىجىد. ككمى
ا من جهد مىن سى (ِ) مَّن ػقو مبى ، ميستفيدن

 .   (ّ)خدموا "سنن النسائي: اجملتىب"
 
 د:جاؿ ذلك اإلسناراجم رً على تى مث يىتكلَّم  -ّ

دِّد عددىم، فيقوؿ: )رجاؿي ىذا اإلسناد: ٟبسة( . كيىٍشرع بذًكرىم ٕبسىب تىرتيبهم، مع (ْ)كىو غالبنا ٰبي
 . (ٓ)كىكذا( ُ،ِتىرقيمهم )

 
 د:ائف ذلك اإلسناكر لطى ذٍ مث يى  -ْ

 .(ٔ))..كأىذٍكري فيو ما ييستفاد من اإلسناد(كذىكىر ِف بأنو: 
   
 ":شرح ا٢بديث"ا بػعنونن كمي شرح ذلك ا٤بًب، مث يػىقيـو ب -ٓ

كىو يػىٍبدأ غالبنا باسم الصَّحايب الذم رىكل ا٢بديث. كقد ذىكىر ِف أيضنا: )مث بعد ذلك أىٍرًجع للحديث 
بّب، فأىٍبدأ من الصَّحايب.. ، فأقوؿ: "عن رح ا٢بديث كأىضىع "شرح ا٢بديث" بعنوافو كمن جديد، لكٍي أىشٍ 

                                 
، كمىا ىي عادَّة غىاًلب الشُّراح، كإ٭با   -صحيح مسلم-كصىًنيع القاضي عياض رٞبو ا تعاُف، )حيث إنو ال يىسيوؽ مىًب الصحيح  (ُ) كامبلن

(. انظر: د. عبد  -يف "ًإٍكماؿ ا٤بٍعًلم"-ييورد منو ما ييريد شٍرحو  الكرًن ا٣بضّب، فقط، أمَّا الطَّبعات ا١بديدة فهم ذىكىركا الصَّحيح كامبلن
 (. ٔ/ ّالكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )

كيىٍأيت التَّوضيح بشكلو أٍكسىع يف عنصر: "التَّشكيل"، كىناؾ عنصره لتىٍشكيل ا٢بديث كعنصره لتىٍشكيل السند.  (ِ)
 

. -على الغالب-شكَّلةن با٢بركات كمىٍضبوةطةى النَّص أىرىل أف ا١بامع استفادى من ا١بيهود ا٤ببذكلة يف "السنن"، فقد كانت النُّسخ ا٤بوجودة مي  (ّ)
الىف  قيم ا٤بشهور لػ"سنن  -يف بعض األحاديث-كا أعلم. ككمىا سيأيت يف مبحث "النقد" بأنو خى تػىٍرقيم "الشيخ أبو غدة"، كىو الَبَّ

  النسائي".   

 (.  ٔ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ا ..(.  قاؿ ِف يف ا٢بوار كاللقاء الذم (ٓ) ا كاحدن : درجة رجاؿ ىذا اإلسناد أربعة أك ٟبسة..، مث أيتىرٝبهم كاحدن أجريتو معو: )مث أقوؿ أكالن
 كسيىٍأيت يف مٍوًضعو، مفصبلن بإذف ا تعاُف.    

 بتصرؼ من: ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو. كعنصر: "لطائف السند" يىٍأيت مستقبلن بإذٍف ا تعاُف.   (ٔ)
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 .(ُ)أيب ىريرة رضي ا عنو" كأىسيوؽ ا٢بديث كأىٍشرحو..(
 
 ث.ق بذلك ا٢بديتعلَّ تى  مث يىذكير "مسىائل" -ٔ

مث يىٍأيت لعينصر "ا٤بسائل" كييسمِّيو ا١بامع "ا٤بسائل ا٤بتعلِّقة با٢بديث". يقوؿ: )فإذىا انٍػتىهى ا٢بديث آيت 
 .   (ِ)كأقيوؿ: مسائل تىتعلَّق هبذا ا٢بديث..( من جديدو،

 
 : ا٢بديث قاتب متعلِّ ع تلك ا٤بسائل ٕبسى وَّ كتتنػى 

 يث. يف درجة ذلك ا٢بد ُف:األك ا٤بسألة  -
كىذه "ا٤بسائل" يػىٍبدأ غالبنا بذًٍكر "درجة ا٢بديث"، قاؿ: )..كىذا ال بدَّ منو، كأٮبيَّتو معلومةه. أقوؿ: 

 . (ّ)جو البخارم، أك أقوؿ: ضعيف إذا كاف ضعيفنا، كأىذٍكر سببىو(صحيح، متفقه عليو، أخر 
 . ف لوكر ا٤بصنِّ ع ذً اضً ا٤بسألة الثانية: يف بياف موى  -

ٍم مىو  ع، أك يف "الكربل" كذلك أيضنا، ٗبعُب: ىنا ضً ضعو ذىكىره النسائي، أقوؿ: يف ىذا ا٤بوٍ يعِب: )يف كى
 كىذهكقاؿ: )، "الصغرل كالكربل: "الكتابٍْبً ز يف الغالب على . كىو يف ىذا األمر ييركِّ (ْ)كيف "الكربل"(

 . (ٓ)ا(ىا اختصارن ها مع الٍب بعدى ا٤بسألة رٗبا أضمُّ 
 . صوؿصحاب األي رجو من أى خٍ أى  نٍ بياف مى كالثالثة:  -

كشىرىح ِف ا١بامع ىذه النُّقطة: )أىٍعِب هبا: "ٚبريج ا٢بديث". لكِب يف "شرح مسلم" د٦بىٍتها مع 
ا ىنا فقد أى (ٔ)بعض( ا تقدَّـ آنفنا. ككذى رِّج ألىصحاب األيصوؿ، (ٕ)شار إُف ىذا األمر كمى ، كىو يف الغالب ٱبي

أٍم: الكتب السِّتة )البخارم كمسلم كأبو داكد كالَبمذم كابن ماجو( كالسادس ىو كتاب ا٤بصنِّف "اجملتىب: 
 .(ٖ)ننا(ذكر غّبىم أحياكقد أى سنن النسائي"، كلكنو قاؿ: )

 لرابعة: يف فوائد ا٢بديث. كا -
ه، قاؿ: )مث ا٤بسألة الثالثة أك الرابعة: يف فوائد ا٢بديث: فأىذكري "منها" ك"منها" ككذا.. فوائد بأٍف ييبْبِّ 

 حٌب تنتهي الفوائد. 

                                 
ـي قولو يف عنصر: "٧بتويات الشرح"، بإذٍف ا تعاُف. ن (ُ)  فس ا٤بصدر. كيأيت تػىما

 نفس ا٤بصدر.  (ِ)

 من: نفس ا٤بصدر. (ّ)

 نفس ا٤بصدر.  (ْ)

 (. َُٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ٓ)

 من: ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو. (ٔ)

  تعاُف. كسيىٍأيت تىناكؿ ىذا الضَّمِّ يف مبحث "النقد"، بإذٍف ا (ٕ)

 (.َُٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ٖ)
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  . ذىب العلماءمى كا٣بامسة: ذًٍكر  -
ليل َبف معها من الدَّ قٍ يػى  اجح منها ٗباجيح الرَّ رٍ كم ذلك ا٢بديث، مث تػى يف حي  كاف ىناؾ اختبلؼه   إفٍ ف

 . (ُ)ًومالقى 
مث ، "كاختبلؼو يف مسألةو فقهية" سادسةو  ذكرىا ٗبسألةو ق بذلك ا٢بديث فأى تعلَّ تى  ي ىناؾ أموره قً مث إذا بى 

  .(ِ)اجرَّ  مَّ سابعة، فثامنة، كىلى مسألة 
: )مث  ٤بذىاىب األربعة إذا كاف يف ا٢بديث اختبلؼي ا -بعد فوائد ا٢بديث-كقد أىٍردىؼ ا١بامع قائبلن

ا، من الذم ييستفاد من  ا كذى كغّبىم أيتٍرجم: "ا٤بسألة الرابعة أك ا٣بامسة" يف اختبلؼ العلماء يف مسألًة كذى
ا، أقوؿ: قاؿ ا١بامع "الرَّاجح عندم قوؿ فبلف، لكذا ككذا  ا٢بديث، كأىٍحتجُّ ٥بم ٕبيجىجهم، كما أىراه راًجحن

. كعلى كلو فهو يىذكرىا ٕبسىب (ّ)ف ىناؾ مسألة أخرل من ا٢بديث أىذٍكرىا(ككذا" كأىذكير ا٢بٍيًثيَّة، كإذا كا
 ميناسبة ا٢بديث كميٍقتضاه. 

ـ ما حٌقها التَّقدًن ، (ْ)كحٌب يف كىٍضعو للمسائل الفقهية ا٤بتعلِّقة با٢بديث، فإف ا١بامع ييراعي أٍف يقدِّ
 كما حٌقها ا٤بناسبة أكثر بػ"ترٝبة الباب". 

 
 أك نقصو  بزيادةو  ، ىذا األسلوبغّبِّ رٗبا يي بأنو ).. -كأىٍحسنى يف ىذا-سو فٍ امع عن نػى مث اٍعتىذر ا١ب

ا كمذكورنا عند  (ٓ)ا(م لسببو  د ٝبيع ما ذىكىره ىنا أٍف يكوف ميتواجدن . كىذا االعتذار يعِب بأنو ال يػىٍلزىـ أٍف ٘بًى
 يت مفصبلن بإذٍف ا تعاُف.   أٍ كلِّ حديث. كمىا سيى 

ٍتم تى  تم بطريقةو معيَّنةو أيشتيهر بو يف ىذا الشَّ كعند خى  ، (ٔ)رحناكلو للحديث، فإنو ٱبى
 كسيىٍأيت بعض ىذا مفصبلن يف العناصر التالية. 

حو لػ"سنن ابن كهبذه العنىاصر مىشىى عليها ا١بامع عند تىناكلو للحديث، كىذا قريبه مػمَّا تىناكلو عند شرٍ 
 .(ٕ)ماجة"

                                 
اد كيف ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو: ا١بامع َف يىذكر ِف تىطرُّقو لعٍقد "مسألة"، إذا كاف ىناؾ اختبلؼه يف درجة ا٢بديث. كرٗبا أىر  (ُ)

 اختصار الكبلـ. 

 (. ُٖ/ ْمناىج الكتب )مرجع سابق(، )(؛ كانظر: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على َُٓ/ ُمن: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 بتصرؼ من: ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو.  (ّ)

 أخٍَّرتي ًذكر ا٤بثاؿ ألجل أنو يناسب أكثر يف عنصر: "ا٤بسائل"، كسيأيت ىناؾ إٍف شاء ا تعاُف.  (ْ)

 من ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو. (ٓ)

  ، باسم: "ا٤بطلب ا٣بامس: يف ةطريقة ختمو لشرحو ا٢بديث..".كسيىٍأيت بيىاف ىذا يف مطلبو مستقلو  (ٔ)

يف  ،٦بلدات ْر منو دى " كقد صى ح سنن اإلماـ ابن ماجويف شرٍ  ،اجةاجة، كمطالع األسرار البهَّ "مشارؽ األنوار الوىَّ  باسم كتابه   جىامع كلل (ٕ)
 لي: ا يرح كمى يف الشَّ ، ككاف عمليو مكتبة دار ا٤بغِب بالرياض

 و.احتاج إلي ح ذلك، إفٍ الكتاب، أك الباب، مث شرٍ  تابة نصِّ ك  -ُ       
 . ا، مع معارضة النسخ ا٤بوجودة لدمَّ ا كمتنن كتابة نٌص ا٢بديث سندن  - ِ       
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، فإنو ال -رححو لػ"سنن ابن ماجو، كىذا الشَّ أٍعِب: عند شرٍ -بْب ا٤بنهجىٍْب  كعند الػميقابلة كا٤بقىارنة
ح "سنن ابن ًحهما، إالَّ أف عبارتو يف شرٍ يىٍظهر بوجود فرؽو كبّبو بينهما، إٍذ سىارى على ٭بطو كاحدو يف شرٍ 

، كتىطرًُّقو لطريقتو عندماماجو" عند ذًكره لػ"مى  يىرًدي "ا٢بديث الضعيف"  ٍنهجو" كانت أكثر كضوحنا كتفصيبلن
ح "سنن النسائي" كاف يىذكر ما انٍػفىرد بو ا٤بصنِّف النسائي يف كةطريقتو يف "ترٝبة الرَّاكم". كمع إنو يف شرٍ 

          "ا٤بسائل ا٤بتعلِّقة با٢بديث" كيكوف بعد ذًكرًه درجةى ا٢بديث.

                                                                                               
 ك. جاؿ ىذا اإلسناد: ٟبسة، أك ستة، أك ٫بو ذلا بقوِف: رً ذكر لو عنوانن  باألرقاـ، كأى سلسبلن كر تراجم رجاؿ السند، مي ذً  -ّ        
عت يف توسَّ . م فيون تيكيلِّ مَّ ػكاف م  عبلـ، كإفٍ طةن، إذا كاف من ا٤بشاىّب األى متوسِّ  كرت لو ترٝبةن كر، ذى سبق لو ذً م َف يي كاف ا٤بَبجً   إفٍ  -ْ        

 كرت ما ييعرؼ بو من ذى . مت ترٝبتوقدَّ تى  عرؼ حقَّ ا٤بعرفة ٗبا لو، كما عليو، كإفٍ كر ما قالو علماء ا١برح كالتعديل، حٌب يي ترٝبتو بذً 
 ف.عرتبتو يف العدالة، كالضَّ سبو، كةطبقتو، كمى نى 
ا يف "ِتذيب التهذيب" مَّ ػفصيل ٥با مذكر بعدىا ما يكوف كالتَّ  عبارة "تقريب التهذيب" حٌب تكوف كالفىٍذلىكىة، مث أى د أكالن عتمً أى  -ٓ        

 سنة ها للحافظ أيب الفضل ابن حجر ا٤بتوىفَّ مة فتح البارم"، ككلُّ ارم مقدِّ دم السَّ عة"، ك"ىى تعجيل ا٤بنفى "لساف ا٤بيزاف"، ك"ا، كغالبن 
كمن "ِتذيب الكماؿ" للحافظ . فايترح، كيف غّبه من مؤلَّ فظ "ا٢بافظ" يف ىذا الشَّ ةطبلقي لى رٞبو ا تعاُف، كىو ا٤براد عند إً  ىػ(ِٖٓ)

رٞبو ا تعاُف، ك"سّب  (ىػِّٗ سنة )ا٤بتوىفَّ  ُف، ك"ا٣ببلصة" للحافظ ا٣بزرجيِّ رٞبو ا تعا (ىػِْٕ سنة )ٌم ا٤بتوىفَّ اج ا٤بزِّ أيب ا٢بجَّ 
 . رٞبو ا تعاُف (ىػْٖٕ سنة )ها للحافظ الذىيٌب ا٤بتوىفَّ أعبلـ النببلء"، ك"تذكرة ا٢بٌفاظ"، ك"ميزاف االعتداؿ"، ككلُّ 

رٞبو ا تعاُف، ك"ا١برح كالتعديل" لئلماـ ابن أيب  (ىػِٔٓ سنة )ا٤بتوىفَّ  البخارمِّ  ع من "التاريخ الكبّب" لئلماـاضً يف بعض ا٤بوى  يدي زً كقد أى         
رٞبو ا تعاُف، كغّبىا من كتب  (ىػّْٓ سنة )ا٤بتوىفَّ  اف البسٍبِّ رٞبو ا تعاُف، ك"الثقات" لئلماـ ابن حبَّ  (ىػِّٕ سنة )حامت ا٤بتوىفَّ 

 .قْب األعبلـ رٞبهم ا تعاُفاقِّ 
 د. كر لطائف اإلسناذً  -ٔ        

 ة.تاألصوؿ السِّ  ة أصحابف عن بقيَّ د بو ا٤بصنِّ رقيم الكتب كاألبواب، كاألحاديث ا٤بوجودة يف الكتاب، كبياف ما تفرَّ تى  -ٕ        
 د ا بن ٭بّب ا٥بمداينِّ : ٧بمد بن عبفأقوؿ مثبلن  ُ/ُ[ كرقم الباب كا٢بديث ىكذا ُبقات بْب قوسْب ىكذا  رقم الطَّ  كتبي أى  -ٖ        

 ث. قم الذم قبل ا٣بط ا٤بائل للباب، كالذم بعده للحديفالرَّ  ،ْ/ُ[َُالكويٌف، ثقة ثبت  
عن أيب ""شرح ا٢بديث"  اكتب عنوانن ن دكنو حسب ارتباط الكبلـ، كأى ، أك مى كر الصحايبِّ بذً  اح ا٢بديث مبتدءن دخل يف شرٍ أى مث  -ٗ        

حويْب، كالفقهاء غويْب، كالنَّ لو، ببياف أقواؿ اللُّ شكل من ٝبي ريبو، كإعراب ما ييستى بو ذلك ا٢بديث من شرح غى يتطلَّ ذكر ما فأى ة.."، ىرير 
 ين. ا٤بعتربً 

 ق هبذا ا٢بديث" "ا٤بسألة األكُف" يف درجتو، "ا٤بسألة"مسائل تتعلَّ  اكتب عنوانن ق بذلك ا٢بديث، فأى ذكر ا٤بسائل الٍب تتعلَّ مث أى  -َُ        
ف رٞبو ا تعاُف، كمنو ييعلم مطابقة ا٢بديث للباب، رجم لو ا٤بصنِّ ا فيها ما تى من الثانية" يف ٚبرٯبو، "ا٤بسألة الثالثة" يف فوائده، مقدِّ 

 أفٍ حديث إُف  تها، كىكذا كلُّ قات ا٢بديث كقلَّ ا ٕبسب كثرة متعلِّ جرَّ  كم كذا، كىليمَّ "ا٤بسألة الرابعة" يف اختبلؼ أىل العلم يف حي 
 ب.  ينتهي الباب، أك الكتا

 إذا كاف ضعفو بسند سباب ضعفو، إالَّ اف درجتو، كأى ح غريبو، كبيى  يف شرٍ ع يف البحث فيو إالَّ ا ال أتوسَّ إذا كاف ا٢بديث ضعيفن  -ُُ        
شاء ا تعاُف،  ق بو، إفٍ ا يتعلَّ حو، كبياف متويف شرٍ سٍ ما إذا كاف يف "الصحيح"، فإين أى ة، مع صحتو عند غّبه، كال سيَّ ف خاصَّ ا٤بصنِّ 

، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: أيب عبد الرٞبن عادؿ :من العضوب. كا٤بوضوع واب، كإليو ا٤برجع كا٤بآكا تعاُف أعلم بالصَّ 
  العرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..، كالرابط:

      (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277).  :تاريخ الزيارة(َُُِ-َُ-َٕ). 
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ل ه او  ن  ه ج  عند ت  ن  وج ه عن هذا الم  ر  ٌث المطلب الثانً: فً خ  اد   : لب عض األ ح 

 
ا، كمىا الواحد، ٤بناسبةو م ٍفًسو، عند تىناكلو للحديثً كقىٍد ٱبىٍريج ا١بامع عن ىذا اإلةطىار الذم كضىعىو لنػى 

 .(ُ)ا(م لسببو  أك نقصو  بزيادةو  ، ىذا األسلوبغّبِّ ا يي رٗبَّ ذىكر ىو يف مقدِّمتو بأنو: )..
أبأف ا١ب -ةعن ىذه ا٢بىالى -كقد ييعربِّ البعض  ييغّبِّ أسلوبو مع ةطيوؿ الشَّرح كةطيوؿ ا٤بدَّة امع بىدى

، حيث (ِ)
 منهج تغّبَّ ، كمع ذلك فلم يى (ّ)قليبلن  زيدي سنة كتى  عشرةى  ى يف تأليفو للكتاب ٟبسى ضى مٍ ف قد أى ا٤بؤلِّ )..قالوا: 

  .(ْ)..(ثةلة الثانية بالثالاخر الكتاب ا٤بسأى و يف أكى جي ػمٍ  ٮبا: دى ٍْب ن اثنػى يٍ  يف أمرى الشارح إالَّ 
ع متقدِّمة من أىٍجزاء الكتاب، بأنو َف يىًسٍر مع ىذه األيةطير الٍب إالَّ أنَِّب مع القراءة، أىجدي يف مىواضً 

ًسو، كال ٲبيكن عند ذلك ًإةطبلؽ القوؿ بأف "نػىفىسىو يف الشرح قد ضيعف"؛ ألنو ما زاؿى يف فٍ كضىعىها لنػى 
ايات شرٍ   ح الكتاب. ًبدى

، كأىًجده ييسقط من ذًكر بعض (ٓ)ما ذىكركه علَّةى أف بعض األحاديث تىكرَّر ذًكرىاإالَّ أٍف ييضاؼ إُف 
نهجو. كمٍوضعو كجدتُّو قد سىرىد ا٤بعلومات سردنا، من "لطائف السند" ك"مسائل ىذه األيةطير كالسٍَّّب على مى 

ا قاؿ يف مٍوضً  ع: )كمعناه كاضحه مػمَّا ا٢بديث"، فهو يىفعل ىذا إذا كاف لو حديثه مشابوه تقدَّـ ذًكره، كمى
 .(ٔ)تقدَّـ، فبلى حاجَّة إُف ًتكراره(

 :  (ٕ)كمن ىذه ا٤بوىاًضع الٍب كىقفتي عليها
 
ا بسنده، مث يىتناكلو بالشَّرح ًكفق األيةطر الٍب كضىعىها، إالَّ أنو  -ُ األىٍصل أٍف يىضع ا١بامع حديثنا كاحدن

ٍرًحها يف مكافو كاحد، كيىفعل ا١بامع ىذا األٍمر إذا  ع قاـ بضمِّ عددو من األحاديث كشاضً يف بعض ا٤بوى 

                                 
 (. َُٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ُ)

ا ككأنو يىػًميل إُف االٍقتصار كاال (ِ) ختصار، كَف يكٍن نػىفىسىو  أشاركا إُف تػىغىّبُّ ا٤بسىار يف الشَّرح، فا١بامع يف األىٍجزاء األخّبة من ىذا الكتاب، بىدى
 كما عند شٍرحو يف األىجزاء األيكىؿ من الشَّرح.  

ة تىأليفو لو". (ّ) ة الٍب قىضاىا ا١بامع يف شٍرحو للسنن، يف: "كىٍصف الكتاب كًذكر ا٠بو كمعناه، كمدَّ ـى بياف ا٤بدَّ   تقدَّ

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ْ)
      (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512 .)( :كسيأيت مزيدي إيضاحو يف ىذا عند َّ-َٓ-َُِِتاريخ الزيارة .)

 مبحث "النقد"، بإذٍف ا تعاُف. 

مة ابن خىلدكف يف دراستو لصحيح البخارم أف كالتٍِّكراري من صىنيع بعض ا٤بؤلِّفْب (ٓ) حىظ العبلَّ ، كاإلماـ البخارم. يقوؿ مصطفى: )كقد الى
عددنا كبّبنا من األحاديث قد تىكرَّر فيو، كعلَّل ذلك بأف اإلماـ البخارم يسيوقها يف كل بابو ٗبعُب ذلك(. من: مصطفى الشكعو، 

 مع تصرؼ. ّٕص مناىج التأليف عند العلماء العرب )مرجع سابق(،
 (. ِّٓ/ ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 من خيركج ا١بامع عن ذًكر اإًلةطار العىاـ كا٤بنهج الذم كىضىعو للحديث الواحد.  (ٕ)
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تيب  حيث الغىالب منو ًإفرادي  -كىذا الصَّنيع منو على القليل-كانت األحاديث ميتشاهبةن كميتسلسلةن يف الَبَّ
 .(ُ)كلِّ حديثو لوٍحده بالذِّكر كالتَّناكؿ

(، حيث ضمَّهيما يف مكافو ُٓك َٓكمن األمثلة ٥بذا الصَّنيع، ما فعىلىو عند تناكلو ٢بديثىٍي: )
ف على (ِ)كاحد . كمن ىذا الصَّنيع استػىٍنتجي بأنو قد يىضمُّهما إذا كاف ا٢بديثاف يف الباب الواحد، كيىدالَّ

 . (ّ)حكمو كاحدو دكف ًتكرار، ككاف أحدٮبا فيو علَّة
كيػىٍقرب من ىذا أنو قد يىضمُّ مسىائل ا٢بديثػىٍْب يف مٍوضعو كاحد

(ْ) . 
 
ل أف ا٢بديث قد تقدَّـ ميشابوه لو؛ فإنو ييٍسقط الكثّب من األيةطر العامَّة الٍب كضىعىها امع إذا رىأى كا١ب -ِ

إالَّ على الشيًء الذم َف ييذكر قػىٍبل، كأٍف يكوف يف السند راكو َف ييذكر،  -يف الغالب-و، كال يىتكلَّم سً فٍ لنػى 
ا قد يىتناكؿ ا٢بديث من جهًة بياف "رجاؿ اإلسناد" ح ا٢بديث مىضىى ك"لطائف السند"، مث يقوؿ: )كشرٍ  ككذى

لىو( قبػٍ
(ٓ) . 

 
كرٗبا ييعذىر عن عدـ سىٍّبه على مىنهجو؛ ألف ا٢بديث الذم يىليو ىو يف نػىٍفس موضوع ا٢بديث  -ّ

يل إُف موٍ  ع يت؛ حٌب ال ييكرِّر ا١بامع ذًكر ا٤بعلومات كالفوائد. كمىا صىنىع مأٍ ضعو سيى الذم يىتناكلو، فكأنو ٰبًي
، صلَّى يف ثوبو  ىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مع القـو حديث أنس رضي ا عنو: "آخر صبلةو صبلَّ

 .(ٔ)كاحدو، ميتوشِّحنا خٍلف أيب بكر"
قة با٢بديث" كاكتفى بوٍضًع )تنبيو( مث سىرىد "ا٤بسائل ا٤بتعلِّ  ا ا٢بديث: ا١بامع َف يػيعىٍنوف لػفعند ىذ

س السند. مث فٍ ة ا٢بديث كأنو من أفراد ا٤بصنِّف، كأنو يف "الكربل" كقد أىٍخرجو بنػى ا٤بعلومات تباعنا، من درج
تم أى  ٝبة، فقاؿ: )كما تػىٍرجم لو ا٤بصنِّف كاضحه من قولو: "خىٍلف أيب بكر"(. مث خى شىار إُف ما يتعلَّق بالَبَّ

   .(ٕ)ل للحديث الذم يىًليوالشَّرح بالدُّعاء كعىادتو عند ا٣بىٍتم، مث انتػىقى 

                                 
 بأنو يف مكافو كاحدو تىناكؿ حديثػىٍْب، فقد كىضىع الشارح حديثػىٍْب كتىناك٥بما بالشَّرح يف مٍوضعو كاحد. (ُ)

إالَّ أنو عند تىناك٥بما فرَّؽ يف بعض األيةطر، حيث عىٍنوف "رجاؿ اإلسناد األكؿ: ستة" مث عىٍنوف "للطىائف اإلسناد" مث  كمع أف ا١بامع ضىمَّهما (ِ)
ر: قاؿ: "شرح ا٢بديث األكؿ" ككذا عىٍنوف للحديث الثاين، إالَّ أف ا١بامع ضمَّ ا٤بسائل حيث قاؿ: "مسائل تتعلَّق ٕبًديثىٍي الباب". انظ

 (. كنػىٍفس ىذا ا٤بثاؿ سيتىكرَّر يف مبحث: "علَّة السند"؛ لوجود مبحثو سنىدمو فيو.    ُٕٔ -ْٔٔ/ ُذخّبة العقىب )

 (.  ُِٔ-ُِٓ(، كقد ضمَّ حًديثىي )ََّ، ِٗٗ/ ْكمن موىاًضع ضىمِّو: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ّْْ/ ِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ْ)
 (. َّ-ِٗ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.   ٓ/ َُ(، ذخّبة العقىب )ٖٕٓصبلة اإلماـ خىٍلف رىعيَّتو". كىو برقم: ) -ٖكتاب: اإلمامة". ٙبت باب: "من " (ٔ)

ككاف ا٢بديث الذم يىًليو: حديث عائشة رضي ا عنها: "أف أبا بكرو صلَّى للناس..". من "كتاب: اإلمامة". باب: صبلة اإلماـ خىٍلف  (ٕ)
 (.   ُُ/ َُذخّبة العقىب )(، ٖٕٔرعيَّتو. كرقم ا٢بديث: )
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ع أيضنا يف األىٍجزاء ا٤بتقدِّمة من الكتاب، إالَّ أنو َف يىلتـز عند تىناكلو بالسٍَّّب على ا٤بنهج كىذا ا٤بٍوضً 
: رٗبا لوجوًد حديثو آخر ييشاهبو فأحبَّ أٍف يىقتصر ا قلتي  . (ُ)ا٤بتَّبع، ككمى

 
 مث ىو قىد يىٍدمج بعض ا٤بسىائل مع بعض:   -ْ

ا إ-كقد صرَّح ا١بامع هبذا-: (ِ)ثةفقد يىٍدًمج الثانية بالثال ا انٍػفىرد بو ا٤بصنِّف،  مَّ ػكاف ا٢بديث مذا  ، ككمى
ا عند تناكلو ٢بديث " رٯبو مع "بياف (ّ)"ِٖٓكمى تاج ألٍف ييفرد ٥بذا األمر إةطىارنا خاصنا بو، كذىكر ٚبى . كال ٰبى

 . (ْ)مواًضع ذًكره عند ا٤بصنِّف"
الثانية، بأٍف يىذكر درجة ا٢بديث مع مواضع ٚبرٯبو عند ا٤بصنِّف،  كقد يىٍدًمج ا٤بسألة األكُف مع ا٤بسألة

كقد ذىكىر هبذه الطريقة: )ا٤بسألة األكُف: ىذا ا٢بديثي من أفراد ا٤بصنِّف من بْب أصحاب األيصوؿ، كىو 
 .(ٓ)حديثه صحيح، أىخرجو ىنا.. كالكربل.. هبذا السَّند فقط(

ع ذًكره اضً ، ٗبعُب: "أنو ذىكر درجةى ا٢بديث مع موى (ٔ) أمرو كاحدككما كىقىع أنو سىرىدى ا٤بسائل الثبلثة يف
سو، كإ٭با سىرىد فٍ عند ا٤بصنِّف، كمىن خرَّجو"، يف مٍوضعو كاحدو، كَف يىٍذكر اإلةطىار أك العناكين الٍب كضعىها لنػى 

ا كأنو ذىكضعو كاحدو، كىذا رٗبا أنو أراىذه ا٤بسائل يف موٍ  و من أىصحاب األيصوؿ رٯبر ٚبى د االختصار، ال سيَّمى
 باإلشىارة فقط كَف يىذكر السند كَف ييطل، كيتأكَّد ىذا بأف حديثنا شابػىهىو قد تقدَّـ.    

 
ا يف "فوائد ا٢بديث"، فقد  -ٓ ييؤخِّر ا١بامع ذًكر الفوائد إُف ا٢بديث الذم يىليو، إذا رىأل أنو ككذى

 ع. اضً . كإُف غّب ذلك من ا٤بوى (ٕ)األكثر مناسبةن 
  ف بىياف األٍمر "ألٍحوىاؿ ا٢بديث مع األيةطير العامَّة" كا٤بنهج، يف العيٍنصر التَّاِف.كيكو 

                                 
 (. ِْٔ، ِْٓ/ ْكال نػىٍنسى أنو ذىكر بأنو قد ال يػىٍلتـز ٗبنهجو. كمن ا٤بوىاًضع أيضنا: ذخّبة العقىب ) (ُ)

ما. (. كمىرَّ معنا أنو صرَّح بأنو قد يىضيمُّهُٕٔ/ ّٖأم: يىضمُّ "موىاًضع ا٤بصنف لو"، مع "فيمىن أخرىجو معو"، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)
ٍمج ىذا يف مبحث "النَّقد"، بإذٍف ا تعاُف.  كستىٍأيت مناقشة أىمر الدَّ

 (. ِٕ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 كىذا ا٤بٍوًضع يف أىٍجزائو األيكىؿ من الشَّرح أيضنا. (ْ)

 (. ِٔٗ(. كىو لصىاًٌف حديث ًذم الرقم: )ِٗ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ُُٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.َُٕ/ ُِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ه      ف س  ه لن  ع  ض  ه ج الذي و  ن  ادٌث  مع الم  ال  األ ح  و   :المطلب الثالث: أ ح 

 
 عند تػىنىاكلو لشرًح حديث.  -األيةطير العامَّة-كىنا ٕبثه متعلقه ٕبىاًؿ ا٢بديث مع ا٤بنهج 

بُّ أٍف ييكرِّر ا٢بديث، كمن ىنا نىشىأ ىذا بٍ كقػى  ل الشُّركع يف ىذا، ذكرتي بأف ا٤بصنف رٞبو ا تعاُف ٰبي
االن إُف ا٤بوٍ ع الذم ذى ا٤بطلب، فقد يكوف ا٢بديث من ا٤بٍوضً  االن إُف ًضع الثاين، أك ٘بىً كره ٧بي د ا٢بديث ٧بي

تلف ٕبسب حال و، كقد خرجتي هبذه ااكلة التَّقًسيميَّة، بعد ا٤بٍوًضع األكؿ، فا٢بديث من ناحية ا٤بنهج ٱبى
 قراءة صًنيعو:

     
ـه:  -ُ  حديثه عا

 بأٍف يىٍشتمل على ٝبيع العناصر الٍب ذكىرىا ا١بامع من "األيةطير العامَّة"، كمىا تقدَّـ ذًكر ذلك.
   
 حديثه سبىقى ذًكريه كتقدَّـ: -ِ

أف لو عدَّةى  -الذم تكرَّر ذًكره-امع مع ا٢بديث أم: تىعاميلو مع ا٢بديث الذم تكرَّر، كةطريقة ا١ب
، ٕبسىب مناسبة ذًكره كًتكراره.   أحواؿو

يل للمٍوضً   ع األكَّؿ. فا١بامع قد يقـو بشرح رجاؿ السند ٨بتصرنا، مث ٰبي
، أنو يقـو بَبٝبة الركاة على كجو االختصار. مث يقوؿ: -ا٢بديث الذم تكرَّر ذًكره-فهو يىصنع مع 

 . (ِ)كالذم يليو . ككذا صىنع ا١بامع يف ا٢بديث الذم يليو،(ُ)ى مشركحنا برقم( )كا٢بديث مضى 
ناكلو ٥با الصَّفحة، كحٌب إنو تىرؾ ذًكر ككاضحه من ةطريقة عمىلو أنو ييريد االختصار، حيث َف يتعدَّل تى 

ٍتم تىناكلو للحديث.   ةطريقتو عندما ييريد خى
يف -ركاةه َف ييٍذكركا بعد، فييَبجم ٥بم، كمىن سىبق ذًكره كأحياننا يف ا٢بديث ا١بديد، يوجد يف سنده 

ييشّب إليهم ٨بتصرنا، مث يىذكر بأف ا٢بديث قد تقدَّـ -ا٢بديث ا٤بتقدِّـ كيف غّبه
(ّ) . 

كإذا كاف ىناؾ حاجةه ليىتناكؿ بعض األشياء تىناكلو كبيَّنو، كوجود كلمةو غريبةو يف ا٢بديث، كذًكرو 
 . (ْ)للطىائف السند

                                 
(: كيف كلىٍيهما: أنو تىرجم لرجاؿ السند فقط، مث ذىكر بأف ا٢بديث ْٖٓ، ّْٖ/ ٓ(، ك)ْٖٖ/ ٓ(، ك)ْْٖ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 قد تقدَّـ.

 (. ُْٓ، َْٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. َٗٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

(؛ حيث ذىكىر بأف ٝبيع متعلِّقات شرٍح ا٢بديث تقدَّـ، لكنو فقط شىرىح األلفاظ ُْٕ/ ٓ(. ككما يف: )ُِٓ/ ٓا يف: ذخّبة العقىب )كم  (ْ)
 الغىرًيبة الٍب كىرىدت يف ا٢بديث.  
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ع ، كال ييَبجم ألمِّ راكم. كىذا ا٤بٍوضً (ُ)ع السَّابق(ياننا يػىختصر األٍمر با٤برَّة كيقوؿ: )راجع ا٤بٍوضً كأح
ـه يف  يكوف من أىٍقصر األحاديث الذم تىناكلو ا١بامع بالشَّرح، إٍذ َف يتجاكز السطرىٍين. كمع أنو مٍوضعه متقدِّ

 رح، حيث ىو يف ا١بزء ا٣بامس. الشَّ 
ا كمتننا"، كصىًنيعو ال ٱبتلف عمَّا ذكرتيو آنفنا. كمن ىذا النَّ   وع: أف ا٢بديث قد تقدَّـ "سندن

ا كمتننا-كمن صىنيعو يف ىذا الباب   : (ِ)-يف ا٢بديث الذم تقدَّـ ا٢بديث سندن
ا عو السَّابق، مث ييَبجم للركاة الذين َف ييوجىدكا يف السند ا٤بتقدِّـ، كيىكتفي بذلك، كمى ضً أنو ييشّب إُف موٍ 

الوضوء من الغىائط" فقد قاؿ ا١بامع اآليت: )كىذا -ُُْصنىع مع حديث صٍفوىاف بن عسَّاؿ يف باب "
ا كمتننا، إالَّ ثبلثة: ُٖٓ/ ُُّا٢بديث تقدَّـ يف الباب السابق ) س.. عمرك بن علي فهو الفبلَّ  -ُ(. سندن

كيزيد بن  -ّ(، ْٕ/ ِْ )كإ٠باعيل بن مسعود فهو ا١بىحدرم .. كتقدَّـ يف -ِ(، ْ/ ْكتقدَّـ يف )
(، كقد تقدَّـ ما يتعلَّق با٢بديث يف الباب ا٤باضي، فبل نيطيل َُٖ/ ٖٕ( ك)ٓ/ ٓزريع.. كتقدَّـ يف )

 . (ّ)الكتاب بإعادتو، كبا التوفيق(
، حيث قىاـ بتىٍحديد الرَّاكم (ْ)أك يىٍصنع كما صىنع مع حديث "الفيرىيٍػعىة بنت مىالك" رضي ا عنها

هىم يف السند، كيىٍشرىح مىٍعُب الكلمات كبعض ٝبيىًلها الوارًدة يف ا٢بديث، مث ذىكىر بأنو ال ييعارض ما تقدَّـ، ا٤ببػٍ 
 .      (ٓ)رحككلُّ ىذه األمور على شكًل نقاطو سريعة من دكف أٍف ييعٍنوف لعناصر الشَّ 

. كأٍف يىذكر ما يتعلَّق بَبٝبة (ٔ)ط فقطكإمَّا أٍف ييصرِّح بأف "ا٢بديث قد تقدَّـ"، مث ييشّب إُف أىم النُّقا
 . (ٕ)الباب

 
 ضعو آخر: كحديثه أىتىى كسيىٍأيت يف موٍ  -ّ

، (ٖ)ٍأيت، كما صىنع مع حديث ابن عباس رضي ا عنهماع الذم سيى ٗبعُب: أف مناسبتو أكثري يف ا٤بٍوضً 
ٝبة" من  رىحعو األكَّؿ: بأٍف تػىٍرجم لرجاؿ السند، مث شى فقد تػىعىامل معو يف مٍوضً  ا٢بديث كفيو ناقىشى "٧بلَّ الَبَّ

                                 
 (.ْٗٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

ا كمتننا". كما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ) (. أك يىذكير بأف "السند بعينو قد تقدَّـ". كما يف: ذخّبة العقىب ّٖٖ/ ّٗيىذكير بأنو قد "تقدَّـ سندن
(ُٗ /ِٓٗ .) 

 (. ّْٕ/ ّذخّبة العقىب ) (ّ)

ا تىكىارىل عيليوجنا، ليػىٍعمىلوا لو، فقىتىلوه..". ٙبت باب " (ْ) (، ذخّبة ّٔٓٓميقاـ ا٤بتوىف عنها زكجها". كىو برقم: ) -َٔكفيو: "أف زكجىهى
 (.   َِٕ/ ِٗ(. ذخّبة العقىب )ّٓٓٓ(. كقد تقدَّـ ٫بوه حديث، برقم: )ِٕٕ-ِٕٔ/ ِٗالعقىب )

 (. ِٕٕ/ ِٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ِٕ -ُٕ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ِّٖ/ ِٗكما يف: ذخّبة العقىب )( ٕ)

األىمر بالوضوء من  -ِٗالغسل كالتيمم". باب: "كتاب:   -ْكفيو: "صلٍَّيت مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ذات ليلة ..". ٙبت " (ٖ)
". برقم: )  (.    ْٔٔ/ ٓ(، ذخّبة العقىب )ِْْالنـو
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اـ َُِٔ/ ّا٢بديث. مث قاؿ ا١بامع: )كا٢بديث بطيولو يىٍأيت للمصنِّف يف: كتاب ًقياـ الليل ) (، كسيىٍأيت ٛبى
ـ عليو ىناؾ إٍف شاء ا تعاُف(  .(ُ)الكبلى

يع مسىائل ا٢بديث كدىرىجتو كمى  ن أىٍخرجو كالفوائد. فأىٍسقىط ا١بامع من ذًكر لىطائف السند، كٝبى
  . ، كا٤بوضع الثاين سيكوف ا٢بديث ميطوَّالن  كا٢بديث يف مٍوًضعو األكَّؿ أشىار ا٤بصنِّف إُف أنو ٨بتصره

يل ا٢بديث إُف الباب القادـ، بعد أٍف كا٢باصل: أف ا٢بديث إذا أىتىى كا٤بٍوضً  ده ٰبي ع الثاين أىٍنسب: ٘بًى
 .(ِ)ع األكؿ بعض األمورضً يىتناكؿ يف ا٤بوٍ 

 
، كتقدَّـ ذًكره، كمىا أنو سيى  -ْ  ضعو آخر:يت يف موٍ أٍ كحديثه جىاء يف مىٍوضعو

، كىو نػى كقد يىأيت ا٢بديث يف موٍ  سيو قد ذيكر كمضىى، كبعضو متعلقه بأحكاـو سيأيت، كمن األمثلة فٍ ضعو
سَّند، مث سىرىد ، فقد تػىٍرجم لرجاؿ ال(ّ)على ىذا، ما كقىعى عند حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنهما

ـي شرٍ  ح ا٢بديث تقدَّـ يف بعض ا٤بعلومات كبشكلو ٨بتصرو دكف عىناكين أك عناصر، مث قاؿ ا١بامع: )كٛبا
 .(ْ)يت أيضنا يف ا٢بج..(أٍ (، كيى ُّٗ/ ُْٖ)

ع األىٍنسىب، فقد ذىكىر الشيخ ا٣بًضّب بأف ىذه ةطريقة ا٢بافظ ابن حجر يف ٍوضً الة للمكعن أىمر اإلحى 
من  "البخارم"ق ٗبقصد تعلَّ ضعو ما يى موٍ  رح يف كلِّ شٍ أنو يى  :ةرى و يف األحاديث ا٤بكرَّ كةطريقتي اؿ: )"الفتح"، ق

 .    (ٓ)(فيو كحً ري حو على مكاف ا٤بشٍ اقي شرٍ يل ببى حً ػره، كيي كٍ ذً 
 
 حديثه سىاقىو ا٤بصنِّف لبياًف علَّةو يف السَّند:  -ٓ

لبيىاف ًعلةو يف السند، كىذا أىحواؿه قد يىتعامل ا١بامع كنوعه يف ا٢بديث الذم يىسوقو ا٤بصنِّف النسائي 
ع: أنو ذىكر غىرض سىٍوؽ ا٤بصنف ٥بذا السند بالذَّات، اضً معو بالشَّرح كقد ال يىتعامل معو، كمن ىذه ا٤بوى 

فقد فييبْبِّ ميراد ا٤بصنِّف من العلَّة ا٤بوجودة يف السند، كييلخِّص الكبلـ، كيىذكر صحَّة ا٢بديث من ضىٍعفو، 
، كا٢بديث   . (ٔ)صحيحه  -بطيرقو األخرل-يكوف السند مىعلوالن

                                 
 (.ْٖٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُ)

(. كذىكر بأف الكبلـ ِٖ/ ْ(. كمن األمثلة أيضنا يف: )ْٗٔ/ ٓكمن األمثلة أيضنا: ما فىعلىو مع حديث عائشة رضي ا عنها. انظر: ) (ِ)
سيىٍأيت يف ا٢بديث التاِف.على ا٢بديث 

 

(، ذخّبة ِّٗما تىفعل النػُّفىسىاء عند اإلحراـ". برقم: ) -ّْكفيو: "أف أ٠باء بنت عيمىٍيس رضي ا عنها، قد نىًفسىت". يف باب: " (ّ)
 (.  َْٕ/ ٓالعقىب )

 (. َِّ، ِِٕ/ ْ(. كأيضنا يف: )ُْٕ/ ٓذخّبة العقىب ) (ْ)

 (.  ُٔ/ ِـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبل (ٓ)

 (.َْٖ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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 ٍنهجو:كا٢بديث الضَّعيف، كةطريقية سىٍّبه مع مى  -ٔ

تلف أيضنا ٕبىسىب كبالنِّسبة للحديث إذا كاف ضعيفنا، فطريقتيو عند تىناكلو لو كاف ضعيفنا، بأنو ٱبى 
 .  (ُ)األٍحواؿ

و قاـ بَبٝبة رجاؿ السند كأةطىاؿ بعض الشيء فقد جاء يف ، فإن(ِ)ضعو كٕبسىًب الذم رأيتو يف موٍ 
صفحتػىٍْب، مث عىٍنوف "شرح ا٢بديث" كركَّز فيو على بياف معاين الكلمات الواردة يف ا٢بديث، مث ذىكر ٚبرٯبو 
كأنو حديثه انٍػفىرد بو ا٤بصنِّف، مث بْبَّ درجة ا٢بديث كسبىبى ضعفو، ككلُّ ىذا على كٍجًو االختصار، ٗبعُب: 

 .(ّ)رؾى ذًكر الفوائدأنو َف يػيعىٍنوف للمسائل ا٤بتعلِّقة بو، كتى 
د بو ضعو آخر، ا١بامع َف يػيعىنًوف لػ "مسائل ىذا ا٢بديث" بل ذىكر مباشرةن بأف ا٢بديث انفىرى كيف موٍ 

 . (ْ)فو، كىو يف أىكىاخر أىٍجزاء الشَّرحعٍ ا٤بصنِّف، كأنو ضعيفه كذىكىر ًكٍجهة ضى 
 

ا ككأف نػىفىس ا١بامع يىقلُّ. كستأيت مناقشة شّب ىنا بأف األجزاء األخّبة من شىرٍ ككما أيحبُّ أٍف أي  حو، بىدى
 ىذا يف مطلب "الطُّوؿ كالًقصىر"، كما تقدَّـ بعض ىذا عندما كاف ا١بامع ييدًمج بعض ا٤بسائل. 

 
 

                                 
إذا كاف ا٢بديث ضعيفنا ال أىتوسَّع يف البحث فيو، إالَّ يف شرٍح غىريبو، كبيىاف درجتو،  -ُُذىكر ا١بامع عند شٍرحو لػ"سنن ابن ماجو": ) (ُ)

خاصَّة، مع صحتو عند غّبه، كال سيما إذا كاف يف "الصحيح"، فإين أىستويف شٍرحو، كأسباب ضعفو، إالَّ إذا كاف ضعفو بسند ا٤بصنِّف 
 كبياف ما يتعلَّق بو، إٍف شاء ا تعاُف(. كتقدَّـ ذًكر مىنهجو لشٍرحو "سنن ابن ماجو" قريبنا.  

العىنرب".  -ُّ(. عند باب: "ُٖٓ -ُٔٓ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ِ)
 

ث الضَّعيف بالشَّرح، إذا كاف ا٢بديث لو ةطرقنا أخرل ييقوِّيو، كقد قاؿ يف مٍوًضع: )..أٍصلي ا٢بديث صحيحه أىخرجو كقد يىتناكؿ ا١بامع ا٢بدي (ّ)
تاج إُف التَّوسُّ  ع الشيخاف، كغّبٮبا من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو كغّبه، كلذلك توسٍَّعت يف شٍرحو، كإالَّ فا٢بديث الضعيف ال ٰبى

 (.      ُِْ/ ُٓ(، ذخّبة العقىب )ُّّٓرقم: ) يف شٍرحو(. كىو للحديث

 (.ُٓٔ/ ّٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)
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ه     ع  ض  ه ج  الذي و  ن  ه على الم  اد  ا ز    :المطلب الرابع: م 

 
ا ا١بامع، كَف تيذكر يف ا٤بنهج، كمنها:كىناؾ بعض العىنىاصً   ر قد زادىىى

 قد ييعلِّق ا١بامع على ًعٍنواف "الكتاب" كيىًقفي عنده:  -ُ
ح رح، كقبل أٍف يىبدأ يف شرٍ كقد يىٍشرح ا١بامع ًعنواف "الكتاب" كيىتناكلو بشيءو، قبل أٍف يىٍشرع يف الشَّ 

 ، كيتنوَّع أمر ىذا التَّناكؿ، من ذلك:تىفاصيل "الكتاب"، كىذا األمر قليله على ما يػىٍبدك
بلو من الكتاب، فقد قاؿ ا١بامع بعد ا قى مى ػأنو قد يىٍذكر ما يتعلَّق بأمر ا٤بناسبة. أم: مناسبة الكتاب ل

كتاب االستعاذة": )لعىلَّ ا٤بناسبة بينو كبْب الكتاب ا٤باضي، أف القضاء لػمَّا كاف أمرنا خًطرنا،    -ْٗعنواف "
مو من أىخطاره؛ فناسىب ذًكر االستعاذة ن ابتيلي بو أٍف يلتجئ إُف ا عز كجل، حٌب يػىٍعصً مى  كاف من حقِّ 

 .  (ُ)بعده، كا تعاُف أعلم(
يف "عنواف الكتاب" بْب  : ما ييًشّب إُف كجود االختبلؼ-يف تىناكلو لعنواف "الكتاب"-كقد يىٍصنع 

  . (ِ)كما صىنع يف  بداية "كتاب آداب القيضىاة"النُّسخ،  
ع: أةطىاؿ ا١بامع كمن تىناكلو لعنواف "الكتاب": أنو شىرىح لعنواف "كتاب الصبلة"، كيف ىذا ا٤بٍوضً 

أى ٗبا يدؿُّ على تبويب "الكتاب"، حيث قاؿ: )أٍم: ىذا كتابه (ّ)النػَّفىس فيو الة  ، بدى يف ذًكر األحاديث الدَّ
صبلة" كبياف معُب الكتاب كأىصلو اللُّغوم، . مث شىرىع يف بياف إعراب "كتاب ال(ْ)على أحكاـ الصبلة(

ل من "عمدة القارم" البن رجب ك"لساف العرب" كأةطىاؿ النَّقل يف بياف معُب الصبلة لغةن كشرعنا، كقد نػىقى 
لو األمر من تى  ايب" عندما صرَّح بأف الصبلة لو؛ فقد عقَّب على "ا٣بطَّ عقيبو فيما يىنقي البن منظور، كال ٱبى

فردات ألفاظ ل من "مي ، كما نػىقى (ٓ)مد صلى ا عليو كسلم، كال ٯبوز أٍف ييصلَّى على غّبه ٨بتصةه بالنيب ٧ب
 .  (ٔ)القرآف" ككتاب "ا٤بغِب"

ل معُب امة"، كىقىف عنده يف قيرب الصَّفحتْب. كقد نػىقى كمن كىقىفات ا١بامع أنو عند "كتاب اإًلمى 
ل من "ا٤بصباح" ك"ا٤بعجم الوسيط"، امة"، كنػىقى مى بكلمة "اإلً  فيةن ميتعلِّقتافرٍ امة"، كمسألةن لغويةن كصى مى "اإلً 

                                 
 آداب القضاة".  -ْٖ(. ككاف قىبلى "االستعاذة" كتاب: "ُّٖ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ُ)

ب"(. مث نػىقىل عن السِّندم رٞبو ا (. حيث قاؿ: )كىقىع يف نيسخةو: "كتاب أىدىب القيضىاة" بًإٍفراد "أىدى َُٗ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)
ما يىدؿُّ على تقدًنو كتأخّبو للكتب. كسيىٍأيت ذًكر ا٤بثاؿ يف: "ضىٍبط النُّسخ"، إٍف شاء ا تعاُف. 

 

 (. ُّ -ٓ/ ٔ(. انظر: ذخّبة العقىب )ُّإُف ص ٓحيث بىدأ من )ص (ّ)

 (. ٓ/ ٔذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُُ/ ٔذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ُّ-ُُ/ٔخّبة العقىب )ذ (ٔ)
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 .   (ُ)كأشىار إليهما يف ا٢باشية السُّفلية
 . (ِ)ككذا قد يىتناكؿ عنواف "الكتاب" بالتَّعقيب

 
  يف كىٍضع ا١بامع ًعنواننا باسم "تنبيو" أك "فائدة": -ِ

يو )تنبيو( أك )ف ا ييسمِّ ائدة(. مػمَّا يعِب: بأِنا إضافةه جديدة على كقد ييًضيف ا١بامع عنصرنا جديدن
 سو عند الشَّرح. فٍ األيةطير العامَّة الٍب كىضىعها ا١بامع لنػى 

ع عنواف "تنبيو" فيما يىراه ذىا أٮبيَّة؛ لينىبِّو القارئ كٕبسىب قرىاءيت ا٤بتواًضعة للشَّرح، رأيتي بأف ا١بامع يىضى 
 ٥بذه الفائدة ا٤بهمَّة. 

 من ٧بتول "التَّنبيو" الذم يىضىعو ا١بامع:   كمػمَّا كقفتي عليو
 .(ّ)ضىع "تنبيو"؛ لبياف سىبىب كيركد ا٢بديثأنو مرةن كى 

 . (ْ)كقد يىضىع "تنبيو" لبياف أمرو متعلقو ٗبسألةو نػٍحوية
 . (ٓ)ع "تنبيهاف" عند فوائد ا٢بديثكيف مٍوضعو كىضى 

 . (ٔ)اؾ تعليله للسند يف "الكربل"كقد يىضىع "تنبيو" لبياف أمرو ميتعلقو بالسَّند، كأف ىن
"مىٍعريكر"، رٝبتو لػوضيحو: أنو بعد تى . كتى (ٕ)كقد يىضىع "تنبيو" لبياف فائدةو يف اسم راكم، كىو تنبيوه قصّب

 ٍعريكر بن سيوىيدو ىذا.   ا٠بو "مىٍعريكر" إالَّ مضىع ا١بامع "تنبيهنا" لبياف أنو ليس يف الكتب السِّتة مىن كى 
 .(ٗ)ةلميَّ . أك فائدة عً (ٖ)ح لنا نىسىب راكمشرى ػ"فائدة"، ليى كقد ييعنوف ب

                                 
 (. َّٔ-َِٔ/ ٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 كسيىٍأيت يف عنصر: "تعقيبو على ا٤بصنِّف".  (ِ)

(. كىذا ا٤بثاؿ سيىٍأيت ذًكره كتىفصيلو يف عنصر: "استفادة ا١بامع من كتب شرح األحاديث.."؛  ُِٓ-ُِْ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب )  (ّ)
 كٍوف ا٤بناسبة ىناؾ أكثر. 

( حيث عىٍنوف بػ"فائدة" يف ٧بتول شرٍح ا٢بديث ُّٔ/ ٓ(. كقد كىضىع التنبيو يف "شرح ا٢بديث". ك)ّٓٗ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)
 أيضنا. كسيىٍأيت ذًكرٮبا مرةن أخرل يف: "النحو كالصرؼ"، بإذنو تعاُف.  

من "نيل األكةطار" حوؿ حديث ااًلستثناء من جىواز دخوؿ ا٢بماـ. كالتَّنبيو  (. كالتَّنبيو األكَّؿ: كاف نىقبلن ْٗٗ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
ديد ا٤بقصود بالرَّاكم "عطاء" من ركاية الطرباين، كرىجَّح ا١بامع أنو "عطاء بن أيب رىباح" رٞبو ا، كك ؼ يف ٙبى ذا نػىقىل الثاين: يف ا٣ببلى

اه الذم ذىىىب إليو.         قوؿ األلباين يف ىذا اال٘بِّ

(. كقد كىضىع "التَّنبيو" يف "ا٤بسىائل". كحاًصل ىذا "التَّنبيو": أنو كىضىع "التنبيو" لييناقش أف ا٤بصنِّف كىضىع  َِٔ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
أف ا٤بصنِّف  ، كمراده أف يف السَّند علةن، لكنو يف "الصغرل: اجملتىب" حىذؼ ذلك الكبلـ، كيىرل ا١بامع-بعد أٍف أكرد ا٢بديث-كبلمنا 

فىو من "الصغرل". ككذا يف: ) ا حذى ( "تنبيو" متعلقه بعلة يف ّٖٖ/ ِِاستىقرَّ رأيو على أف العلَّة ا٤بذكورة ال تيؤثِّر يف صحة ا٢بديث، كلذى
 السَّند، كذيكرٍت يف "الكربل".        

  اإلشىارة إُف ىذا أيضنا يف ذلك العنصر.  كىذه الفائدة متعلقةه بػ"اإلحصاء"، كستىٍأيت (.ٓ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب )( ٕ)

 (. ُٕ/ ُْ(. أك ييعنوف بػ"تنبيو" كما يف: )ُِ-ُُ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (، كقد ذىكر "فائدة": لبياف "النَّفي إذا تىسىلَّط على "كل" ما يػيرىاد بو.  ّٕٗ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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 . (ُ)قةن بالنحوكقد يػيعىٍنوف بػ"حكاية مىليحة"؛ لكي يىذكر حكايةن متعلِّ 
يع اضً نبيو" لبعض ا٤بوى كالغرضي ىنا اإلشارة إُف ىذا األىٍمر ال حىٍصرىه، كأف ا١بامع استخدـى عنواف "التَّ 

 ة. راىا مهمَّ كالفوائد الٍب يى 
 
 قد يىضىع ا١بامع "ٛبهيد" قبلى ذًكره الباب أك ا٢بديث: -ّ

عند ِناية تػىنىاكلو للحديث، كقبل الًبدء بتىناكؿ الباب -رح، يىذكر ا١بامع قليلةو من ىذا الشَّ  عاضً كيف موى 
ا قى -ا١بديد  بلو من التَّبويب. ، ميناسبةى الباب اآليت لػمى

. كقاؿ عند ِنايتو: )كلػمَّا ذىكر ما ييقاؿ عند الدُّخوؿ يف (ِ)كما صىنع عند انتهائو من تىناكلو ٢بديث
أٍف يىذكر ا٢بالَّة الٍب يكوف عليها ا٤بتخىلِّي بعد الدُّخوؿ عند قضاء ا٢باجَّة، كىي عدـ كٍونو  (ّ)ا٣ببلء، ناسىبى 

تيب فقميستقببلن للًقبلة، أك مي  ا ذىكرىا بالَبَّ  .(ْ)اؿ..(ستدبرنا ٥با بل ييشرِّؽ أك ييغرِّب، فلذى
 . (ٓ)قبل ذًكره للباب -ما أىٍشبو بالتَّمهيد كذًكر ا٤بناسبة-إذٍف، قد يىضع ا١بامع 

                                 
 (. كسيىٍأيت بياف ىذا يف عنصر:"النحو كالصرؼ". َُٓ -ُْٗ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب )( ُ)

القوؿ عند  -ُٖحديث أنس رضي ا عنو، كفيو "كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذا دىخىل ا٣بىبلء قاؿ ..". كىو ٙبت باب: " (ِ)
 (. ِْٕ/ ُ(، ذخّبة العقىب )ُٗدخوؿ ا٣بىبلء". برقم: )

ا ييقوِّم أنو أىراد  (ّ) ٍتمو للحديث، كىي ذًكره آلية اإلصبلح.   كمػمَّ ـ بعد أٍف ذىكر ةطريقةى خى  ذًكر ا٤بناسبة؛ كونو ذىكر ىذا الكبلى

النهي عن استقباؿ القبلة عند ا٢باجة". انظر: ذخّبة العقىب  -ُٗ(. كجاءى بعد ىذا الكبلـ مباشرةن التبويب: "ّْٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ْ)
(. كقد ذىكر ْْٖ/ ُالنهي عن استدبار الًقبلة عند ا٢باجة". انظر: ذخّبة العقىب ) -َِر: "(. مث جاء التَّبويب اآلخّْٖ/ ُ)

ا تأكَّد أنو أراد فعبلن ًذكر "التم هيد" ٥بذا "كبلـ التمهيد" ىذا بعد أٍف ذىكر ةطريقتو عند خىتم تىناكلو ٢بديث، كىنا ذىكر آية اإلصبلح؛ مػمَّ
من ذًكر "ةطريقتو عند ا٣بىتم"، كالذم سيأيت يف العنصر التاِف، كما أف ىذا الكبلـ كالوىٍصف  الباب. كىذا األمر ييوًحي: بوجود فائدةو 

 (.          ِِّ/ ّأىٍشبو بالتَّمهيد لو. كمن ا٤بوىاًضع: )

ا بعده م (ٓ) ـ اإلشارة يف عنصر: "قد ييعلِّق ا١بامع على عنواف الكتاب". بأنو قد يىٍذكر مناسبةى "الكتاب" لػمى   ن "الكتاب".كتقدَّ
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كالنوع الثاين، أٍف يىذكر ميناسبةى ا٢بديث القىادـ، بأٍف ييبْبِّ لنا غىرىض ا٤بصنِّف بسىٍوقو ا٢بديث اآليت، 

ا يىتعلَّق ٔبانب بياف الًعلَّة يف ا  . (ُ)لسند، أك كيجود بعض االختبلؼ فيوكىذا النػٍَّوع أكثريه لػمى
: )كسيتىكىلَّم ا٤بصنِّف يف -قبل أٍف يىذكر ا٢بديث ًذم السند ا٤بٍعليوؿ-اًضع: أنو قاؿ كمن ىذه ا٤بوى 

فذىكىر ا١بامع كىٍجو غىرض ا٤بصنِّف من سىٍوؽ ا٢بديث؛ كىو  .(ِ)ا٢بديث التَّاِف على كىىمو يف ىذا اإلسناد(
 .(ّ)مث سىرىد ا٢بديث لبياف مشكلةو يف السند،

ع اضً كا٢باصل، بأنو قد يىذكري ا١بامع مناسبةى الباب كا٢بديث، قبل الًبٍدًء يف تىناكلو. كلكنها يف موى 
دكدة، كالنَّوع الثاين أكثر من النَّوع األكَّؿ.     ٧بى

                                 
ر ا٤بصنِّف كبعبارةو أخرل: يكوف ما ذىكىره من "التَّمهيد" مثل "ا٤بقدِّمة" قبل أٍف يتناكؿ ا٢بديث، كغالبنا يكوف "التمهيد" لبياف الغرض من ًذك (ُ)

 للحديث، كىو لبياف علةو أك مشكلةو يف السند.   

بعد أٍف ذىكر ا٢بديث -(، كقد قاؿ ا٤بصنف أبو عبد الرٞبن ِْٓٓ)(. كىو يػيمىهد للحديث ذم الرقم: َْٖ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ِ)
 : )ىذا الصَّواب، كحديث ابن فيضىٍيل خطىأ(.    -(ِْٓٓ)

 (.  ُِٖ -ُِٕ/ ٔ(، ك)ُِّ، َّٗ/ ْكمن ا٤بوىاًضع: ذخّبة العقىب ) (ّ)
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ل د  ج  اٌة الب اب، والم  ح ه الحدٌث، ون ه  ر  ه لش  م  ت  رٌق ة خ   . المطلب الخامس: فً ط 

 
ٍتمو  كريٍغمى أف مىعرًفة ىذا األىمر ييعتىرب من الفيضيوؿ كالزِّيادة، إالَّ أنو كبسبًب أف لو ةطريقةن ميعيَّنةن عند خى

ـ عنولشرٍ   .(ُ)ح حديثو كباب؛ اقتىضىى أٍف أيفرد ٥بذا األىمر عينصرنا خاصنا بالكبلى
ٍتمو بعد تىناكلو للحديث" كةطريقة "خىتمو للباب كاجمللَّد" يف  كىنا قد دىمىػٍجتي األمرىٍين يف ةطريقة "خى

 مكافو كمطلبو كاحد؛ ألىٍجل ا٤بناسىبة إٍذ كبلٮبا يف ا٣بىٍتم، فنىاسىب ِف ا١بىٍمع يف مطلبو كاحد.   
 كىذا العنصر أشىار إُف ثبلثة أمور: 

ٍتم تػىنىاكلو للحديث: -ُ  ةطريقىتيو عند خى
 هائو من تىناكلو ٢بديثو ما كانتقالو ٢بديثو آخر:ح ا٢بديث، أم: عند انتكةطريقتو بعد أٍف يىتناكؿ يف شرٍ 

ره إُف ا تعاُف. كقد . فيىًكل أىمٍ (ِ)إمَّا أٍف يقوؿ: )كا تعاُف أعلم، كىو ا٤بستعاف، كعليو التُّكبلف(
 .(ّ)ح ا٢بديث"يقوؿ ىذه العبارة عند انتهائو من "شرٍ 
ًتم هبا (ْ)أك يىكتفي بػ )كا تعاُف أعلم( عند انتهائو من ذًكر  -بة العلم إُف ا عز كجلًنسٍ -. كقد ٱبى

. (ٖ). أك بعد "الفوائد"(ٕ). أك بعد انتهائو من "رجاؿ اإلسناد"(ٔ)ح ا٢بديث". أك "شرٍ (ٓ)"لطائف اإلسناد"
 . (ٗ)رٝبة الباب"أك بعد "تى 

ًتم بػ )كا كىِفُّ التَّوفيق(  . (َُ)أك ٱبى
 .(ُُ)واب، كإليو ا٤برجع كا٤بآب، كىو حسبنا كنعم الوكيل(أك تػىًجده يقوؿ: )كا تعاُف أعلم بالصَّ 

ًتم ا٢بديثى بشيءو   . (ُِ)كغّبىا من الطُّرؽ. كقد ال ٱبى
 

                                 
، خصوصنا مع حيصوؿ التِّكرار منو.  (ُ)  كرأيتي أف ًإٮٍبالو صىعبه

 (. ّّٔ، ّٗٓ، ّْٓ، ِّْ، ِْٖ، ِٕٕ، ِِٕ، ُّٖ، ُِٕ/ ْة العقىب )كما يف: ذخّب ( ِ)

 (. َّْ، َْْ، ِّٔ، ّْٔ، َّْ، ِّْ، َّٔ، ِٖٗ، َُِ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ّ)

 (.      ْٕٖ، ُّٖ، ّٕٓ، ّْٕ، ِّٕ، ّٓٔ، ِٖٕ، ُِٓ، ِِّ، َُِ، ُّٗ، ُْٔ، ُُِ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ْ)

 (.  َّٔ، ّْْ، ُّٖ، ِٓٗ، ِِٖ، ِِٕ، ِِٓ، َِٓ، ِّٔ، ِِٗ، ِِٔ، ُِٔ، َُِ/ ْالعقىب )كما يف: ذخّبة    (ٓ)

 (.          ّٓٔ، ّٖٓ، ّّٓ، ِّّ، ُّٓ، ِٖٗ، ِٗٓ، َِِ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ٔ)

 (.      ّْٔ، ّٔٓ، ِّٓ، ّْْ، ّّٖ، ِٓٗ، ِِٖ، ِِٕ، ِِٔ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ٕ)

 (. ّْٗ، ّٗٗ/ ْة العقىب )كما يف: ذخّب  (ٖ)

 (. ْْْ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٗ)

 (.ْٗٓ/ ٓ(. أك يقوؿ: )كبا التوفيق(، كما يف: ذخّبة العقىب )ْٖٖ، ْٕٖ، ْٖٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )( َُ)

  كتكرَّر فيها مرتْب(. ُّٗ، ّٖٔ، ّٖٓ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب )   (ُُ)

 (.     ُّٕ، ِّٗ، ِْْ، ُِّ/ ْ)كما يف: ذخّبة العقىب  (ُِ)
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ٍتمو للبىاب:   -ِ  كةطريقيتيو عند خى

يقوؿ: )كا تعاُف أعلم(،  -رح كما إُف ذلككبعد أٍف يىتناكلو بالشَّ -أنو يف ا٢بديث األخّب من الباب 
 .  (ّ). أك يىكتفي بذًكر آية اإلصبلح فقط(ِ)، (ُ)ٍصبلحمث يىذكر آية اإلً 

 .(ٓ). أك يىكتفي بػ)كبا التوفيق((ْ)التوفيق(، مث يىذكر آية اإلصبلح أك يقوؿ: )كا كِفُّ 
 .(ٔ)أك يىكتفي بقولو: )كا تعاُف أعلم(

 .  (ٕ)اإلصبلحٍأيت بآية أك يقوؿ: )كا تعاُف أعلم بالصواب، كإليو ا٤برجع كا٤بآب(. مث يى 
ًتم ِناية "الباب" بشيءو   . (ٖ)كقد ال ٱبى

 كإُف غًّب ذلك من األحواؿ كاألنواع.  
 
ٍتمو للمجلَّد كا١بزء:   -ّ  كأمَّا عن ةطريقًتو عند خى

 فإين سوؼ آخذي ٭بوذجنا من ذلك، كقد فػىعىل اآليت: 
ٍتم ا١بزء: )قد انته ( كمكاف ُْيتي من كتابة ا١بزء يىذكر ا٠بو كنىسبو؛ ألنو سيقوؿ أمرنا، كيىٍذكر خى

حيصوؿ االنتهاء منو، مث يىذكر بعض اآليات، مث ييصلِّي على ا٢ببيب صلى ا عليو كسلم كييسلِّم عليو، مث 
 . (ٗ)(. مث خىتىم بدعاء كفَّارة اجملالسُٓذىكىر ببيىاف أكًَّؿ ا١بزء القىادـ )

 . (َُ)كقد يىذكر تاريخ انتهائو من كتابة ا١بزء

                                 
حى مىا اٍستىطىٍعتي كىمىا تػىٍوًفيًقي ًإالَّ بًاً عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىإًلىٍيًو أينًيبي ﴿ كىي قولو تعاُف: (ُ)   [.ٖٖ ىود:  ﴾ًإٍف أيرًيدي ًإالَّ اإًلٍصبلى
، ّْْ، َُْ، ّْٗ، َّٓ، ّّّ، ُِٗ، َِٖ، َِْ، ُٖٔ، َُٓ، ُّْ، ُِّ، ُِٔ، ُُٗ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ِ)

، ِٖٗ، ُِٗ، َِْ/ ْ(. كقد يىضىع بعدىا ثبلث من عبلمة الوىردة، للداللة على االنتقاؿ إُف باب جديد، كما يف: )ْٖٓ، ْْٖ
مة، كما يف: ذخّبة العقىب )َُْ، ّْٗ، ُّٕ، َّٓ، ّّٓ، ِّْ (. كيف ْٕٗ، ْْٓ، ّْٗ/ ُ(. كقد ال يىضىع تلك العبلى

، مث يىذكر آية اإلصبلح. كما يف: ذخّبة العقىب )بعض ا٤بواًضع:  مات أكالن (. ككما يف بعض َٗٓ، َٕٓ، َْٗ/ ٓيىضىع العبلى
 (. ْٖٖ/ ٓا٤بواضع: قد يىذكرىا عند ِناية تناكلو للحديث. كما يف: ذخّبة العقىب )

 (. ْْٓ، ِّْ، َِّ، ِٗٔ، ُِّ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )( ّ)

 (. َٗٓ، َٕٓ/ ٓ(، ك)ّّٓ/ ْ)كما يف: ذخّبة العقىب ( ْ)

 (. ْٗٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )( ٓ)

 (.     ُْٕ، َْٕ، ّٖٔ، ُّٓ، ِٖٗ، ِٖٓ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ّٔٗ، ّّٗ/ ّٗ(، ك)ََْ، ّٕٕ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ)

تم بشيء، كال يىضع عبلمة الوىردة. كما يف:  (. كقدْٗٔ/ ٓ(. ك)ُّٕ، ّٖٔ، ُٕٕ/ ْ(. )ْْْ/ ِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٖ) ال ٱبى
 (. ُّْ/ ْذخّبة العقىب )

ا تقدَّـ يف: "انتقاؿ الشيخ ٧بمد للسعودية..".   ّٕٖ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ) ديًد مكاف سىكًنو. كمى  (. كاستفدتُّ من ىذا األمر، من ٙبى

: )انتهيتي ٕبمد ا كتىوفيقو .. من شرٍح كتاب ا١بهاد من سنن اإلماـ ا٢بجَّة كأىٍلمىح يف مٍوضعو بتٍأريخ، عندما خىتم كتاب ا١ب (َُ) هاد قائبلن
 ِٖا٤بوافق:  ىػُُْٗ/ ٗ/ َُعصر يـو االثنْب: "اجملتىب" يف شهر رمضاف ا٤ببارؾ بعد الن النسائي رٞبو ا ا٤بسمَّى بػأيب عبد الرٞب
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رالمطلب  ول  والق ص  ة الط   ٌ اح  ٌث  من ن  د  ل ه للح  او  ن   :السادس: ت 

 
اية، أيًشّب إُف أف الشيخ ا٣بضّب قد كىصىف شىرٍح ا٢بافظ "الفتح" بأف من الػًميزىات الٍب امتىازى هبا  يف الًبدى

ج س الطريقة كا٤بنهى فٍ يف الكتاب بنػى  رح آخر حديثو شٍ ه، يى و إُف آخرً لً من أكَّ  به اسً تنى مي حه )بأنو شرٍ  "فتح البارم"
 ؿً ده يف أكَّ رين كغّبىم، ٘بىً راح كا٤بفسِّ فْب من الشُّ يف الكتاب، ٖببلؼ غالب ا٤بؤلِّ  ؿ حديثو ح فيو أكَّ رى الذم شى 

 . (ُ)ا(ركح ىكذب الشُّ الً غى ك ز، وجً تصر كيي خٍ و أك ينتهي ما عنده فيى تي َب ٮبَّ فٍ ب ٔبميع ما عنده، مث تػى لً الكتاب ٯبىٍ 
ر صى هاية اختى الكتاب، مث يف النِّ  ؿً ما عنده يف أكَّ  بكلِّ  بى لى جٍ أى دة القارم": )"العىٍيِب" كقاؿ يف حقِّ "عم

س ا٤بنهج كالطريقة فٍ يف الكتاب بنػى  ح آخر حديثو رى رح، حيث شى ازف يف الشَّ وى التػَّ " فتح البارم"ميزة ك ا، جدن 
 . (ِ)(ولً عليها يف أكَّ  ارى الٍب سى 

ناكلو للشَّرح، أٍم: أنو يف حديثو د من ىذا ا٤بطلب ىو "التػَّوىازف" عند تى كمػمَّا تقدَّـ يىٍظهر بأف ا٤بقصو 
ـ كاٍختىصر.   أىةطىاؿ فيو، كيف حديثو اقٍػتىصر فيو الكبلى

ا رح من تلك النَّاحية، فقد ذىكر البعض كىذا الشَّ  رح كةطيوؿ مع ةطيوؿ الشَّ -ييغّبِّ أسلوبو بأف ا١بامع بىدى
، كمع ذلك فلم (ّ)قليبلن  سنة كتزيدي  عشرةى  و للكتاب ٟبسى ضى يف تأليفً مٍ ف قد أى ا٤بؤلِّ )..، حيث قالوا: -ا٤بدَّة

 .(ْ)..(و يف أكاخر الكتاب ا٤بسألة الثانية بالثالثة٦ٍبي  ٮبا: دى ٍْب ن اثنػى يٍ  يف أمرى  منهج الشارح إالَّ تغّبَّ يى 
أحواؿ يف دىٍمج بعض  أف لو عدَّة مر الدٍَّمج:إالَّ أنو يىٍصعب ًإةطبلؽى ما ذىكىركه بالكيلِّية، فقد ظىهر يف أى 

 . كىكذا. (ٓ)، كأٍف "ييٍدًمج الثانية بالثالثة"-كتقدَّـ بعضو آنفنا-ا٤بسائل مع بعض 
ا ا١بامع يف تىناكلو رح، كأف كمػمَّا ليوًحظى عليو، تػىغىّبُّ ا٤بسىار يف الشَّ  لؤلجزاء األخّبة من ىذا الكتاب، بىدى

 جزاء األيكىؿ من الشَّرح.  حو يف األى تصار، كَف يكٍن نػىفىسىو كما عند شرٍ ككأنو يىػًميل إُف االٍقتصار كاالخ
رح، بأنو يف تىناكلو لبعض األحاديث، يكوف كييناقش ىذا األمر، بأنو قد كىقىع يف أجزاء ميتقدِّمةو من الشَّ 

حيث  -، (ٔ)رحـ من الشَّ فقد كىقىع تىناكلو يف سطرىٍين، مع إنو يف جزءو متقدِّ  -ضعو كما يف موٍ -ناكلو ٨بتصرنا، تى 
اب عن ىذا أنو يىفعل ذلك إذا تىكرَّر ذًكر ا٢بديث. -كاف يف ا١بزء ا٣بامس  ، كقد ٯبي

                                                                                               
 (.   ٕٓٔ/ ٓ. ككما يف: )(ّْٕ/ ِٔـ(. بتصرؼ من: ذخّبة العقىب )ُٖٗٗديسمرب 

 (. ُٔ/ ِبتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، ) (ُ)

 (. ِٖ/ ِبتصرؼ من: نفس ا٤بصدر، ) (ِ)

ة تأليفو لو (ّ) ة الٍب قىضىاىا ا١بامع يف شٍرحو للسنن، يف: "كىٍصف الكتاب كًذكر ا٠بو كمعناه، كمدَّ ـى بياف ا٤بدَّ   ".تقدَّ

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ْ)
      (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :كسيىٍأيت مزيدي إيضاحو يف ىذا عند َّ-َٓ-َُِِتاريخ الزيارة .)

 بحث "النقد" بإذٍف ا تعاُف. م

و معو"، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ) (. كمىرَّ معنا أنو صرَّح بأنو قد يىضيمُّهما. ُٕٔ/ ّٖأٍم: يىضم "مواًضع ا٤بصنِّف لو"، مع "فيمىن أىخرجى
ٍمج ىذا يف مبحث "النَّقد"، بإذف ا تعاُف.  كستىٍأيت مناقشة أمر الدَّ

 (.  ُْ-ُّ/ ٓ(. كمن موىاًضع تىناكلو ميقتىصرنا كىو يف جزءو متقدِّـ يف الشَّرح: )ْٗٓ/ ٓىب )كما يف: ذخّبة العق (ٔ)
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صفحات(  ٕ-ٔ(، فقد كاف يىتناكؿ قيرب )ُْكيف أىخًذ عيػِّنىة بالدِّراسة لبعض األحاديث من ا١بزء )
 .   (ُ)لكلِّ حديث

د ٗبثل َف يػىعي  -لؤلجزاء األخّبة من الشَّرح-ناكلو تى  أف ا١بامع يف -كا أعلم-كعلى كلو فيىٍبديك ِف 
 ٓجزاء األكُف كمثل )رأ األى جزاء األيكىؿ من الشَّرح؛ كىذا ييدركو القارئ حينما يػىقٍ تبو يف األى النػَّفىس الذم كى 

ابة . كيػيٍعذر لو بسبًب ةطيوؿ الكتاب فقد استػىٍغرؽ يف الكت(ِ)(ّٖ( كييقارِنا باألجزاء األخّبة، كمثل: )ٔك
 حاديث قد تىقدَّمت، أك رٗبا أفبعض ا٤بسائل كالفوائد الٍب تتعلَّق ببعض األ ا"، كبسبب أفعامن  ُْزيىىاء "

 بعض األحاديث قد سىبىق شٍرحها كذًكرىا. 
قد يىًسّب على نػىٍفس األيةطير الٍب  -يف األحاديث الٍب َف تتكىرَّر من األجزاء األخّبة-مع أفَّ ا١بامع 

 .(ّ)يف الشَّرح ٍفسوكضىعىها لنػى 
   إُف حدو ما. -من أكَّلو إُف آخره-توازفه رح بأنو مي ككمىا ٲبيكن كىٍصف ىذا الشَّ 

                                 
 (. ِٕ -ٓ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

ّبة من خصوصنا يف األجزاء األخ-كيىٍظهر ىذا: من صًنيعو عند عىدـ ًذكره العىناًكين كالعنىاصر عند شٍرحو، كاكتفائًو بسىرد ا٤بعلومات سردنا،  (ِ)
 ، ككما ييبلحظ بأنو ال ييطيل كثّبنا.    -الشَّرح

".  -مع بعض التصرؼ-ىذا مٍقتطفه  (ّ) من ٕبثي باسم: "ًعنىايىةي الشِّيخ ٧بمد علي آدىـ، بًتػىرىاًجم أىبٍػوىاب النَّساًئي من كتابو ذىًخّبة العيٍقىبى
متيو ٤بؤٛبر مسندُٕ-ُٓص      : "ترٝبة الباب"؛  كوف ا٤بناسبة ىناؾ أقول. ، كسيىأيت ا٢بديث عنو يفُ. كىو ٕبثه قدَّ
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أ لٌف       ن اعة الت  عل ق بص  ت  ه ج ً الم  ن  انب الم   :المبحث الثالث: الج 

 
  ، كمىا يىتعلَّق بهذا المىٍبحىثتمهيده: في أىٍنواع شيريكح الحىديث    
 لؿ: طىرًيقىةي الجىاًمع في نػىٍقًل األىقٍػوىاًؿ كالمىسىائً المطلب األك      

: من طىرًيقىتو مع النػٍَّقل          أكالن
 ثانينا: من أىٍحواًؿ الجامع عند النػٍَّقل        

 لالمطلب الثاني: من مىٍنهًج الجاًمع في التػٍَّعًقيب على األىٍقواؿ كالمىسىائً      
: من طىريقة الجامع           في التَّعًقيب كااًلٍسًتدرىاؾأكالن
 ثانينا: صيوىره كنىمىاًذج عىقَّبى فيها الجامع        
 ثالثنا: من الموىاًضع التي ييعقِّب عندىا الجامع         
 سائيرابعنا: من تػىٍعًقيبو على شيرَّاح سينن الن        

 فنِّ صى يب على المي عقً تَّ في الالجامع  من مىٍنهجي : ثالثالمطلب ال     
فيَّة       المطلب الرابع: في اٍعًتنىاء الجامًع بالتػٍَّرًجيًح عندى المىسىاًئًل الًخالى

: من طىريقىة الجامًع عند التػٍَّرًجيح          أكالن
 ثانينا: من مىٍنهًج الجامًع "في التػٍَّرًجيح"        

 صىاركااًلٍختً  يصخً لٍ التػَّ عندمىا ييريد جو هى نػٍ مى من : الخامس المطلب     
        :  من طىرًيقىًتو في التػٍَّلًخيص أكالن
 ل"ثانينا: من أىٍنواًع مىٍقًصًده عند ًذٍكرًه كىلمىة "حىاصً         

مىاًت التػٍَّرًقيًم" على النُّصيوصً       ـي الجامًع بوىٍضًع "عىالى ا  المطلب السادس: اىًتمى
نى  المطلب السابع: في ًعنىايىة الجامًع بضىٍبًط نيسىخً       ، كالميقىابػىلىًة بيػٍ  هاالنَّسىائيِّ

: من جيٍهًد الجامًع في ضىٍبًط نيسىًخ النَّسائيِّ           أكالن
 ثانينا: من صيوىًر الجامًع في بيىاف الفيريكًؽ بين النُّسىخ        

ًمحي أيخرىل من صىًنيع الجامًع في الشَّرٍ        حالمطلب الثامن: مىالى
: ًممَّا ا         " في ىذا الشَّ أكالن  رحٍستىٍخدمىو من "أيٍسلوبو
اًشيىة السٍُّفليَّة" "الهىاًمش"         اًمو "الحى  ثانينا: في اٍسًتٍخدى
 حثالثنا: ًذٍكري بىعض كيتيًبو كنىٍظمو في أىثٍػنىاًء الشَّرٍ         
 رابعنا: ًذٍكري أىٍكزىاًف بػىٍيًت الشٍِّعًر في أىثٍػنىاء الشٍَّرح        

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

188 

ثت          ح  ب  تعل ق بهذا الم   ٌ ا  دٌث، وم  وح الح  واع ش ر   :  مهٌٌد: فً أ ن 

 
 يىذكر بعض العيلماء إُف أف أىنواع كيًتب شيريكح ا٢بديث ثبلثة: 

مىٍوضيوعي: كىي الٍب يػيٍقًسم شىٍرحها لسىنىد ا٢بديث كمىٍتنو إُف مىباًحث، فيىتكلَّم على ػكيتب الشَّرح ال  -ُ
ككتاب "عىارًضىة األىٍحوذم" للقاضي أيب بكر ابن العريب الغىرًيب، مث يىذكر ًفٍقهىو.  رح رًجاؿ ا٢بديث مث يىشٍ 

 ىػ(.ّْٓ)ت:
تاج إليو من تىعليقو على سىند بأٍف يىٍشرح الشَّارح م مىٍوًضًعي، أك الشَّرح بالقىوؿ:ػكيتب الشَّرح ال  -ِ ا ٰبى

مو بلىفظ "قولو" مث ييورد م  ييصدِّرا٢بديث أك مىٍتنو، مع ًإضىافتو للفىوائد الٍب يػىرىاىا، ٕبيث  ا سىيىٍشرحو من كبلى
 ىػ(.ِٖٓا٢بديث. ككتاب "فتح البارم" للحافظ ابن حجر )ت:

مو يف ثػىنىايىا أىلفاظ سىند ا٢بديث   -ّ كيتب الشَّرح الػمىٍمزيكج: كىي الٍب يىقـو فيها ا٤بؤلِّف بًإٍدخىاؿ كبلى
ـ، ٕبيث ًرص على اٍنًسجىاـ الكبلى مو ال كمىٍتنو، كٰبى مزيكج باألىصل اتَّضىح ا٤بعُب دكف أٍف يكوف مى ػلو قيرئ كبلى

يِّز األىصل عن الشَّرح إالَّ بوىٍضع األىصل بْب  ىناؾ تىباينه كاضحه يف األيسلوب، ٕبيث ال يىكىاد القىارئ ٲبي
ارم" لئلماـ أٞبد ح صحيح البخاألىٍقواس أك الكتابة ٖبىطو أك لىوفو ميغىاير. ككتاب "ًإرشىاد السَّارم إُف شىرٍ 

 .         (ُ)ىػ(ِّٗالقىٍسطىبلين )ت:
ا قً كمىو  ع ىذا الشَّرح من تلك األىٍنواع: أنو من النَّوع األكَّؿ ٕبيث نىظىم ا١بامع شىٍرحو ًكٍفق أيةطيرو ميعيَّنة كمى

ًييز قولو بأفٍ  ا أف ا١بامع حىًرص على ٛبى يقوؿ: "قاؿ  سىبق ا٢بديث عن ىذا، كأف ىذا األىمر يف الغىاًلب. كمى
ًييز ا٤بًٍب عن الشَّرًح ٖبطو ميغىاير.   ـ كٛبى  ا١بامع" عندما ييريد اإًلضافة. كمىا حىًرص على تػىنىاسق الكبلى

بحث: فقد اٍستىفدتُّ من الدكتور شوَّ 
ى
تويات (ِ)اط، عندما عىٍنوف ٤ببحثو كأمَّا ًعنواف ىذا ا٤ب . كأمَّا ٧بي

ا تقدَّـ يف عىٍرًضي  ا٣بطَّة ٥بذا ا٤ببحث، كأىكثر العىنىاًصر ىنا أىٍقصيد التَّطرُّؽ ٥با بوجوو عاـ، ىذا ا٤بٍبحىث: فكمى
 حو: كذا ككذا، كقد يىتعلَّق بعض ىذه العىناصر ٗبوىاضيع أيخرل يف "الدِّراية كالرِّكاية" اآلتيػىٍْب. بأنو صىنىع يف شرٍ 

ق بػ"ةطريقتو يف النَّقل"، ك"ةطريقتو يف ا يىتعلَّ . ككذا م(ّ)ا يىتعلَّق بػ"ضىبط النُّسخ"كعلى سىبيل ا٤بثاؿ: م
                 التَّعقيب". ك٫بو ذلك من األيمور.

                                 
انظر: د. ا٢بسْب شواط، مىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )ا٣برب بالسعودية: دار ابن عفاف  (ُ)

ككتاب د. ا٢بسْب . كذىكر د. شواط أنو استفاد من د. أٞبد معبد. قلت: َُٕ-ُٗٔـ(، صُّٗٗىػ/ُُْْ، ُللنشر، ط
 استفدتُّ منو كثّبنا يف ةطريقة دراسة كتب الشُّركح، كقد دلَِّب عليو ا٤بشرؼ د. فيصل بن أٞبد شاه.    

 .    ُْٖانظر: نفس ا٤بصدر، ص (ِ)
ر أنو تىطرَّؽ إُف أىمر "ضىبط كقد تىكرَّر ذًكر ىذا األىمر فيما يىتعلَّق بالسَّند، كفيما يتعلَّق با٢بديث، إالَّ أف قىصدم يف ىذا ا٤ببحث ذًك (ّ)

باب النُّسخ" كاىتمَّ بو بشكلو عاـ. كما أف ىناؾ أمورنا يف "ضبط النُّسخ" ال يىدخل ٙبت السند كا٢بديث، كضىٍبط ما يىتعلَّق بػ"ترٝبة ال
    كالكتاب"؛ فيىٍأيت عينصر ىذا ا٤ببحث جامعنا لشىتىاًت ما يىتعلَّق بػ"ضبط النُّسخ".
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ائ ل  س  ال  والم  و  ل  األ ق  ق  ع فً ن  ام  ٌق ة  الج  ر   .المطلب األول: ط 

 

ق ل    ٌق ته مع الن  ر  : من ط   : أولا

 
ل األىقواؿ كا٤بسىائل من كيتب ريقتو يف نػىقٍ ا٢بديث ىنا يىديكر عن مىنهج ا١بامع كةطريقتو يف النَّقل، أٍم: ةط

 العلماء.  
كأىٍغلبي ىذا الشَّرح نىقله، كلكنو النَّقل ا٤بتنىاًسق كالػميرتَّب، كليس على سبيًل ا٢بىٍشو، كيىًصف ا١بامع 

رَّد الػجىمٍ  : )كإ٭با ِف ٦بي ا لظىاىر النَّص ا٤بًبْب، ع ألىقواؿ اقًِّقْب، كالتػٍَّعويل على ما أىراه منها ميوافقن شىٍرحو قائبلن
فأنا جامعه لتلك األىٍقواؿ، كميرتِّبه ٥با يف كلِّ ما ييناًسبها من ا٢بديث، مث النَّظر فيها، كيف تىناسيبها، حىسب 

 .(ُ)قيرهبا كبيعدىا منو(
تو كىكذا جىرىل أىل الشَّرح للحديث، فا٢بافظ ابن حجر مثبلن أىٍكثر من النَّقل عن ا٤بتقدِّمْب، كنػيقيوال

. كمػمَّن أىٍكثر النَّقل من القاضي (ِ)عن القاضي عياض؛ فتأىثَّر ابن حجر بالقاضي كبكتابو "مىشارؽ األنوار"
ـي النَّوكم يف شرٍ  ل عمَّن ح السنة" كاف يىنقي غوم يف "شرٍ . ككذا اإلماـ البى (ّ)حو لصحيح مسلمًعياض اإلما

 . (ْ)تقدَّمو
ا يىنقلو، كألىٮبيًة ىذا األىٍمر أىفردتُّ لو كمن جىوانب عنىايتو با٤بنقيوؿ: أنو ييض قيم" لػمى مة الَبَّ يف "عبلى

 .(ٓ)ٗبطلبو ميستقل
  

ق ل  وال  الجامع عند الن  ا: من أ ح  ٌا  : ثان

 
 كمن أىٍحوالو مع النَّقل:

                                 
 (.ٔ/ ُ )ذخّبة العقىب (ُ)

. كمن موىاًضع ُٖٗانظر: د. ا٢بسْب شواط، مىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )مرجع سابق(، ص (ِ)
 (.ّْ/ ُ)مرجع سابق(، ) فتح البارم شرح صحيح البخارم أٞبد ابن حجر العسقبلين،نػىٍقلو منو: 

. حيث قاؿ: ًِّٗفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )مرجع سابق(، ص انظر: د. ا٢بسْب شواط، مىنهجيَّة (ّ)
ا، ٕبيث ال يىكاد يىػمرُّ شىرحه ٢بديثو ديكف أٍف يىنقيل عنو يف الغىاًلب..(.          )أمَّا حىٍجم نػيقيوؿ النَّوكم عن ًعياض فهو كبّبه جدن

ابو نيقوالن كثّبة عن األئمَّة األعبلـ من ادِّثْب كالفقهاء، كاستعاف بأىقوا٥بم يف بيىاف معاين األحاديث قاؿ د. بادحدح: )ضمَّنى البغوم كت (ْ)
ديد ا٤براد ٗبا كىرىد فيها من العبارات(. د. علي بادحدح، ا٤بدخل إُف شرح السنة لئلماـ البغوم )جدة: دار  على كىٍجو اإًلٝباؿ، كٙبى

 (. َُٓ/ ُ، )ىػ(ُُْٓ، ُاألندلس ا٣بضراء، ط
قيم" على النُّصوص".  (ٓ)  كسيىٍأيت بإذًف ا تعاُف يف: "ا٤بطلب السادس: اىتمىاـ ا١بامع بوىٍضع "عبلمىات الَبَّ
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 تػىٍرتًيب األىقواؿ الػمنػٍقيولة كتػىنىاسيقها:  -ُ
تيب كالتَّناسق، ككجود ما يىٍستدعي ىذا الشَّ ع يف لو ما ييناسب ا٤بٍوضً كيػيرىاًعي ا١بامع عند نػىقٍ  رح، كالَبَّ

تيبي األىقواؿ كالنُّصوص الٍب يىنقي  لها مع تىناسيقها؛ أىًجده النَّقل، كإٍف كاف النَّقل ةطويبلن يف بعض ا٢باالت. فَبى
 ظاىرنا عند القراءة للشَّرح.  

ـي حىٍشًو ا٤بعلومىات:   -ِ  ااًلٍختصىاري كعد
يل إُف االٍخًتصار، كااًلٍقتصار على ما ييريدهما يىنقي كييبلحظ يف أىكثر  ، إالَّ إذا كاف ىناؾ داعو (ُ)لو أنو ٲبى

 لو سابقنا، أك ييطيل يف النَّقل.  ا نػىقى بأٍف ييعيد م
 ريجيوعو إُف مىصىادر إسبلمية أىًصيلة:  -ّ

حجر، كا٢بافظ ابن تب ا٢بافظ ابن لو، ريجوعو ألمَّهات الكيتب اإلسبلمية، من كي كمن خىصائص نػىقٍ 
، كغّبىا من الكيتب الٍب تيعدُّ من رىكىائز كأىمِّ مراًجع الثَّقافة اإًلسبلمية  .(ِ)عبد الرب، كاإلماـ ابن حـز

 لو: أىٍحوىاؿ ا١بامع مع ما يىنقي  -ْ
، أك أنولو: إمَّا أٍف يكوف نػىقٍ كتىعامل ا١بامع مع ما يىنقي  تىصرَّؼ  لو على كىٍجو االخًتصار فيىٍذكر أنو ٨بتصره

فيو فييشّب إُف أنو "تصرَّؼ"
ل ا٤بٍقطع كمىا ىو، كأىًجد أنو يىستىخدـ يف بعض األحياف كلمة "ما ، أك يىنقي (ّ)

ا ىو دكف تصرُّؼو منو، أك يىزيد يف ا٤بٍقطع، كسيىٍأيت كميراده من ىذا التَّعبّب: أنو يىنقي  (ْ)نىصُّو" ل النَّص كمى
 .  (ٓ)قريبنا

 ر ا٤بنػٍقيوؿ أك تىصرَّؼ فيو: ا اختىصى كا١بامع إذ -ٓ
ده يقوؿ: )انتهى ما يف "الفتح" بنوًع (ٔ)صرَّؼ فيو أشىار فيو بكلمة "بتصرُّؼ"ل كتى كإذا نػىقى  . أك ٘بًى

 .(ٖ): )ببعض تصرُّؼ(ضعو . كقاؿ يف موٍ (ٕ)تصرُّؼ(
ـ العراقي ميلخَّصنا( يقوؿ: "انتهى  . أك(ُ). أك يقوؿ: "باختصار"(ٗ)كعند االٍخًتصار، يقوؿ: )انتهى كبلى

                                 
شو بذًكر ا٤بعلومات الغّب مناسبًة مع الشَّ  (ُ) تصر على ما ييريده، كيىنقيل ما ٰبتاج إليو يف الشَّرح، كال ٰبى يىٍأيت رح، ك فهذا ىو الغىاًلب، أنو ٱبى

 (.    ِٖٓ/ ِْمٍوضعه لو أنو رىاعىى عند النَّقل األىٍنسىب من ا٤بصادر، كا٤بٍوضعي مذكوره يف: "ا٤بسائل"، كىو يف: ذخّبة العقىب )
متو، انظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)  (. ُِ-ٖ/ ُكقد ذىكر ةطرفنا من مىراجعو يف مقدِّ

 صار ما يىنقيلو، كسيىٍأيت ىذا يف عنصر: "ةطريقتو يف التخليص". كمن التَّصرؼ أٍف يقوؿ: "ما حاًصلو" كييريد بو اخت (ّ)

  (.ّّٖ/ ٕ(، ك)ٕ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

" بتصرُّؼ، كاختصارو، كزيادةو من ا٤بصباح(. فجىمع ا١بامع ّٖٔٓ/ ٓكسيىٍأيت نوعه ىنا: أنو قد يىزيد الكبلـ من عنده. كقاؿ مرة: )لساف " (ٓ)
 عو كاحد: تىصرَّؼ كاختىصر كزىاد.  ثبلثة أنواع يف مٍوض

(، ككاف يىنقيل كبلـ اإلماـ الشوكاين من كتابو "نيل األكةطار" كذىكر كلمة "انتهى" من دكف رىمزىا: ُٔٔ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
 (. ِٕٗ/ ِٗ)انتهى كبلـ الشوكاين رٞبو ا تعاُف بتصرُّؼ(. ك)

 (. ِٕ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.  ّٖٗ/ ّٗ(، كقد نػىقىل من "فتح البارم". ك)ُْٖ/ ّٗة العقىب )ذخّب  (ٖ)

 (. َِٗ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ٗ)
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، أٍف يقوؿ ا١بامع عند النَّقل: )ما حىاًصلو((ِ)كبلـ فبلفو باختصار"  . (ّ). كبابه آخره
 ا١بامع يف األىٍكثر أنو يػيًحيل إُف الػمىٍصدر:  -ٔ

يل يف الغىالب إُف مىصدره، إالَّ إف اإلٍشكالية يف أنوكا١بامع عندما يىنقي  َف يىلتـز ٗبنهجو كاحد ل، ٰبي
(ْ) .

ة أىحواؿ: أحياننا يىذكر القاًئل كالػمىصدر، كأحياننا القاًئل فقط، كأحياننا الػمىصدر كا١بزء كللشي خ عدَّ
 . (ٔ)، كأحياننا يىذكر الػمىصدر مث بعد القوؿ يىذكر ا١بيزء كالصَّفحة(ٓ)كالصَّفحة
التو للمىرجع" القوؿ بػكمن ةطيرؽ ا١بامع  -ٕ  "أفىادىه" أك "قىالو":  مع "ًإحى

. ٗبعُب: أنو قد ييؤخِّر ذًكر (ٖ)، أك يقوؿ: "قالو فبلف"(ٕ)ادىه: )أفىاده السِّندم رٞبو ا تعاُف(كمثاؿ أف
ل من "شرح مسلم" لو لقوؿ اإلماـ النَّوكم، فبعد أٍف نػىقى صاحب ا٤بقيولة إُف ِناية النَّقل، كمىا صىنع عند نػىقٍ 
 .     (ٗ)القاًئل كا٤بٍصدىر يف بداية النَّقلذىكر يف ِناية النَّقل: )قالو النَّوكم(، بعد أٍف أبػٍهم 

 كقد يىذكر ا١بامع كلمة "انٍػتىهى" بعد نًػهاية النَّقل:  -ٖ
مة )أ ىػ أك يقوؿ: "انتهى كبلـ (. كلو أف ا١بامع التػىزـى بذًكر ًإحالة ا٤برجىع يف فبلف" كقد يػىٍرمز بعبلى

ا احتاج   . (َُ)بأٍف يىذكر "انتهى"ا٢باشية السفلية ككىٍضع األىٍقواس للمىنقوؿ؛ لػمى
 :  (ُُ)كقد يكوف النَّقل فيو ةطيوؿ -ٗ

ضعو أىكثر من صفحتػىٍْب مع أنو قاؿ: )خيبلصة ما  كأحياننا يكوف النَّقل فيو ةطيوؿ، فقد استػىٍغرؽ يف موٍ 
تىبو ا٢بافظ ابن عبد الربى ..(. فمىع ىذا الطُّوؿ إالَّ أنو لػخَّصو  .  (ُِ)كى

 كال يىنقيل:  كقد ييًشّب إُف ا٤بٍصدر  -َُ
 .(ُّ)ل النَّص، بل ييشّب إليهاكقد يكوف من صىنيع ا١بامع أنو ال يىنقي 

                                                                                               
 (.  ِٓ/ ُْ(، ك) َِِ، ُِْ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ّٓٗ/ ّٖكما يف: ذخّبة العقىب )  (ِ)
 (. كسيىٍأيت يف عنصر: "ةطريقتو يف التلخيص".ُْٓ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب )  (ّ)
التو للمصدر يف: "مقدِّمتو". انظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)  (.   ُِٓ-ُُٓ/ ُكقد تىكلَّم ا١بامع عن أىٍحواؿ ًإحى
 (.ُِٓ/ ّٖكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٓ)
 (.ٕ/ ُْ( حيث قاؿ: )أ ىػ، اجملموع باختصار(. ك)َِّ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٔ)
 (. َّّ/ ِٗ(. ك)ٕ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.  ِِٗك َِٗك ِٕٖ/ ِٗكأٍف يقوؿ: )قالو يف الفتح(. انظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. َُّ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ٗ)

 (.  ْْٔ/ ٓ(. ككقولو: )انتهى بتغًيّب(. ذخّبة العقىب )ُْ/ ُْكقولو: )انتهى كبلـي السندم رٞبو ا تعاُف(. ذخّبة العقىب )  (َُ)
ـ ذًٍكره يف عنصر: "عقيدة الشيخ كمىذىبو"، حيث ذىكىر أنو أةطاؿ النَّقل لكبلـ كأحياننا ييبْبِّ سىبب اإلةطىا (ُُ) لة يف النَّقل، كمىا يف مٍوضعو تقدَّ

 (.          ْٗ-ْٖ/ ٕالنَّوكم؛ لسبًب أنو مٍوضعه مهمه يف عدـ التَّعصب للمٍذىب. كىو يف: ذخّبة العقىب )

.  (. كنٍفسي ا٤بٍوضً ُٕٔ/ ٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ُِ)  ع متعلِّقه بػ"األسلوبية"؛ ألنو مىدىح ٕبث ا٢بافظ ابن عبد الربى
تبو يف "تت" يف ترٝبة عطاء بن السائب(. ذخّبة العقىب ) (ُّ)  (.  َِٗ/ ُٗلقد قاؿ: )انظر ما كى
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 .(ُ)ل من ا٤برًجع كيىطلب أيضنا الرجوع إليو لبلسًتزادة يف ا٤بوضوعكقد يىنقي 
 ع الذم يرىاه أنو يىستحقُّ ذلك:  كأنو ييعقِّب يف ا٤بٍوضً  -ُُ

ؼ ما ذيكر، ك ما يىنقي لو: أنو ييعقِّب على القوؿ أكمن خىصىائص نػىقٍ  لو، إذا رىأل ا١بامع أف الصَّواب خىبلى
تاج إُف تىصويب، أك إضافة تىستحقُّ أٍف تيذكر، كىذا يىٍأيت يف ا٤ببحث التاِف: "ةطريقتو يف أك تىبًيْب مٍوضً  ع ٰبى

 التَّعقيب".
 كإذا كىجىد خىطأن يف النَّقل:  -ُِ

مح ا١بامع مع ما يىنقي  ا يىنقي لو: أنو إذكمن أىمِّ مبلى ألمِّ سببو كاف ىذا -لو خطأن يف العبارة ا كىجىد فيمى
 يف "ا٢باشية السفلية".  -يف الغالب-نبَّو عليو، كبْبَّ صواب الكلمة أك العبارة. كيينبِّو على ا٣بطأ  -ا٣بطأ

الكليُّ"  . ككقولو: )كلعلَّ الصَّواب: "نقيضو السلبي (ِ)كمػمَّا كقفتي عليو قولو: )لعلَّ العبىارةى مىقلوبةه(
فلييتأمَّل(

ل من "الفتح" لفظ "لتػىٍرًفيًعهما" فقاؿ ا١بامع يف ا٢باشية السُّفلية: )ىكذا . كيف "ا٤بتنمِّصىات" نػىقى (ّ)
ا تيردُّ الشَّفاعة.."، (ْ)نيسخة "الفتح" كلعلَّو "لتػىٍرًقيًقهما" بالقىاؼ( ا قاؿ: )ىكذا نيسخة "الفتح" "كمى . ككمى

 . (ٓ)تيردُّ الشَّفاعة.." بزيادة "ال"( كلعلَّ الصَّواب "كمىا ال
ا مرَّ معنا ىنا مع عبارات "فتح البارم" كغّبىا، نقي فأىًجد أف ا١بامع يىهتمُّ بتٍصًحيح عبارة ما يى  لو، كمى

 كييصحِّح بصيغىةو فيها أدىب، إٍذ استىٍخدـ أيسلوب االٍحًتماؿ "لعلَّ". 
د ماءن ل قوؿ اإلماـ ابن حى كمىا صىحَّح لفظنا عندما نػىقى  ـز يف الرَّجل الذم "حىضىر كقت الصبلة كال ٯبى

قنا يف ا٢باشية السُّفلية: )ىكذا النُّسخة بزيادة "كاإلٲباف"، كال يىظهر لو ىنا كال ترابنا"، حيث قاؿ ميعلِّ 
ا يىنقي (ٔ)مناسبة. أىػ ا١بامع(  .(ٕ)لو، كيىتفحَّصىو بقدًر ا٤بستىطىاع. ٗبعُب: أف ا١بامع يػىٍنتبو لػمى

 ييبْبِّ مىعُب كلمةو غىرًيبة: -ُّ
 ،" كإذا كاف يف الػمىنقوؿ كلمةه غريبةه بْبَّ ا١بامع معناىا، كمن األمثلة: أنو كىرىد يف بٍيتو "بًٍئسى القىاسي

 .(ٖ)فقاؿ ا١بامع يف ا٢باشية السُّفلية: )القاس: القدر، أم: بًئس ىذا ا٤بثاؿ(
 لو:ييبْبِّ مىٍقصود ما نػىقى  -ُْ

                                 
ـ اإلماـ ا٣بطَّايب، مث قاؿ: )راجع "معاَف السنن" ..(. انظر: ذخّبة العقىب (ُ) ، حيث نػىقىل كبلى (. ككذا ّٕٖ-ّٖٔ/ ِِ )كما يف مٍوضعو

 (.    ِٕٗ/ ٓةطىلب الرُّجوع إُف كتاب "الى"، كما يف: ذخّبة العقىب )

 (. كأىرىاد ا١بامع قوؿ اإلماـ الشَّوكاين: )كالًقياس يف نـو الليل أنو مثلي نـو النهار!(. َِٕ/ ُذخّبة العقىب ) (ِ)

(. (. ككاف ييصىحِّح عبارة نػىقىلهّٕٗ/ ُْذخّبة العقىب ) (ّ)  ا من كتاب "نظم الفرائد" للحافظ العىبلئي، كعبارتو: )يىقتضيو السىلب الكليِّ

 (. ُِٗ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ِٔ/ ُْذخّبة العقىب )  (ٓ)

 (. ِٓٗ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ُُٔك ُٗٓ/ ٓكمن ا٤بوىاًضع: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.ُٓٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٖ)
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لو، ، ٗبعُب: أنو ييقرِّب للقارئ معُب ما نػىقى (ُ)قوؿ، قد يقـو ا١بامع ببيىاف ا٤بعُب كتىقريبو لناكبعد النَّقل لل
إٍف »حو "أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ لؤلىٍعرايب: ، كمن األمثلة، أنو عند شرٍ (ِ)هده ةطيبه من ا١بامعكىذا جي 

لو من كتاب "ا٤بصباح". مث قاؿ ا١بامع: بنػىقٍ ًح كلمة "يىٍصدقك" . فقاـ ا١بامع بشرٍ (ّ)«دًؽ ا يىٍصديقكيىصٍ 
ازًيك على ًصٍدًقك بإعطىاء ما )كا٤بعُب: إٍف كنتى صادقنا كميػٍخلصنا فيمىا تقوؿ، كتيعاىً  د ا تعاُف عليو، ٯبي

رىًغبتى فيو(
(ْ). 

ا يىنقي  -ُٓ  لو: كقد ييضيف كبلمنا من عنده لػمى
تصر كال يىزيد يف األقواؿ ا٤بنقولة، إالَّ أنو يف مٍوضعو ل النَّص كمىا ىو، كمن ا٤بعركؼ أف ا١بامع يىنقي  أك ٱبى

نة بْب ارى نة مع ا٤بصدىر، كمىعرفة أين الزِّيادة الٍب زىادىا؟ كعند ا٤بقى ارى ، فبدأتي با٤بقى (ٓ)سّبة"قاؿ: "بزيادةو يى 
قيم الٍب كضىعىها ا١بامع على ا٤بٍنق مة الَبَّ ا غيَّػرى من "أٍم: النػَّفٍ ا٤بقطعىٍْب، اتَّضىح أف الزِّيادة يف عبلى س" وؿ، كمى

ا زىاد ا١بملة األخّبة: )فيكيوف أٍكُف ما ييستىفاد منو(. س"،  إُف "ىذه النػَّفٍ   كمى
ـ، كٗبىا يىراه حسننا حظ أف ا١بامع تىصرَّؼ يف ا٤بقطع الػمىنقوؿ ٗبىا ييوافق الكبلى  .       (ٔ)فأيالى

 لو، بذًكره إٍف كاف تصرَّؼى فيو أك زىاد. يىنقي كىنا يىٍظهر دقَّة ا١بامع يف التَّعامل مع ما 
ـ قػىٍولو، قبلى سىٍوقو لؤلىقواؿ: -ُٔ  كأحياننا يقدِّ

، مث يىذكر النَّقلٗبعُب: أف ا١بامع يىذكر قولى   .(ٕ)و كرٍأيو أكالن

                                 
  الفائدة بػ"٧بتويات الشرح". مع تعلُّق ىذه (ُ)

 كأىٍحسب أف ىذا النوع قليله يف الشَّرح، كا أعلم.  (ِ)
اد بن ا٥بىاد رضي ا عنو، كىو برقم: ) (ّ)  ( . َِِ/ ُٗ(. ذخّبة العقىب )ُّٓٗجزءه من حديث شدَّ

 (. َِٓ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ْ)

 (.   ّٔٗ/ ّٗمث قاؿ بعد النَّقل: )انتىهى بزيادةو يىسّبة(. انظر: ذخّبة العقىب ) كىٍجوي ذلك: أف ا١بامع نػىقىل من "ٙبفة األحوذم"، (ٓ)

 (، حيث زىاد كتصرَّؼ. ُِٖ/ ُٗككما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ٕ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ)
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ائ ل    س  ق ٌب على األ ق وال والم  ع  ع فً الت  هج  الجام  ن   . المطلب الثانً: من م 

            

اكأولا  ت در  عق ٌب وال س  رٌقة الجامع فً الت   : : من ط 

 
طلب: "النَّقل"، أف ا٢بافظ ابن حجر اٍستىقى من كيتب القاضي ًعياض كاٍستىفاد منو، كيف ذىكرتي يف مى 

الفو، ككذا يىصنع ا١بامع يف ىذا الشَّرح. ففي لو عنو ٘بىً نػىقٍ  ده مرةن ييواًفق ما ذىىب إليو القاضي، كمرةن ٱبي
الفو. تو قد ييوافق مىن يىنقي الى نيقو   ل عنو، كقد ٱبي

كالتَّعقيب على األىقواؿ كاألىراء، إمَّا بتٍوضيح ميشكلو أك تىصحيح خىطأو، من عىمل الباحث كاقِّق 
ب أٍف ال يػىٍغفل عنو  . (ُ)الذم ٯبى

ميستقل سيىٍأيت يف مطلبو كما يىتعلَّق ببيىاف رأٍيو الصَّريح يف مسألة، أك تىرجيح ا١بامع ٤بسألةو معيَّنة، ف
(ِ) . 

فؤلٮبيَّتو كحىيويَّة ا٤بوضوع؛ فقد أىفردتُّ لو  -اإلماـ النسائي-كأمَّا ما عقَّب فيو ا١بامع على ا٤بصنِّف 
   .(ّ)مطلبه خاصه 

 وات ا١بامع عند التَّعقيب: كمن أىمِّ خىطى 
  لو، بًعبىارة: "قاؿ ا١بامع":ولو كبْب ما يػىنػٍقي أنو ييفرِّؽ بْب قى  -ُ

ولو: تػىًجده ال ييفرِّؽ بْب ا٤بًب أك ا٤بنقوؿ كةطريقة بعض الشُّراح يف التَّعقيب، أنو عندما ييريد أٍف ييضيف قى 
. بعىٍكس ا١بامع "٧بمد بن علي آدـ" الذم (ْ)كبْب تىعليقو "أٍم: ما ييًضيفو ا٤بؤلِّف"، كصىًنيع القاضي عياض

، أك يقوؿ: كا٢باصل، (ٓ)خدمنا عبارة: "قاؿ ا١بامع" يف الغالبميست -ا٤بنقوؿ كًإضىافة ا١بامع-ييفرِّؽ بينهما 
مع بينهما.   أك ٯبى

. كا٢باصل أنو ييفرِّؽ بْب (ٔ)سو بطىلىب ا٤بغًفرةفٍ كإذا ذىكر "قاؿ ا١بامع" فأحياننا أنو يىٍصحبو الدُّعاء لنػى 
 لو. قولو كبْب نػىقٍ 

 ة القاًئل: وؿ، كليس على شىٍخصيَّ ييركِّز ا١بامع على ا٤بسألة أك القى  -ِ
 صو نقُّ تى  ز عليها، دك٭با ٧باكلةً ركِّ لة كيي أب على ا٤بسعقِّ يي : أنو العلماء أىقواؿ ب علىيعقالتَّ  عندةطريقتو كمن 

                                 
 . ٓٓانظر: ٧بمد أبو صعيليك، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )مرجع سابق(، ص (ُ)
 يف: "ةطريقتو يف الَبجيح".  (ِ)
 باسم: "تعقيب ا١بامع على ا٤بصنِّف".    (ّ)
 . ُٖٗانظر: د. ا٢بسْب شواط، مىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )مرجع سابق(، ص (ْ)

  (.ْٕ/ ٕكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٓ)
: ذخّبة العقىب )يقوؿ: "قاؿ ا١بامع عفا ا عنو". ان (ٔ)  (. ٗٔٔ/ ُظر مثبلن
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"يف مسألة ميتابعة راكم  ،ابن عبد الربا٢بافظ ب على ثل ما عقَّ كمً   ،ةطة لسافو بلى سى  لو، أك ريحو م أك ٘بى ػللعالً 
بأف للزُّىرم متابًعْب.  تابع عليو، كذىكر ا١بامع بكلِّ احَباـو بأف اإلماـ الزُّىرم َف يي . فقد ذىكر ىو (ُ)لػمىا رىكاه"

ا تقدَّـ للمصنِّف قىبل  فى، فقد تابعو عمراف بن أيب أنس، كمى قاؿ ا١بامع: )يف قولو: "َف ييتابع" نىظره ال ٱبى
 .    (ِ)حديث، كتابعىو أيضنا أيوب..(

حىظ أنو يىردُّ كييعقِّ  ده اكأحيانن بأدبو مع قاًئل العبارة أك النَّص، كييركِّز على ا٤بسألة ذاِتا.  بفا٤ببلى  ٘بًى
  . (ْ)يهقياح ا٢بديث كاإلماـ البى شرَّ بعض . كىذا الصَّنيع كاف موجودنا عند (ّ)بقَّ م على ا٤بعى َبحَّ يى 

ـ الدَّليل على كىٍجو تىعًقيبو:  -ّ  يىذكر كييقدِّ
ا كالغىالب أف ا١بامع ييصرِّح بسىب الفنا لػمىا ذيكر، كمى ب التَّعقيب ككىٍجًو ذلك، كأٍف يكوف ىناؾ دليبلن ٨بي

 يف ىذا ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ، حيث ذىكر مىن تابىع اإلماـ الزُّىرم يف ركىايتو. 
 كمن ةطيرقو األيخرل يف التَّعقيب:

. كقد ال (ٓ)اشية السفليةأف الغالب أنو ييعقِّب بعد ا٤بنقوؿ مباشرةن، كقد يىذكر تىعقيبو مػيحشِّينا يف ا٢ب
يىذكر ا١بامع اسمى مىن عقَّب عليو صراحةن 

(ٔ) . 
ع التَّعقيب، كقد ييقدِّـ قولو قبل أٍف يىذكر الػمنقيوؿ، ٗبعُب: أنو يىذكر تىعقيبو كرىأيو، قبل أٍف يىسوؽ مٍوضً 

 .(ٕ)ع: عقَّب ا١بامع قبل أٍف يىذكر كبلـ اإلماـ السندمففي مٍوضً 
. (ٖ)ا٤بنقيوؿ با٤بنقيوؿ، فقد جاء يف حديث عائشة رضي ا عنها: "أىٍكىىم عيمر" كقد ييعقِّب ا١بامع

قةو باللغة، كعقَّب عليو بالنَّقل من "القاموس ايط" ك"لساف ل ا١بامع من "شرح السندم" ٤بسألةو متعلِّ كنػىقى 
 . (ٗ)العرب"

                                 
 (.  ّٗٓ/ ّْ(. كقد تكوف اللُّغة فيها قوَّة، كما يف: )ّْٖ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 نفس ا٤بصدر.  (ِ)

 (. كسيىٍأيت ذًكر أمثلة يف: "صوره ك٭باذج عقَّب فيها ا١بامع"، كىو العنصر التاِف مباشرةن.َِِ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

ار "السنن الكربل" كلها-يقوؿ د. ٪بم: )كلقد اتَّسىم العمل النَّقدم عند البيهقي  (ْ) تم سىائر  -على مىدى باألىدىب الًعلمي ا١بىم، فإنو كاف ٱبى
ة "كا أعلم". ككاف تىدخُّبلتو كانتقاداتو كمناقىشىاتو كتىرجيحىاتو بالعبارة ا٤بتواًضعة، الٍب تيسًند ا٢بقيقة القىاةًطعة إُف ا تعاُف، كىي عبار 

لبيهقي يىَبحَّم على األئمة كالعلماء قبل أٍف ييوجِّو إليهم انتقاده(. د. ٪بم عبد الرٞبن خلف، الصناعة ا٢بديثية يف السنن الكربل لئلماـ ا
 .       ْٕٓـ(، صُِٗٗىػ/ُُِْ، ُ)ا٤بنصورة: دار الوفاء، ط

 (. َْ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

ـ ابن دقيق ىذا..(.  ْٗٗ/ ْقىب )ذخّبة الع (ٔ) ض بعضي مىن كىتب على ىامش الفتح على كبلى  (. كقد قاؿ ا١بامع: )قد اٍعَبى

 (، كا٤بٍوًضع متعلقه أيضنا بػ"تعقيبو على شرَّاح سنن النسائي".  ٕٔ/ ّٕكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ)
 (. ّّٔ/ ٕ(. ذخّبة العقىب )َٕٓا٢بديث برقم: ) (ٖ)

و نػىقىل القوؿ الثاين، على سبيل التَّعقيب للقوؿ األكؿ. كىنا سىرىد ا١بامع قوؿ السندم، حيث رأل أف )أىٍكىىم( فيو ما فيو، ٗبعُب: أن (ٗ)
ن "اللساف". كالصَّواب: )كىىىم(. لكن ا١بامع ذىكر بعد ىذا: )لكٍن قاؿ يف "ؽ" ما نصُّو: كىىىمى كىوىعىدى ككىًرثى كأىٍكىىمى، ٗبعُب(. مث نػىقىل م

 (.   ّّٖ/ ٕظر: ذخّبة العقىب )ان
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ا تقَّدـ من نىقلو كمن صيوىر تىعقُّبو: أنو ييعقِّب كًإضىافة مىعلومة، كليس كاسًتدرا ، كمىا حىصل عند ؾو لػمى
ل ا١بامع عن . كنػىقى (ُ)«إف ا عزَّ كجل حىليمه حىًييه سىًتّب»بيىاف ضٍبط كلمة، من قولو صلى ا عليو كسلم: 

بٍكسرو -أىل اللُّغة يف أف ضىبط "سىًتّب" على كىزف "رىًحيم"، مث قاؿ ا١بامع: )كضبىطىو بعضهم كًسجِّْب 
 .(ِ)ال أىعلم صحَّتو، ألف أىل اللُّغة ما أىثٍبتوه(ك  -فتىٍشًديد

       ل عمَّن قاؿ بضٍبط "ًستِّّب" "كًسجِّْب" كإ٭با ىي إضافةه من ا١بامع.  ككىٍجو اإلضافة: أف ا١بامع َف يىنقي 
 

ق ب  فٌها الجامع ج ع  اذ  م  ٌر ون  و  ا: ص  ٌا  :  ثان

 
 كمن ىذه الصُّوىر كالنَّماذج: 

  عن ا تعاُف":  ةهى ا١بً نػىٍفًي مسألة "ندم يف السِّ ماـ اإلعلى  عقيبه تى  -ُ
أم: يف مسألة نػىٍفي ا١ًبهىة عن ا تعاُف. قاؿ ا١بامع عفا ا عنو: )يف قوؿ السندم رٞبو ا: 

، مث ذىكىر  (ّ)ظر، إٍذ األدلَّة تدؿُّ على أنو تعاُف يف ًجهة العيلو(ىنا عن ا١بهىة معلوـه بأدلَّتو" نى "فكٍونو تعاُف مينزَّ 
ًديدعقيبالتَّ ع ضً ر موٍ . كىنا ذىكى (ْ)الدَّليل  . اييريد التَّعقيب عليه بارة الذمالعً  ه، ٗبعُب: ٙبى

 : (ٓ)تىعقيبه على اإلماـ الشَّافعي يف مسألةو ًفقهية:  -ِ
أرىاد  حيث ذىكر عن اإلماـ الشافعي: أنو ليس على ا٢بائض أٍف تتوضَّأ قبل النـو قياسنا على ا١بينيب إذا

ل دثها ٖببلؼ ا١بينب"، كعقَّب ا١بامع على ىذا بقولو: )فيما نيقً فع حى أٍف يناـ، بعلَّة "أِنا لو اغتىسىلت َف يىرتى 
. كىو تىعقيبه (ٔ)بصَّر(عن الشافعي عندم نظره، ألنو ليس يف النَّص تىعليل ىذا الوضوء بارتفاع ا٢بىدىث، فتى 

 فيو قوَّة نظرو من ا١بامع.   
 على اإلماـ النَّوكم يف باب: أىٍحواؿ الرُّكاة:  تىعقيبه  -ّ

ل عن اإلماـ النَّوكم تىضعيفو ألىحد الركاة "كىو: أبو رىٍكؽ عطيَّة ا٥بىمداين"، كنىسىب كذلك أنو نػىقى 
التَّضعيف لئلماـ ابن مىعْب، فذىكر ا١بامع يف ا٢باشية السفلية تعقيبنا على ىذا الكبلـ بأف: )ا٤بنقيوؿ عن ابن 

 .(ٕ)ل عن أحدو تىضعيفو(يف ىذا الراكم بأنو "صاٌف"، كما نيقً  مىعْب

                                 
 (.  ُُٓ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )َْٔمن حديث يىعلى بن أيميَّة رضي ا عنو، كىو برقم: ) (ُ)

 (.ُٖٓ/ ٓذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ٖ/ ُْذخّبة العقىب ) (ّ)

 ا تعاُف.  كىذا ا٤بثاؿ متعلقه أيضنا بعنصر: "علم العقيدة كالتوحيد"، كسيىٍأيت ذًكره ىناؾ إٍف شاء (ْ)

 فهنا عقَّبى على اإلماـ الشَّافعي، كىذا يىتعلَّق بػ"مذىب الشيخ ٧بمد..".  (ٓ)

 (. ُِٓ/ ْذخّبة العقىب ) (ٔ)

 ( مع تصرُّؼ. كقد ذىكره يف ا٢باشية السفلية، كمىا سىبق اإلشىارة إُف ىذا. َْ/ ْذخّبة العقىب ) (ٕ)
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 ، يف اسًتٍنباطو من حديث: ابن حجرا٢بافظ على  عقيبه تى  -ْ
. -يف مسألة: كىٍرًث خاتىػمو صلى ا عليو كسلم-ككاف ا٢بافظ ابن حجر ميعقِّبنا على اإلماـ النوكم 

عقُّب صاحب "الفتح" عليو،  ىو الظَّاىر، فبلى مىعُب لتى مث قاؿ ا١بامع: )عندم أف ما قالو النوكم رٞبو ا
 ب ا١بامع على ا٢بافظ ىو أنو ال دليلى على ما قالو ا٢بافظ. عقُّ . ككىجوي تى (ُ)فتبصَّر(
 ، يف أىٍمر سنىدو من ًجهىة االضطِّراب كعىدىمو:ابن حجرا٢بافظ على  عقيبه كتى  -ٓ

بسبب اختبلًؼ ما ركاه أبو إسحاؽ، كىو  (ِ)ندو كذلك أف ا٢بافظ ابن حجر أجىاب عن اضطِّراًب س
 معركؼه بالتَّدليس كقد عىٍنعن السَّند.    

، كأمَّا مع  كعقَّبو بقولو: )لكن ا١بواب إ٭با يىستقيم، لو كاف أبو إسحاؽ غّب ميدلِّس، كغّب ميػختلطو
خرل دارٍت حوؿ "أيب إسحاؽ"، كمثلو . كأرىاد: أف الرِّكايات األ(ّ)كجود ىاتػىٍْب الًعلَّتػىٍْب فا١بواب ٧بلُّ نىظىر(

 ال ييقبل من مثل ىذا االختبلؼ، فغيلِّب جانب االضطِّراب.
 

ٌ عق ب عندها الجامع ع التً  اض  ا: من المو   : ثالثا

 
 طتيها:ع الٍب استٍنبى اضً عندىا ا١بامع، فمن ىذه ا٤بوى ب عقِّ ع الٍب يي اضً ا٤بوى كأمَّا عن 

فلو  ،فاتاأل٠باء كالصِّ  اببى ك،  "االعتقاد"السنة يف  أىلالف مذىب ٱبي  قبل بكبلـو ال يى أف ا١بامع  -ُ
  .(ْ)ب عليوعقِّ ما يي  رعافى ىذا الباب، فإنو سي  كىقىع يف نىقلو  د منجى كى 

ا تقدَّـ من تىعًقيبو على الشارح السندم، يف مسألة "ًإثٍبات ا١ًبهىة  تعاُف".    كمى
 : -ٕبسب رأٍيو-ح النَّص له يف شرٍ فه أك تأكيعسُّ كييعقِّب إذا كاف ىناؾ تى  -ِ

ابيح"، فقد رىأىل ا١بامع بأنو أكَّؿ النَّص، عندما شرىح ح ا٤بصى كمىا عقَّب على الشيخ ا٤بٍظهىرم يف "شرٍ 
ريدٮبا يف ثوبو كاحد(. كبْبَّ ا١بامع ًكٍجهة قولو بآخر  (ٓ)وبو كاحد()يف ثى  وز ٘بى بأنو يف قىربو كاحدو )إٍذ ال ٘بى

                                 
ليو كسلم َف ييدفىع للورىثة؛ دىؿَّ على أنو صلى ا عليو كسلم ال ييورىث. كعقَّب ا٢بافظ ابن حجر أىشىار النوكم من أف خاتىػمىو صلى ا ع (ُ)

ِـّ للمسلمْب. انظر: ذخّبة العقىب )  (. ّٕٗ/  ّٖعلى ىذا: بأنو استدالؿه ليس بقوٌم؛ الحًتماؿ أٍف يكوف ا٣بامتى من ا٤باؿ العا

(. ذخّبة العقىب ْْٓٓالنيب صلى ا عليو كسلم: "كاف يتعوَّذ من ا١بيٍْب ..". برقم: ) يف ا٢بديث الذم أخرجو النسائي: عن عمر أف (ِ)
فقد رىكاه بطرؽو  -عمرك بن عبد ا السبيعي-(. كالبداية: أف اإلماـ الَبمذم ضعَّف السند؛ ألجل اضطِّراب أيب إسحاؽ ّٕٗ/ ّٗ)

كىو: -افظ ابن حجر بوجود: ركاياتو أخرل تدؿُّ على أف شيخ أيب إسحاؽ ٨بتلفة، كمىن مثلو ال ييقبل مثلي ىذا. كأجىاب عن ىذا ا٢ب
ع من عدَّة ٝباعةو من الصحابة. -عمرك بن ميموف      قد ٠بى

 (.ُِِ/ ٓ(، )َُْ/ ّ(. كقد ييعقِّب فيما يىتعلَّق بالسِّّبة. كما يف: ذخّبة العقىب )ّٖٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ّ)

 عنصره باسم: "علم العقيدة كالتوحيد".  -بإذف ا تعاُف-كسيىٍأيت  (ْ)

برقم:  جزءه من حديث جابر رضي ا عنو، أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم "كاف ٯبىٍمع بْب الرَّجلىٍْب من قػىٍتلى أيحدو يف ثوبو كاحدو..". (ٓ)
 (. ُِٖ/ ُٗ(. ذخّبة العقىب )ُٓٓٗ)
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 .(ُ): )فكىفىن أيب كعمِّي يف نػىًمرىةو كاحدة(ا٢بديث، حيث قاؿ
يف قاؿ ا كمى ،  صللنَّ   كاضحناخصوصنا لو رأل أف ىناؾ تأكيبلن يف بعض ًعبارتو،  امعد ا١بدِّ كقد ييشى 

ئق بظوى )ع: ضً موٍ  ... ككلها  «وف الصبلة لغّب كقتهاصلُّ يي »اىر األحاديث، ففيها ما قالو ا٢بافظ ىو البلَّ
كذلك أف  .(ِ)(ده فه كاسً ، كتعسُّ بارده  كلفه تى  قتها ا٤بستحبِّ خّبىا عن كى صوص بتأٍ ذه النُّ كيل ىأٍ مت، فتى تقدَّ 

 ."تها ا٤بستحبِّ قٍ بتأخّب الصبلة عن كى "أخّب الصبلة ر تى البعض فسَّ 
 إذا كاف ىناؾ كبلـه ال يػىٍقتًضيو السِّياؽ:   -ّ

لة يف ا٢بديث على جىواز التَّأخّب، ل من السندم رٞبو ا تعاُف: )لكٍن قد ييقاؿ: ال دفعندما نػىقى  الى
الذم فيو سىعة؛ ١بىواز أنو كاف يىغتسل أكَّؿ الليل إذا كانت ا١بنابة أكَّؿ الليل، كيىغتسل آخره إذا كانت 

 ا١بنابة آخره، إالَّ أٍف يقاؿ: يػيٍفهم التَّأخّب بقىرينة السُّؤاؿ، كبقىرينة تػىٍقرير عائشة السَّائل(.
السِّياؽ يف ا٢بديث ال يىٍستدعي ما ذىكره السندم من احًتمىاؿ .. فقاؿ ا١بامع: مث رىأىل ا١بامع أف 

ـ، بل ما أىجاب بو أخّبنا ىو الصَّواب الذم ييفهم من السُّؤاؿ  مو يف غاية البيعد من سيىاؽ الكبلى )أكَّؿي كبلى
لة ا٢بديث على التَّأخّب كاضحةه ..( ـ".  . كذىكر ا١بامع علَّة "سً (ّ)كا١بواب؛ فًدالى  يىاؽ الكبلى

 كييعقِّب عندما ال يػىًجد للمىٍعلومة ذًكره أك أىصله: -ْ
ـي ا٢بٍيًض أىٍسوده ييعرؼ»ح قولو صلى ا عليو كسلم: كمىا حىصل عندما كاف يىشرى  ل ا١بامع ، فنػىقى (ْ)«د

 من "عٍوف ا٤بعبيود" احتمالىٍْب يف معناه. 
ا نػىقى (ٓ)ٍعراؼ"كأف االحتماؿ الثاين ٤بعُب الكلمة أِنا من "اإلً  ل ا١بامع عن صاحب "القاموس": . كمى

تنةن، كأىكثر استعمالو يف الطِّيبة(. ما يعِب أنو ييؤكِّد ما ذىىب إليو )العىٍرؼ: بفتحو فسيكوف: الرِّيح ةطىيبةن أك مينٍ 
 ف ا٤بعبود" يف االحتماؿ الثاين.   صاحب "عوٍ 

من "اإًلٍعراؼ"..، لكٍن َف أىًجد يف كتب اللغة مث عقَّب على ىذا بقولو: قاؿ ا١بامع: )ىكذا قالوا: 
"أٍعرىؼ" ٗبعُب: صارت لو رائحةن خبيثةن..(. كذىكر أف "أىٍعرؼ" تيطلق على شيئػىٍْب يف كيتب اللُّغة: إمَّا 
"أىٍعرىؼ" ٗبعُب: ةطىاؿ عيٍرفو، كىو لىػٍحمةه مستطيلةه يف أىٍعلى رٍأس الدِّيك، أك على "أىٍعرىؼ الطَّعاـ" ٗبعُب: 

ابى عىٍرفو، أم: رىائحتو. مث استىمرَّ تعليق ا١بامع ليقوؿ: )كىذاف ا٤بعنيىاف ال ييبلئماف ىنا، أمَّا األكَّؿ ةطى 
، كأمَّا الثاين فؤلىنو بعىٍكس ا٤براد ىنا؛ ألف ا٤براد ىنا: أنو ذك رائحةو كىريهةو. فليتأىمَّل(  .  (ٔ)فظاىره

                                 
فى، إٍذ ىو بعيده عن سيىاؽ ا٢بديث، بل يػيٍبطلو قوؿ جابرو رضي (، كعبارة ا١بامع: )تىٍأك َِِ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ) يلي ا٤بٍظهىرم فيو نظره ال ٱبى

 ا عنو يف آخر ا٢بديث..(.  

رٯبو يف: "ةطريقتو يف التلخيص".  ّّٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ِ)  (، كىنا انتىصىر ا١بامع للحافظ ابن حجر. كا٢بديث يىٍأيت ٚبى

  (.ّّّ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ِٗٗ/ ْ(. ذخّبة العقىب )ُِٔجزءه من حديث فاةطمة بنت أيب حيبيش رضي ا عنها، برقم: ) (ْ)

 (.    َِّ/ ْكااًلٍحتىماؿ األكَّؿ ٗبعُب: أىسوده لونو تػىٍعرفو النساء. ) (ٓ)

 (.    َّّ -َِّ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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 . (ُ)ر يف: مسألةو لغويةكمن األمثلة أيضنا: تىعًقيبو على ا٢بافظ ابن حج
 كقد يكوف التَّعقيب للتػٍَّفريق: -ٓ

. كإُف (ِ)يف مسألة "ليعىب البنات" على ا٢بافظ ابن حجر كأٍف ييفرِّؽ بْب مسألةو كأخرل، كمىا عقَّب
 ع. اضً غّب ذلك من ا٤بوى 

 كإذا كاف ا٢بديث ا٤بذكيور ضعيفنا: -ٔ
  .(ّ)أنو ضعيفه  كإذا ذيكر يف النَّقل حديثه ضعيفه عقَّبو بذًكر

نن النسائً اح س  ق ٌبه على ش ر  ع  ا: من ت   : رابعا

 
 ع:اضً بىقو من الشُّراح لسنن النسائي، كٰبيىاكؿ تػىٍوجيو كبلمهم. كمن ىذه ا٤بوى كييعقِّب ا١بامع على مىن سى 

ٝبة:  -ُ  أنو عقَّب على اإلماـ السندم عندما بْبَّ كىٍجو االٍسًتدالؿ من ا٢بديث على الَبَّ
ٍين من النَّـو فقد )يىدؿُّ على أف الوىقت كٍقته إًلدخىاؿ اليد يف الوضوء،  (ْ)ذىكر بأف األىٍمر يف غىٍسل اليدى

ٝبة( . ميستدالن بأف يف بعض الرِّكايات "يف الوىضوء" بفتح الواك. فقاؿ ا١بامع عند (ٓ)كأىخىذ منو ا٤بصنِّف الَبَّ
ال يىلـز من الوضوء يف ذلك الوقت كيجوبو على النَّائم..( ىذا: )كىذا أبعدي كىجوو يف االسًتٍدالؿ بو؛ ألنو

(ٔ) . 
ا نىاقىش الشارح الس  -ِ  ط كلمة: ندم كعقَّب عليو يف ضىبٍ كمى

 .    (ٕ)كىعندما أىجىاز الشارح السندم أٍف تيٍضبط بػ")ا٢بىٍيًض(
ـ أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم:  -ّ  كيف مسألة "اٍحًتبلى

 .(ٖ)ل عدَّة أقواؿ. مث ذىكر ا١بامع تىعًقيبوألىمر على ا٣بيصوصيَّة، كنػىقى حيث ذىكر بعضهم أف ا
ا أف لو موىاًضع نقيطي، كسيىٍأيت بإذف ا بعضنا منها يف عقَّب فيها على الشارح الشيخ الشَّ  كمى

 . (ٗ)"الفصل ا٣بامس"

                                 
 (. ُِٕ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. كسيىٍأيت ًذكر ىذا ا٤بثاؿ يف: "أموره الفقهية". ُّٓ/ ّٗذخّبة العقىب )  (ِ)

 (. كسأىتطَّرىؽ ٥بذا إٍف شاء ا تعاُف يف عنصر: "حٍكمو على بعض األحاديث".  ْٔٗ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )  (ّ)
ن الليل فبلى ييٍدًخل يديه يف اإلنىاء حٌب إذا قاـ أحديكم م»عند حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  (ْ)

". كىو برقم: ) -ِٗ. يف باب "« يػيٍفرًغ عليها..  (. ْْٔ/ ٓ(، ذخّبة العقىب )ُْْاألمر بالوضوء من النـو
 (. ْٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)
 نفس ا٤بصدر.  (ٔ)
  الَبجيح".(، كسيىٍأيت ذًكر ىذا ا٤بٍوًضع يف: "ةطريقتو يفْٓٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
 (.َُٗ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
 سيىٍأيت يف: "التعقيب على الشيخ الشَّنقيطي".    (ٗ)
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هج  : ثالثالمطلب ال  ن    .فن  ص  ٌب على الم  عق  ت  فً الالجامع  من م 
 

يع نً على صى امع ا١ب تىعًقيبانب ٔبى  :يو٠بِّ أي  كن ِف أفٍ ٲبي  و إُف جانبو جى ػرح اتَّ من ىذا الشَّ  كجانبه 
  .ماـ النسائي رٞبو ا تعاُفف، الذم ىو اإلً ا٤بصنِّ 

، األىحاديث الٍب ال تػىتىناسب مع تىرٝبتها أك ال تىدؿُّ عليهاعلى  ١بامعبيو انٍ تػى  :اؿىذا اجملى تو يف ايكمن عنى 
  اًلٍستدراؾ من ا١بامع على ا٤بصنِّف.بو باشٍ كىو أى 

قد للمًب الذم ة النَّ قـو بعمليَّ ل فقط بل يى نقي ال يى  كا١بامع سلَّمو ا تعاُف، إُف أف الشيخ :قودناكىنا يى 
إف تىعقيبو ناكين األبواب فقط، بل اجم كعى ة الَبَّ هى ف من جً ٤بصنِّ على اعقيبو ق تى تعلَّ ٝبة، كال يى ناسب الَبَّ ال يي 

  أنواع.
اكلة ةهى كمن جً   رجٱبى  كن أفٍ ٲبي  ا٤بصنِّفيع لصنً  تىعقيب ا١بامعأف  تي الحظالتَّعقيبات، قسيم ىذه تى  ٧بي

 ات: ارى على ىذه ا٤بسى  صنَّفكيي 
  ":الكتابمىكىاف "على  التَّعًقيبار سى مى  -ُ
ده للكتاب قٍ نػى ع اضً كمن موى  .-م ا١بامعٕبسب رأٍ -تيب يف الَبَّ  غّب مناسبو  "الكتاب"ف ا لكوٍ إمَّ 

ارؽ" طع السَّ "قى  كتايبىٍ:  بْب (ُ)ائعو" رى كتاب اإلٲباف كشى -ْٔع "ضٍ يف كى  و مناسبةو جٍ رل كى نوانو، عندما َف يى كعً 
 ،يو ا٤بناسبة للكتابجً وٍ ا من عنده يف تػى ع اقَباحن ضى فقط، بل كى  لتَّعقيبكتفي ا١بامع باينة". كَف يى ك"كتاب الزِّ 

لو  طهّبه ارؽ تى طع السَّ كن أٍف يقاؿ: إف قى ف ىذا الكتاب بينهما، كٲبي اؿ ا٤بصنِّ خى دٍ و إً جٍ هر ِف كى  يىظٍ )َفقاؿ: 
لية؛ حٍ لية كالتَّ خٍ ل ا٤بناسبة بْب التَّ حصَّ بو، فتى الً لقلب العبد كقى  ليةه لو، كاإلٲباف ٙبى  ليةن من دكف جرٲبتو، فيكوف ٚبٍ 

    .(ِ)(لائً ى بالفضى ل، ٙبلَّ ذائً ى عن الرَّ لَّ ألنو إذا ٚبى 
 ار التاِف. يت يف ا٤بسى أٍ رة، كىذا يى ول على أحاديث مكرَّ ف الكتاب احتى كوٍ ل قد ييعقِّبك 
 ادة األحاديث: عى ف يف إً يع ا٤بؤلِّ نً على صى  تَّعًقيبار السى مى  -ِ

قاؿ عند  ها أنوتو لؤلحاديث، كمنعادى ف يف إً يع ا٤بؤلِّ ش صنً اقى ظو ا تعاُف نى ا١بامع حفً ع، كيف موىاضً 
، "كتاب الوضوء"مة من مت يف األبواب ا٤بتقدِّ حاديث اآلتية تقدَّ ىذه األى : )يمم"سل كالتَّ غي كتاب ال  -ْ"

اب عن ىذا جى  أف السندم أى سانيد كا٤بتوف، إالَّ اجم كاألى س الَبَّ فٍ ِتا بنػى عادى ف رٞبو ا إً غرب من ا٤بصنِّ كييستى 
 . (ّ)..(من إٔباثهما كر ما فاتى تقبلؿ، كذً سٍ و االً جٍ على كى  -يممسل كالتَّ الغي  :يعِب-ريد البحث عنهما بأنو يي 

                                 
ـي كيجوده يف "الكربل"؛ من األدلَّة على أف "اجملتىب كىي: الصغرل" من صًنيع ا٤بصنِّف نػىٍفسو رٞب (ُ) و إضافةي ىذا الكتاب يف "الصغرل" كعد

 ضىافة االسًتٍقبللية. كا تعاُف أعلم. ا تعاُف، فهذا ييعترب من اإل

 (.ُّٓ/ ّٕبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 .(ُْٖ/ ٓ)ذخّبة العقىب  (ّ)
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 . (ُ)(فا أعلم ابو غّب شاؼو جوى  لكنٍ )مث عقَّب ا١بامع على ىذا بقولو: 
 بواب: راجم األى على تى  تَّعًقيبار السى كمى  -ّ

يع صنً فتىًجد ا١بامع ييصرِّح بأف  .الباب رٝبةتى  مع ال يىتوافق ف ا٢بديثا لكوٍ إمَّ ك٥بذا الػمىسىار أنواعه، 
على "عبارة مع ىذا ا٢بديث يف ىذا الباب ال يىتنىاسىب مع تىرٝبتو، كقد يكوف التَّعقيب اإلماـ النسائي 

كموضوعي التَّعقيب على "تىراجم الباب"، سيىٍأيت مفصبلن بإذف ا تعاُف يف عنصر بويب". ف يف التَّ ا٤بصنِّ 
 "تىرٝبة الباب".

  :ندالسَّ ر مٍ عليو يف أى  تَّعًقيبار السى كمى  -ْ
طَّأ النسائي، ذلك . فهو خى (ِ)«طعه ن قى ائً ليس على ا٣بى »ا يف حديث النيب صلى ا عليو كسلم: كمى 

ا ا يف "الصغرل" موقوفن ا إليو صلى ا عليو كسلم، كأمَّ عل ا٢بديث يف "الكربل" مرفوعن أف اإلماـ النسائي جى 
 فع.: الرَّ ، أمٍ "الكربل" يف إُف جابر رضي ا عنو. كصوَّب ا١بامع ما ىو موجوده 

ابن الراكم "ف اع السند كوٍ طى ف رٞبو ا تعاُف انقً أل ا٤بصنِّ يها، حيث رى لً فحة الٍب تى ككذا يف الصَّ 
ذلك، كأف  ل ا١بامع خبلؼى أى ، كرى "ّببى أيب الزُّ "ماع من ح بالسَّ صرِّ َف يي  -دليسبالتَّ  كىو معركؼه - "يجرى جي 

كالقىٍصد ىنا اإلشىارة إُف أف من أىنواع تىعًقيبو فيمىا يىتعلَّق  .(ّ)عةىد كا٤بتابى اكم كجود الشَّ ٕبي  صله تَّ السند مي 
     .(ْ)بالسند

 م:اكً ة رى جى رى يف دى  تَّعًقيبار السى مى  -ٓ
، كمن األمثلة أف ا١بامع يف "الكربل" أشىار إُف فو ا١بامع يف ىذا رأينا كخالى ُبَّ ف تبػى يكوف ا٤بصنِّ  بأفٍ 

سلم"، خصوصنا إذا رىكل عن "أيب الزُّبىّب". كرىأىل ا١بامع خبلؼى ما ذىىب إليو ا٤بصنِّف، ضٍعف "ا٤بًغّبة بن مي 
 .     (ٓ)بأف ا١بمهور على تػىٍوثيقو، كأف لو متابعنا يف ركايتو عن "أيب الزُّبىّب"

ر ذى اعتى ٝبة، كلكن ا١بامع للَبَّ  ضعو غّب مناسبو يف موٍ  كر حديثو يو: بذً ٠بِّ كن أٍف أي ٲبي  آخره  اره كمسى  -ٔ
 .(ٔ)كر ا٢بديثهجو يف ذً نٍ بعض مى من أل أف ىذا ف، كرى يع ا٤بصنِّ عن صنً 

                                 
.   ُْٖ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُ)  (. كىذا ا٤بٍوًضع ييعترب من التَّعقيب على الكتاب أيضنا؛ ألنو رىأل أنو ميكرَّره

 (. َُِ/ ّٕ(، ذخّبة العقىب )ْٕٔٗمن مسند جابر رضي ا عنو، كىو برقم: )( ِ)

 (. كيىٍأيت مفصبلن يف: "علة السند"؛ كٍوف ىذه الفائدة ميتعلقةه بذلك العنصر أىٍكثر. َُّ/ ّٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 ىذا الفصل الرابع، بإذف ا. كىنا كاف أىٍشبو باإلشىارة السَّريعة ٥بذا األمر، كيىٍأيت التَّفصيل يف مبحث "الدراية"، الذم ىو ا٤ببحث الرابع من (ْ)
 (. كىذا النوع يىتعلَّق أكثر بعنصر: "حكمو على راكم"، كسيىٍأيت ىناؾ بإذف ا تعاُف. َُْ/ ّٕذخّبة العقىب ) (ٓ)

ا الباب فيو بيعده، كالظَّاىر أنو "، حيث قاؿ: )تػىٍنبيو: إًيرادي ىذا ا٢بديث يف ىذبيونٍ التػَّ ، ميستخدمنا "لنسائيللمصنِّف ا ريبةن غى  ةطريقةن  بْبَّ امع ا١ب (ٔ)
، كيىٍأيت أيضنا أف ا٤بصنِّف جىرٍت لو عادة غريبة، لة أحاديث الباب التاِف؛ إٍذ ىو ا٤بناسب لو، لكٍن قد تقدَّـ يف غّب مٍوضعو كىي  من ٝبي

ه: أف َِٗ/ ِّعقىب )أنو ييورد يف آخر بابو ما حديثنا يتعلَّق بالباب الذم يىًليو، كلعلَّو للرَّبط بينهما(. ذخّبة ال (. كتػىٍوضيحي ما قىصدى
قةي لًغًِب ، كال لًذم ًمرَّةو سىًوم  »قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  رضي ا عنو أيب ىريرةا٤بصنِّف ذىكر حديث  لُّ الصَّدى . «ال ٙبًى

ه: "َِٔ /ِّالعقىب )(، ذخّبة ِٕٗٓبرقم: )". ا٥بي دٍ ككاف لو عى  ،راىمكن لو دى إذا َف يى  -َٗ"يف باب:   -ُٗ(. كالباب الذم تىبلى
 ( كلعلَّو قىصد الرَّبط. ُٗ(. ككاف األىٍنسب للحديث ا٤بذكور أٍف ييذكر يف الباب )َِٗ /ِّمسألة القىومِّ الػميٍكتىًسب". ذخّبة العقىب )
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ٌ ة ف ائ ل  الخ ل  س  ج ٌح  عند  الم  ر  اء الجامع  بالت  ت ن   .المطلب الرابع: فً اع 

 

ج ٌح:    ر  ة الجامع  عند الت 
رٌق  : من ط   أولا

 
فية" الٍب يىذكرىا يف قةو بالفقو، شٍرحو، سواءه أىكانت مىسائل خىبلفيةو ميتعلِّ  كييرجِّح ا١بامع "ا٤بسىائل ا٣ًببلى

 أك بغّبىا من ا٤بساًئل. 
، كأىغلب تى كييعترب من ًميزة ىذا الشَّ  فيَّة ديك٭با تػىٍرجيحو عامل ا١بامع رح: أف ا١بامع قىلَّ أٍف يىَبؾ ا٤بسألة ا٣ببلى

ا عىبػٍَّرتي "على سىبيل مع دى بأٍف يبْبِّ لنا رىأٍيو  -يف ىذا الشَّرحمع ا٤بسائل الٍب ذيكرت - ليلو، كىذا كمى
 الغىالب"، كإالَّ فهناؾ مسائل َف ييبدم لنا ا١بامع رىأٍيو، أك تىرجيحو ألىحد األقواؿ يف مسألةو ما. 

ا ا"، كمىا ىو ا٢باؿي عند كةطريقتو على الغىالب، أنو عندما ييريد أٍف يرجِّح يقوؿ: "قاؿ ا١بامع عفى 
   ًإرىادتو التَّعًقيب.

جيح ٤بسألةو ما.   كمىقصودم يف ىذا ا٤بطلب: أٍف أيبْبِّ ةطريقة ا١بامع العامَّة عندما ييريد الَبَّ
 ناقشة تىرجيحو، فستىٍأيت يف مىباحثها كمىطالبها ا٤بتعلِّقة هبا أىكثر.كأمَّا تىفاصيل أىٍكًجو تىرجيحو كمي 

جيح، كىو كيجود الدَّليل، كإذا عيدـ الدليل كسآخيذ مسألةن ميعيَّنةن تيبْبِّ لنا أىمَّ مىٍعلمو يف مىنهج و عند الَبَّ
جيح للمسألة. قاؿ: )قد تقدَّـ يف ا٤بسألة ا٤باضيَّة، تىرجيح القوؿ ٔبىواز  وض يف أىٍمر الَبَّ ففي الغىالب ال ٱبى

ـ ثيبوت دليلو ييعتمد علي  . (ُ)و(الصبلة على الشُّهداء، كأمَّا غىسلهم فاألىرجح عندم عدـ مشريكعيَّتو؛ لعدى
كألىٍنظىر كيف قاؿ ا١بامع؟ فأيالًحظ ىنا: أف ا١بامع فرَّؽ بْب ا٤بسألتػىٍْب مع كٍوِنما كاحدة تىتعلَّقاف 

ا ىل ييصلَّى عليو كييغسَّل ، كفرَّؽ الشيخ بينهما يف ا٢بيٍكم، كًإجىازتو الصبلة عليو ؟بالشَّهيد، فمىن قيتل شهيدن
 فرٍأم ا١بامع أنو َف يىرٍد يف ىذه ا٤بسألة دليله.   لويركد أحاديث دلَّت عليها، كأمَّا غيسلو

". حيث  ؽه كقد ييرجِّح ا١بامع بغّب ذًكر السَّبب. كمىا يف مىسألة: "فيرقىة اللِّعاف ىل ىي فىسخه أـ ةطبلى
ا اختاره ا لػمى ح ، فقط رجَّ (ِ)قاؿ ا١بامع: )ا٤بٍذىىب األكَّؿ ىو األىٍظهر عندم..(. كَف يىذكر علةن أك سببنا كاضحن

 أحد القولىٍْب.
كيىٍكثير عنده من ًنٍسبة الًعلم إُف ا تعاُف بعد أٍف ييرجِّح. كقولو: )كا تعاُف أعلم بالصَّواب، كإليو 

 . (ّ)ا٤برًجعي كا٤بآب(

                                 
 (. ُِٓ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ)

ؿ ىو: أف الفيرقىة باللِّعىاف فىسخه، كىو مىذىب أٞبد كالشافعي، كالقوؿ الثاين: (. ككاف القوؿ األكَّ ُِّ -ُِِ/ ِٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)
يع علماء ا٤بسلمْب.  ، كبو قاؿ أبو حنيفة. كرىحم ا ٝبى ؽو  أِنا فيرقة ةطبلى

 (، كسيىٍأيت قريبنا ذًكر ىذا ا٤بٍوًضع مرةن أخرل. ِْٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ّ)
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ُـّ الًقياس إذا كاف أمامىو نصه قاةطعه للمسألة ا٤بختلىفة فيها. كمن األمثلة  كمن ةطريقتو يف الَبجيح: أنو يىذي
ىذا الذم رجَّحو ابني ا٤بنذر ىو الظَّاىر ا٢بًقيق بالقبوؿ؛ ٢بديث الباب، حيث قاؿ النيب صلى ا قولو: )

تيك»عليو كسلم للَّذم َف ييًعد مع كيجود ا٤باء يف الوىقت:  فإنو نصه صريحه  (ُ)«أىصىٍبتى السُّنة، كأىٍجزىأىٍتك صبلى
ِـّ القيىاس مع كيجود . (ِ)قاةطعه للنِّزاع فبل رٍأمى، كال قيىاسى مع النَّص( مث سىاؽ ا١بامع بعض األىبيات يف ذى

 النَّص. 
ًجيح أك  ًجيح": أٍف يىذكر بأيسلوب "كا٢بىاًصل"، كىذا إمَّا غىرضيو الَبَّ كمن ةطريقة ا١بامع يف باب "الَبَّ

جيح  .(ّ)تػىٍقرير الَبَّ
 

ج ٌح":  ر  هج  الجامع  "فً الت  ن  ا: من م  ٌا  ثان

 
 اب: كمن ةطىريقتو يف ىذا الب

 أنو ييرجِّح لويجوًد ظىاىًر النَّص، يف ا٤بسأىلة ا٤بٍختىلفة فيها: -ُ
ؼ يف معُب "القينيوت" من قولو تعاُف:  . كقد ذىكر ا١بامع (ْ)﴾كىقيوميوا هلًل قىانًًتينى ﴿كيف مسألة "ااًلختبلى

لسَّبب كجودي حديثو قاةطعو ؛ كذىكر أف ا(ٓ)عدَّة أقواؿو للمسألة، كيف آخًر ا٤بطىاؼ رجَّح ا١بامع القوؿ األكَّؿ
 . (ٔ)يف ا٤بسألة، كىو حديث: "فأيًمٍرنا بالسُّكوت"

: )فهذا نصه ظاىره، يف كٍوف معُب "القينوت" يف اآلية -بعد ىذا ا٢بديث مباشرةن -كقاؿ ا١بامع 
 . ككأف ا١بامع رىجىع للنَّص ميتأمبلن فوىجىد ظاىرىه كاضحنا، كقاؿ بو.   (ٕ)"السُّكوت"(

يفيَّة ٞبى كقد ييرجِّ  -ِ  ل ما استدؿَّ بو الػميخىالف:ػٍ ح لعلَّة ظىاىر ا٢بديث، مع بيىانو لكى
عنػىٍْب"، كرٍأمي ا١بامع أنو ع، ما كىقى اضً كمن ىذه ا٤بوى  ع ٙبت مسألة "ىل ييٍشَبط تىفريق ا٢باكم بْب ا٤بتبلى

ؿ بو القائلوف "بويجوب ال ييشَبط كبو قاؿ اإلماـ مالكه كالشافعي، كأجىاب ا١بامع عن الدَّليل الذم استدَّ 
تاج إُف حيكم ا٢باًكم، بل تػىقىع بنػىٍفس اللِّعاف، كأنو ال بيدَّ  التَّفريق"، قاؿ ا١بامع: )الذم يىٍظهر ِف أنو ال ٰبى

                                 
 (.ُٔٔ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )ّّْم رضي ا عنو، برقم: )جزءه من حديث أيب سعيد ا٣بيدر  (ُ)
 (. ِٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ِ)

 كسيىٍأيت ىذا يف عنصر: "ةطريقتو يف التلخيص". (ّ)
 [. ِّٖ البقرة:  (ْ)

 (. كقد ذىكر القوؿ األكَّؿ بأف: مىعناه "سىاكًتْب"، كبو قاؿ اإلماـ السُّدم.  ِْٕ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

ـ يف الصبلة، كقد أخرجو البخارم برقم: ) (ٔ) ٧بمد (، كاإلماـ مسلم أيضنا. ينظر: ََُِجزءه من حديث زىيد بن أىرقم، يف النَّهي عن الكبلى
أبو عبد ا البخارم، ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو= صحيح البخارم، 

 (.   ِٔ/ ِ) ىػ(،ُِِْ، ُ الناصر )د.ـ: دار ةطوؽ النجاة كمصورةه عن السلطانية، طٙبقيق: ٧بمد زىّب

 (. ِٕٓ/ ٔذخّبة العقىب ) (ٕ)
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اـ لعىاًِنما، فبلى تػىقىع قىبلو، عمبلن بظاىر األحاديث، كأمَّا تىفريق النيب صلى ا عليو كسلم بينهما،  من ٛبى
 .  (ُ)أٍعلىمىهما بذلك، كأِنما ال ٯبىٍتمعاف بعد ذلك( فالظَّاىر أنو

 كقد ييرجِّح لويجوًد إٍٝباعو على ا٤بسأىلة:  -ّ
كمىا عند تىناكلو: "ىل يىنقض ا٢بىاكم حيٍكم غّبه". كقد بْبَّ ا١بامع رأٍيو، بأف ا٢باكم ال يػىنػٍقيض حيكم 

ا تقدَّـ من ًإٝباع الصَّحابة رضي ا عنهم غّبًه إالَّ يف حىاالتو قاؿ: )إالَّ إذا خىالف نصنا، أك إٝب اعنا؛ لػمى
 .   (ِ)على ذلك(

 كاختار ا١بامع أف األىٍمرى للويجيوب:   -ْ
. ذىكر أف ا١بمهور على (ّ)«ميصلَّىػيَّضي الػحي كتػىٍعتزًًؿ ال»ح حديث: كمن األمثلة: عندما كاف يىشرى 

ٍين، كاعٍ ىنَّ العً وب شيهودً اٍسًتحباب ااًلٍعًتزاؿ. مث قاؿ ا١بامع: )الظَّاىر كيج تزا٥بنَّ ا٤بصلَّى؛ ألف النيب صلى يدى
اؾ، كإالَّ  ا عليو كسلم أىمىر بذلك، فإٍف كاف القائًلوف باالٍسًتحباب كجىدكا صارفنا لؤلىمر عن الواجب فذى

مل على الوجوب.(ْ)فالظَّاىر ما قيلنا(  . كىنا صريحه منو يف أف األىٍمر ٰبي
ـي كيجوًد رًك  -ٓ  ايةو تػيٍثبتي ىذا: عد

بأٍف تيقرأى ىكذا:  (ٓ)«يَّضي ػحي ال»ل ا١بامع رٍأمى الشَّارح السندم، ٔبىواز نيٍطق كيف مسألةو ليغويةو، نػىقى 
)ا٢بىٍيًض(. فقاؿ ا١بامع مبيػِّننا رٍأيىو: )ىذا الضَّبط األخّب، كإٍف كاف صحيحنا من حيث ا٤بعُب، إالَّ أنو ما أىثٍبتو 

 .  (ٔ)ِتم، فبل يىصحُّ ٞبىٍل ا٢بديث عليو(ادِّثوف يف رًكايا
ككمىا ذىكرتي سابقنا، بأف مىقصودم يف ىذا ا٤بطلب: أٍف أيبْبِّ كأينبِّو بشكلو عاـ: أف من ةطريقتو يف ىذا 

جيحالشَّ  ٤بسألةو  رح: اعتنىاؤه ببيىاف رأٍيو يف ا٤بساًئل ا٣ببلفيَّة، كأينبِّو ىنا على ةطريقة ا١بامع العامَّة عندما ييريد الَبَّ
طالبها باحثها كمى يف مى  -بإذف ا-يحو كمناقشة تىرجيحو، فستىٍأيت أكثر تىفصيبلن ما. كأمَّا تىفاصيل أىٍكجو تػىٍرجً 

 .(ٕ)ا٤بتعلِّقة هبا أىكثر
 
 

                                 
 (. ُِِ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ِْٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. َْٔ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )َّٗجزءه من حديث برقم: ) (ّ)

 (. ْٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. كتقدَّـ ٚبرٯبو آنفنا. َّٗحديث برقم: ) جزءه من (ٓ)

 (. ْٓٔ -ْْٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٔ)

(ٕ) :  ا٤بسائل الفقهية يكوف التَّفصيل فيها عند عنصر: "أيموره الفقهية"، كىكذا.    فمثبلن
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ٌ رٌد جه ه  ن  م  من : الخامس المطلب ا  ار ٌصخ  ل  الت  عندم  ت ص   وال خ 

 

ل خ ٌص:  ٌق ت ه فً الت  ر  : من ط   أولا

 
ًلمة "كا٢باًصل" ك"ما حاًصلو" ك"فا٢باًصل" ككذا "كا٢باًصل"  كيىسٍ  تىخدـ ا١بامع يف ىذا الشَّرح الكًبّب كى

 ك٫بوىا.
يػىتًَّجو يف أحيافو أليسلوب التَّلخيص كاالخًتصىار؛ لييقرِّر ا٤بعُب للقىارئ، كيينبِّهو  -بشكلو عاـ-كا١بامع 

ا يىستىخدـ  ـ. كمى  . (ُ)عبارتو ا٤بعريكفة: "قاؿ ا١بامع" عندما ييريد اإًلضافة -على األىكثر-على خيبلصة الكبلى
. (ِ)كمن األمثلة: أف ا١بامع كاف يىشرح حديث عائشة رضي ا عنها: "بينمىا رسوؿ ا يف ا٤بسجد"

كشرىح ا١بامع يف بيىاف كًإعراب كلمة )بينما( كجواهبا )إذا( كاخًتبلؼ النُّحاة فيهما، مث خىتىم ا١بامع ىذا 
 . (ّ)ٍقطع بقولو: )كحاًصل ا٤بعُب ىنا: بٍْب أىكقاًت كٍوف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف ا٤بسجد..(ا٤ب

د أنو استىٍخدـ "حاًصل ا٤بعُب" لييبْبِّ ا٤بعُب اإلٝباِفِّ لذلك ا٤بٍقطع من ا٢بديث كخيبلصة ا٤بعُب.      كىنا ٪بًى
ييصلُّوف الصبلة » مىعُب قولو صلى ا عليو كسلم: اًضع أيضنا: أنو ذىكر االٍخًتبلؼ الوىاقع يفكمن ا٤بوى 

. مث رجَّح ا١بامع ا٤بعُب ا٤بقصيود ٕبسب رأٍيو كاجًتهاده، مث أىكَّد على ىذا بأيسلوب (ْ)«لغًّب كىٍقتها
"ا٢باًصل"، حيث قاؿ: )كا٢باًصل أف األىٍكُف أٍف ٰبيٍمل اإًلٍخراج على ظىاىره، فهم ٱبيٍرجوِنا عن كىقتها 

ا لوجوهبا..(الشًتغا  .      (ٓ)٥بم بأيمورىم، ال جىحدن
كاسًتٍخداـ كلمة: "ما حىاًصلو" ك٫ٍبوىا، سىبىق كأٍف استىٍخدىمها ا٢بافظي ابن حجر يف شٍرحو "فتح 

 . (ٕ). كقد كىقفتي على مٍوضعو يف ىذا الشَّرح من قوؿ ا٢بافظ(ٔ)البارم"
تلف غىرىض ا١بامع من اسًتٍخداـ تلك الكلمات، فقد  و ذلك من ييريد تىلخيص ما نػىقى كٱبى لو. ك٫بى

 األىٍغراض الٍب ستىٍأيت ذًكرىا.  
كقد ييلخِّص بأٍف يىذكر كلمة "التَّلًخيص" صراحةن، كقٍولو: )قد تىلخَّص مػمَّا تقدَّـ من ميناقشة ىذه 

                                 
: )قاؿ ا١بامع عفىا ا عنو: خيبلصة القٍوؿ يف ىذه ا٤بسألة..(. انظر: ذخّبة العق (ُ) (. أك يقوؿ: )فتىحىصَّل( كما ِٖٗ/ ٓىب )قاؿ يف مٍوضعو

 (. َّٕ/ ٓيف: )

 (. ٕٗٓ/ ْ(. ذخّبة العقىب )َِٕا٢بديث برقم: ) (ِ)

(. كىذا ا٤بثاؿ يدؿُّ على أف ىناؾ عنايةن من ا١بامع بذًكر ا٤بعُب اإلٝباِف للمىٍقطع أك ا١بزء من ا٢بديث، كليس َُٔ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ)
 فاظ، كا٢بديث عن ىذا سيىٍأيت يف: "٧بتويات الشرح"، بإذف ا تعاُف. عنايػىتيو فقط بفىكِّ األىل

 (. َّٔ/ ٗ(. ذخّبة العقىب )ٕٕٗجزءه من حديث عبد ا بن مسعود رضي ا عنو، برقم: ) (ْ)

 (. ّّٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ِِٖ/ ُ( ك)ُْٖ/ُ( ك)ٗ/ُ)سابق(،  فتح البارم شرح صحيح البخارم )مرجع من ا٤بوىاًضع: أٞبد ابن حجر العسقبلين، (ٔ)

اتو..( قالو يف الفتح. ذخّبة العقىب ) (ٕ)  (. ٖٗ/ ّّ)كحاًصلو: أف السَّهم كما يف معناه، إذا أىصىاب الصَّيد ٕبىدِّه حىل، ككانت تلك ذىكى
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تىٍصلح  األحاديث أف أحاديث صبلة النيب صلى ا عليو كسلم على قىتلى أيحد يـو أيحدو ال تىثبيت. كال
عىارضة ما يف "الصَّحيح" من حديث جابرو رضي ا عنو أنو َف ييصلِّ عليهم، كإٍف حاكؿ الشوكاين مي ػل
. فهنا َف يىستىخدـ كلمة "ا٢باًصل" أك "ما حاًصلو" بل صرَّح بكلمة (ُ)ثباِتا، كذىكر ا٤برجِّحات لذلك..(إً 

ة يف مسألة "الصبلة على الشَّهيد". مث جاء لييلخِّص "تىلخَّص"، كىو لػخَّصى ما تقدَّـ من اسًتعراض األدِّل
 . (ِ)ا٤بسألة كييبْبِّ رأٍيو بقٍولو: )كا٢باًصل أف الصَّواب جىواز الصبلة على الشَّهيد..(

كتأيت أٮبيَّة ىذا األىٍمر؛ بأف سىٍوؽى تلك العبىارة بعد "ما حاًصلو" ك٫بوه، كانت من جيهد ا١بامع كأِنا 
    .(ّ)ومن تػىٍعبّبه كأيسلوب

 

ل":  اص  ة "ح  لم  ه ك  ر  ك  ه عند ذ  د  ق ص  واع  م  ن 
ا: من أ  ٌا  ثان

 
 كىنا اجتهىدتُّ يف تىقسيم ميراده عندما يقوؿ: "حاًصل ا٤بعُب" كما يف مىعناه، كمػمَّا كقفتي عليو:   

 ما يف مىعُب "ا٤بٍختىصر ا٤بًفيد": -ُ
مث »د شٍرحو مىعُب قولو صلى ا عليو كسلم: ككأنو ييلخِّص األىٍمر يف كلماتو قليلة، كمىا صىنىع عن

ل من "ا٤بصباح" يف معُب "جىهىدىا"، مث من "اللِّساف"، مث من "فتح البارم"، كيف . كأىًجدي بأنو نػىقى (ْ)«جىهىدىىىا
امىعىها(  . كٗبعُب آخرو، أنو ييريد أٍف يقوؿ لنا: خيبلصة(ٓ)آخر ىذا يقوؿ ا١بامع: )حاًصل ا٤بعُب ا٤براد: أنو جى

امىعىها.  ما نىقلتي   و يف مىعُب )جىهىدىا( أٍم: جى
ككذا صىنىع يف حيكم حديثو كبيىاف دىرجتو: كمػمَّا كقفتي يف ىذا، أنو بعد ميناقشتو ألٍمًر دىرجة حديث، 

 .  (ٔ)قاؿ يف آخره: )كا٢باًصل أف ا٢بديث صحيح(
جيح" كرٍأم ا١بامع يف ا٤بسألة -ِ  :(ٕ)كقد يكوف "ا٢باًصل" ٗبعُب "الَبَّ

جيح بأيسلوب "كا٢باًصل"، كالفىرؽ بينهما أف "التَّقرير" سىبى  ق كقد ييرجِّح للمسألة ا٣ببلفيَّة، أك ييقرِّر الَبَّ
ده ييقرِّر ا٤بسألة مرةن أخرل . كمن األمثلة: أنو ذىكر )ا٢باًصل أف الرَّاجح أف (ٖ)للجامع أٍف رجَّح ا٤بسألة، مث ٘بًى

                                 
 (. ُِِ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 ه الفقهية".(. كيىتعلَّق ىذا ا٤بثاؿ بعنصر: "أمور ُِّ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ِ)

ل ككذا اٍستىخدىـ يف شىٍرحو على أىلفية السيوةطي يف ا٤بصطلح، حيث قاؿ: )كحاًصل مىعُب البيت: أف حىدَّ الصًَّحيح ىو ا٢بديث الذم اتَّص (ّ)
الة ناًقلو كضىٍبطو(. من: ٧بمد اإلثيويب، إسعاؼ ذكم الوىةطىر بشرح نظم الدُّرىر يف علم األثر )مرجع ساب  (. ُٕ/ ُق(، )ًإسناده، مع عدى

 (.  ُُٓ/ ْ(. ذخّبة العقىب )ُُٗمن حديث أيب ىريرة رضي ا عنو "عن ا١بمىاع"، برقم: ) (ْ)

 (. ُْٓ/ ْذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ُُٗٓ(. كىو حديث رقم: )ُُٔ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ٔ)

جيح"، بأف من أيسلوبو (ٕ) جيح: أٍف يكوف بػ"كا٢باًصل" ك٫بوه.   لقد أشرتي إُف ىذه الفائدة يف مطلب: "ةطريقتو يف الَبَّ  يف الَبَّ

اب فقط أـ ىو أىعم" كرجَّح ا١بامع أنو أىعمُّ من الَبُّ  (ٖ) اب؛ تبعنا لئلماـ ابن من أىمثلة التَّقرير لتػىٍرجيحو، ما ذىكره عند مسألة: "ىل ييتيمَّمي بالَبُّ
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 .(ُ)سل ببلى ًإٍنزاؿ، لويضوح نىٍسخو..(اٍلًتقىاء ا٣بتىانػىٍْب ييوجب الغي 
ًجيح":  -ّ  كقد يكوف ما يف مىعُب التَّلخيص مع "الَبَّ

تىرًبىٍت »كقد يكوف غىرىضو تىلخيص القٍوؿ مع بيىاف رأٍيو، فعند شٍرحو لقولو صلى ا عليو كسلم: 
ينيكً  ي كغّبٮبا يف معُب العبىارة، مث جاء ا١بامع ل ا١بامع أىقواؿ الشُّراح ا٤بتقدِّمْب كالنَّوكم كالبىاجً . نػىقى (ِ)«ٲبى

ـ يف ىذا ا٤بقىاـ: أنو أىراد اإًلٍنكار عليها، كما أرادى الدعاء، بل استىعمل يف اإًلٍنكار ما  : )حاًصل الكبلى قائبلن
ـ لتلك ا٤بسألة، مع ذًكر رىأٍيو فيها بعبى (ّ)ٍت بذًكره العىادة..(جىرى  ارة "حاًصل . فهو ييريد أٍف ييلخِّص أىمَّ الكبلى

ـ"  .   (ْ)الكبلى
ـ كتػىٍقريبو للقىارًئ:  -ْ  كما يف مىعُب: تىلًخيص الكبلى

: )كا٢باًصل أف تىصًويب ًفعلو ىذا، إ٭با ىو بالنِّسبة لعىمىلو -يف تىقرير مىعُب حديث-كمن ىذا أنو قاؿ 
طئنا بعدـ صبلتو عند فػىٍقده الطَّهور..(   .  (ٓ)باٍجًتهاده، كإٍف كاف ٨بي

دـ ا١بامع يف ىذه الصَّفحة مرَّتػىٍْب، األكَّؿ ا٤بتقدِّـ، كالثاين أنو قاؿ أيضنا: )كا٢باًصل أنو صلى كاستىخٍ 
لكوِنما عمىبلى باٍجًتهادو، فكله منهما ميصيبه من ىذه ا٢بٍيًثيَّة،  «أىصىٍبتى »ا عليو كسلم قاؿ لكلو منهما: 

طئنا من حيث تىػرًكو الصبلة..(  .  (ٔ)كإٍف كاف األكَّؿ ٨بي
: )كا٢باًصل أف حديث الباب ٧بىٍموؿه على حيٍسن الًعٍشرة، كتىٍطييب قلب الزَّكج، ال  ككذا قاؿ يف مٍوضعو

 . (ٕ)على التٍَّحرًن(
كقد يكوف التَّوضيح كالتَّقريب ألمرو متعلِّقو بسنًد ا٢بديث، حيث أشىار ا١بامع أف ا٤بصنِّف قاؿ يف 

ا اٍستىدعاه أفٍ  ه بأسلوًب "كا٢باًصل"، قاؿ: )كحاًصل ما أشىار إليو أف  "الكربل" كبلمنا، مػمَّ ييبْبِّ ما قصىدى

                                                                                               
، مث قاؿ بعد ذلك: )كا٢باًصل أف التَّيمُّم بكلِّ ما كاف م ، تيرابنا كاف أك حجرنا أك غّبٮبا(. انظر: ذخّبة العقىب حىـز ن ًجنس األرض جائزه

ـ، يىصلح أٍف يكوف مثاالن للتَّقرير، كأىعِب: ما ذيكر يف مىعُب قولو صلى ا عليو كسلم: ِٕٗ/ ٓ) ييصلُّوف الصبلة »(. ككذا ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّ
 . «لغًّب كقتها

 (. ُِٔ/ ْذخّبة العقىب ) (ُ)

ِـّ سيلٍيم رضي ا عنها. كا٢بديث  جزءه  (ِ) من حديث، كقد خاةطىب بو صلى ا عليو كسلم عائشةى رضي ا عنها عندما تىعجَّبٍت من سيؤاؿ أ
 (.  ُْٖ/ ْ(. ذخّبة العقىب )ُٔٗبرقم: )

قُّق ُُٗ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ) مها قاؿ: )كا٢باًصل أف ٙبى خيركج ا٤بِبِّ ال بدَّ منو يف كجوب االغًتساؿ، (. ككذا يف مسألة ا٤برأة إذا رىأىت احًتبلى
ل الرُّؤية على الرُّؤية القىلبية، ...فغّب صحيحو ألف ذلك ال ييوجب، بل الويجوب متعلِّقه ٖبركجو(. كىنا ذىكر ا١بامع مبا شرةن فأمَّا ٞبى

 (.  ُّٖ/ ّْبة العقىب )"كا٢باًصل" ديكف األيسلوب ا٤بعركؼ منو بأٍف يقوؿ يف البداية: "قاؿ ا١بامع". انظر: ذخ

(. ذخّبة كمن األمثلة أيضنا، أنو قاؿ: )كا٢باًصل أف األحاديث الٍب فيها االسًتثناء، إ٭بىا تيفيد جواز استعماؿ الصُّوىر، ال جىواز التَّصوير (ْ)
 (. كسيىٍأيت ذًكر ىذا ا٤بثاؿ يف مطلب: "أموره الفقهية".ُْٕ/ ّٗالعقىب )

 (.ِٗٗ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)

رٯبو يف: "ةطريقتو يف الَبجيح".  (ٔ)  نفس ا٤برجع. كتقدَّـ ٚبى

 (. ِّٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٕ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

218 

ا رىكاه ا٢بفَّاظ من  "افيوظ" يف ركاية الزُّىرم كٍوف ا٢بديث من مسند أيب سعيد ا٣بيدرم رضي ا عنو، كمى
ـ كأىمَّ النُّقاط لػمىا قىصىده ا٤ب(ُ)أىصحابو..(  صنِّف رٞبو ا تعاُف.  . كميرىاده ىنا أٍف يىضع خيبلصة الكبلى

 أنو ييريد تىلًخيص مىنػٍقيوؿ:  -ٓ
كىذا النوع يتعلَّق ٗبطلب: "ةطريقتو يف -لو، " ك٫بوه فقد ييريد اخًتصىار ما يىنقي لوما حاصً  "عندما يقوؿ:ك 

أنو  كمن األمثلة، -، إالَّ أف اسًتٍخدامو لكلمة "حاًصل" جعىل من ا٤بناًسب أٍف أىضىعو ىنا(ِ)النَّقل" أىكثر
كعند ميقارنة  .(ّ): "قيل: كىٍجوي أىقٍػرىبيَّة العبد من ربِّو يف السُّجود.."(لوقاؿ: )كقاؿ السندم رٞبو ا ما حاصً 

، كأنو ندمـ اإلماـ السِّ ص كبلى خَّ ػلا٤بٍقطع الذم يف الشَّرح، كالذم يف حاشية السِّندم، بىدىل ِف أف ا١بامع 
 .  قوؿنٍ مى  كبلـو ل صه يلخت ناسب العبىارة يف الشَّرح. فإذٍف، ىذا ا٤بثاؿتىصرَّؼ يف بداية ىذا ا٤بٍقطع؛ ٗبىا يي 

امة، قاؿ: )قاؿ ا٤بوفَّق رٞبو ا تعاُف: ما حاًصلو: إذا ريفعت إُف ككذا فىعل عند نػىقٍ  لو من اإلماـ ابن قدى
تىلخيص ا٤بسألة من ابن  . فهينا قاؿ يف بداية النَّقل: "ما حاًصلو"، كأىراد(ْ)ا٢باكم قضيَّة، قد قىضىى هبا..(

امة.    قدى

                                 
الىف ا١بماعة الذين رىكىكا عن الزُّىرم بأنو من مسند أيب سعيد ا٣بدرم  (ُ) كذلك أف "جعفر بن برقاف" جىعل ا٢بديث من مسند ابن عمر، فخى

ـ ِِْ/ ّْ( ذخّبة العقىب )ُْٖٓرضي ا عنو. كا٢بديث ا٤بقصود ىو برقم: ) (. كمن ا٤بوىاًضع أيضنا: أنو قاؿ: )كحاًصل كبلى
   (. ّٖٓ/ ْاألىٍعرج..( يف: )

 ألف ىذا نوعه من أىنواع تىعاملو مع النَّقل، كىو أنو قد ييلخِّص ما يىنقيلو.  (ِ)
 (. ٕ/ ُْذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ِِٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ْ)
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" على الن ص وص   م  قٌ  ر  ات  الت  م  ل  ع  "ع  ض  ام  الجامع  بو   .المطلب السادس: اهت م 

 
مو-كةطريقةي ا١بامع يف التَّعامل مع النَّص  مات  -سواءه أىكاف نىقبلن أك من كبلى أنو ييضيف للنَّص "عبلى

قيم" ا٤بناًسبة، مع اىتماـو يف التَّ  اية ا٤بٍقطع ا١بديدالَبَّ  .(ُ)نسيق لبدى
قيم على ما يىنقي  مات الَبَّ لو كعلى النَّص، فيىًجد القارئ للكتاب عن كيجود اىتماـو بالتَّنسيق ككىٍضع عبلى

تيب  كىذا فرؽه بْبى ما ىو موجوده يف ىذا الكتاب كبعض كيتب الشُّركح للحديث، من حيث ا١بمىاؿ كالَبَّ
 ـ ا٤بنقيوؿ.كا٤بسىاعدة على فىهم الكبلى 

دي  قيم" حيث ييراعى  -يف كيتب البحث ك٫بوىا-ك٘بًى مات الَبَّ التَّنبيو إُف أٍف يىهتم ا٤بؤلِّف كالباحث "بعبلى
رج ٝبيبلن عند الطِّباعة ماتو يف النَّص حٌب ٱبى كىٍضع عبلى

(ِ)  . 
قيم" يف فىهم النَّص، أحبُّ أٍف أيقارف بْب مقٍ  مات الَبَّ لو ا١بامع يف الشَّرح، طعو نػىقى كلػًمىعرفًة دىٍكر "عبلى

 حو: ، فمثبلن قاؿ يف شىرٍ -الذم ىو "فتح البارم"-ٍفس النَّص من أىٍصلو كبْب نػى 
 ألف ٠باع الدكم بالنسبة إُف ا٢باضرين ،النحل ال يعارض صلصلة ا١برس فدكمُّ  ،ا فنوف الوحيكأمَّ )

 ،النيب صلى ا عليو كسلم ُفكالصلصلة بالنسبة إ ،ع عنده كدكم النحلسمى يي  -كما يف حديث عمر-
كشبهو ىو صلى ا عليو كسلم بصلصلة ا١برس بالنسبة  ،فشبهو عمر بدكم النحل بالنسبة إُف السامعْب

  .إُف مقامو
فإذا أتاه ا٤بلك يف مثل صلصلة ا١برس  ،يرجع إُف إحدل ا٢بالتْب فيحتمل أفٍ  ،كعث يف الرُّ فٍ ا النػَّ كأمَّ 

  .كعونفث حينئذ يف ري 
ككذا التكليم  ،ألف السؤاؿ كقع عن صفة الوحي الذم يأيت ٕبامل ،قع السؤاؿ عنوم يى ٥باـ فلى ا اإلً كأمَّ 

 . (ّ)( ليلة اإلسراء
 كأمَّا أىٍصل ا٤بٍقطع ا٤بوجيود يف "الفتح"، فقد كاف على النَّحو التَّاِف:

اضرين كما اع الدَّكمِّ بالنِّسبة إُف ا٢برىس ألف ٠بى  ييعاًرض صىٍلصلة ا١بالكأما فػينيوفي الوىٍحي فىدىًكمُّ النٍَّحل )
 حديث عمر ييسمع عنده كىدىكمِّ النَّحل كالصَّلصلة بالنِّسبة إُف النيب صلى ا عليو كسلم فشبػَّهىو عمر يف

مو كأما قامة إُف بًس بالنِّسرى بىدىكمِّ النَّحل بالنِّسبة إُف السَّامًعْب كشىبَّهو ىو صلى ا عليو كسلم ًبصىٍلصىلىة ا١ب
رىس نػىفىث حينئذو ٍثل صٍلصىلىة ا١بم يفا أىتاهي ا٤بلك التْب فإذى  الرٍُّكًع فػىييحتمل أٍف يىرجع إُف إحدل ا٢بيفالنَّفث 

                                 
ـ يف نىسقو ميعْبو ككاضح. كىذا ييساعد على الفىهم، كييٍضفي على ٗبعُب: أنو يىبد (ُ) أ "مٍقطع النَّص" من سطرو جديد، حٌب يكوف الكبلى

 الكتاب التَّنسيق ا١بميل.  

 . ِٓانظر: ٧بمد أبو صعيليك، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )مرجع سابق(، ص (ِ)

 (.َُٓ/ ُِذخّبة العقىب ) (ّ)
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اًملو ككذا التَّكًليم ٕب ذم يىأيتلٍحي اوى اؿ كقعى عن ًصفة الؤ ٥باـ فلم يقىع السُّؤاؿ عنو ألف السٌ إلً مَّا اأ رٍكًعو ك يف
  .(ُ)ء(ليلة اإلٍسرا

فأىًجدي عند قراءة النَّصٍَّْب: أف ا٤بٍقطع ا٤بوجيود يف الشَّرح "ذخّبة العقىب" أىٍسلىسي يف العبارة كأىٍبسىط 
ا اىتمَّ ا١بامع بالتَّنسيق، فجىعل ا٤بٍقطع ا١بديد يف  قيم"، كمى مات الَبَّ للفىهم؛ ذلك أنو اعتمد على ًإضافة "عبلى

 سٍطرو جديد. 
ثىة كيف نػىٍفس الوىقت: ال ٲبكن  قيم من األىشياء اٍدى مات الَبَّ لنا أٍف نػىليـو ا٢بافظ ابن حجر، كٍوف عبلى

كنيًقلت من الغىرب. ًإضافةن إُف أننا يف عصرو تىقدَّمت فيو كىسائل الطِّباعة كاإًلٍخراج، لكنِب أٙبدَّثي ىنا بوجوو 
 عاـو عن كجود فىرؽو كميزةو لدىل الشَّرح "ذخّبة العقىب". 

قيم"، كأف كىٍضعها يىأخيذ منو فٍ م أف ا١بامع أىخربين بنػى كال أيٍخًفيك مات الَبَّ سو، أنو يػىٍتعب يف كىٍضع "عبلى
 . (ِ)كقتنا ليس بالسَّهل

 كمٍوضعه آخره للميقارنة، يف جىانب "فوائد ا٢بديث" من حديث النَّهي عن التٍَّصوير، قاؿ: 
فدؿ على أف  ،ن تشبو با٣بالقحوؽ الوعيد ٗبى للي  ؛فعاؿ العباد ٨بلوقة  تعاُفبو على أف أى  ؿَّ دً استي )أنو 

 .غّب ا ليس ٖبالق حقيقة
 ،بأف الوعيد الحق باعتبار الشكل كا٥بيئة دٌ كري  .كقد أجاب بعضهم بأف الوعيد كقع على خلق ا١بواىر

 .(ّ)ة(رد الرخصفورد موٍ  ،كأما استثناء غّب ذم الركح ،كليس ذلك ٔبوىر
 :  ع من أىٍصلوكأمَّا ا٤بٍوضً 

ف غّب أدؿَّ على ٣بالق فٍن تىشبَّو باٗبالوعيد  ليحيوؽاُف لتع ليوقةه كاستيدٌؿ بو على أف أفعىاؿ الًعباد ٨ب)
حق باٍعتبار ف الوعيد كقع على خلق ا١بأليس ًٖبالقو حقيقةن كقد أجاب بعضهم ب ا واىر كريدَّ بأف الوعيد الى

 . (ْ)(ناء غًّب ًذم الرُّكًح فورىد مٍورًد الرٍخصىة كما قرٍَّرتيوثا اٍستمة كليس ذلك ٔبوىرو كأيئالشَّكل كا٥ب
قيم" يف النَّص مات الَبَّ ا لو رٍأمه يف (ٓ)كأحياننا عند القراءة، أىٍشعري أف ا١بامع ييكثر من كىٍضع "عبلى ، كرٗبَّ

 كىٍضًعها ميراعاةن للمىعُب، كييصبح شيعورم نوعنا من الوىٍىم. 
قيم إالَّ أنو يف موىاًضع َف مات الَبَّ يىٍستخدـ بعض عبلى

(ٔ).  

                                 
 (. ُٗ/ ُ)فتح البارم شرح صحيح البخارم )مرجع سابق(،  ن حجر العسقبلين،أٞبد اب (ُ)

 كذلك يف: ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو.  (ِ)

 (. ُِٓ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ّْٗ/ َُ)فتح البارم شرح صحيح البخارم )مرجع سابق(،  أٞبد ابن حجر العسقبلين، (ْ)

 . (ٔٗ/ ّٕكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٓ)

ا احتىاج أ (ٔ) مة لػمى ، كىو إذا كىضىع تلك العبلى مة التػٍَّقوًيس عندما يىنقيل نصنا أك قٍوالن تػىرًٍكو يف بعض ا٤بوىاًضع من كىٍضع عبلى ٍف يىذكر: "انتهى" كما كى
ـ اإلشىارة إُف ىذا يف: "ةطريقتو يف النَّقل".    إُف ذلك. كتقدَّ
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ن ها.  ٌ ل ة  ب ق اب  ، والم   ً ائ خ  الن س  ط  ن س  ب  ٌ ة الجامع  بض  ا ن   المطلب السابع: فً ع 

 

   :  ً خ  الن سائ ط  ن س  ب  د  الجامع  فً ض  ه  : من ج   أولا

 
تىب" على بعض النُّسىخ الٍب ةطيًبعت ضىٍبط "اجمل ـ هبا ا١بامع يف شىٍرحو، مىهىاـكاف من الػمىهىاـ الٍب اٍلتػىزى 

 قىدٲبنا، كقىارىف كقابىلى بينها، كأىثٍػبىت الفيريكؽ بينها. 
كىو  "،سنن أيب داكد ود يف حلِّ ذؿ اجملهي بى ككذا سارى بعض مىن قىبلو من الشُّراح، كصىًنيع صاًحب "

سخ حيح ني صٍ بتى أنو اٍعتىُب  فنهج ا٤بؤلِّ مى كقد كاف من  (.ىػُّْٔ)ت:هارنفورم شيخ خليل بن أٞبد السَّ لل
 . (ُ)رةشً فة ا٤بنتى نن ا٤بختلً السُّ 

ًلو الػميقىارنة كا٤بقىابىلة، فإف ا١بامع َف ييًشر إشىارةن كاضحةن  كعن النٍُّسخة "األيِـّ" لكتاب "اجملتىب" عند عمى
"، كييعُب هبا: النٍُّسخة الٍب تػيٍعتىمد أىصبلن يف ال ة إُف النٍُّسخة الٍب جىعىلها "األـي تَّحقيق، كيكوف ًكفق عدَّ

ـ النُّسخة كدقًَّتها دِّدات، منها ًقدى  .(ِ)٧بي
" ككذا "النُّسخ الٍب ييقارف بينها على كٍجو التَّحديد"، ميشكلةي  ديد "النُّسخة األـي كقد خىرج من عدـ ٙبًى

 بعض النُّسخ" كىكذا، أننا ال نىعرؼ النُّسخة ا٤بقصيودة، فنىًجده ييطلق العبارة: "كيف نيسخةو"، أك يقوؿ: "كيف
د ما ىي النُّسخة ا٤بقصيودة  دِّ قَّة. فإذٍف، ا١بامع ال ٰبي كىذا ييٍشكل يف بيىاف مقصيوده من النُّسخة على كىٍجو الدِّ

د ااًلخًتبلفات  .(ّ)عندما ييقارف كٯبًى
ؿ تىتبُّع عمىل ا١بامع يف الشَّ  فَّف من ىذا ااًلٍستدراؾ: أنو من خبلى ٍصل الذم اعتىمىد رح، فإف األى لكٍن ٱبي

ككذا يىرجع ا١بامع إُف  (ْ)عليو ىو "النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة" ك"النٍُّسخة ا٤بصريَّة"، كٮبا من أىقدىـ نيسىخ "اجملتىب"

                                 
 (.  ُ/ ْـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )بتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبل (ُ)

 . ُٓانظر: ٧بمد أبو صعيليك، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )مرجع سابق(، ص (ِ)

دِّد النٍُّسخة ا٤بقصيودة، كا٤بشهيور عند ةطلبة مكة أِنا النٍُّسخة ال (ّ) كانت تيوزَّع ٍب  كمن ىذا أنو ييطًلق فيقوؿ: "كيف النُّسىخ ا٤بطبيوعة"، كال ٰبي
ب  ار، كىي الطَّبعىة ا٤بصوَّرة عن "الطبعة ا٤بصرية" كأينا كانت ةطبعتها. كسنن النسائي "اجملتىب": مادةه تيدرَّس للطبلَّ يف ا٤برحلة لطبلب الدَّ

 الثالثة كالرابعة من الًقسم العاِف، كا٤برحلة "العىاليىة" تػيعىادؿ درجة "البكالوريوس".   
ار كدىرىس عند ا١بامع عندما كاف دىٍرسو يف مسجد دار -ودَّةو لبىحثي، بأف األخ "منصور نعماف" مث كقفتي على ميس (ْ) ب الدَّ كىو من ةطبلَّ

ـ(. ََُِقد ذىكر ِف: أف أىٍغلب ميقارنتو بْب "ا٥بندية" ك"ا٤بصرية"؛ لكوِنما من أىٍقدـ النُّسخ. ككاف ذلك يف عاـ ) -الفائزين بأجياد
: )بأِنا الطبعة ا٢بىجىريَّة كما -عندما سألتو عن "النسخة ا٥بندية"-ا فرَّغتو من نصِّ ا٢بوار مع ا١بامع، فقد ذىكر قلت: كعندما رجعتي لػمى 

عليها:  ييسمُّوِنا، كىي قطعةه كبّبة، كىي أحسن النُّسخ كأىعتمد عليها كثّبنا؛ ألِنا األقلُّ خطأن(. كعندما سألتيو عن النُّسخ الٍب اعتىمد
ىي الٍب أىنقلي منها؛ ألف كتىابػىتىها  -كالٍب رقَّمها الشيخ أبو غدة-سخة ا٥بندية" ك"النُّسخة ا٤بصرية". ك"النُّسخة ا٤بصرية" ذىكر: )"النُّ 

سخة نسخ، مث ني  عربيةه، لكٍن إذا رأيتي يف "النُّسخة" خىلىبلن ككذا، أعودي إُف جىٍرد "النُّسخة ا٥بندية"، ك"النُّسخة ا٥بندية" أيضنا مقتبسةه منها
             الشُّركحات(. بتصرؼ: من ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو.  
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"ىاًمش ا٥بنديَّة"، أٍم: ىامشي ما ىو موجوده على "النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة" باإًلضافة إُف ميقارنتو مع أىٍصل الكتاب 
 لكربل".  الذم ىو "السُّنن ا

كمن ا٤بوىاًضع الٍب اشتىمىلٍت على ذًكر ىذه األربعة: تىعليقيو عند حديث "مث أخَّر الفىٍجر من الغىًد حْب 
. فقاؿ: )ىكىذا يف النٍُّسخة "ا٤بصريَّة" ك"ا٥بٍنديَّة": "حْب اٍنصىرؼ"، كأشىار يف "ىاًمش ا٥بٍنديَّة"، (ُ)رؼ"اٍنصى 

صىرؼ" كىو أٍكضىح، كلؤلكَّؿ أيضنا كجوه صحيح، بأٍف يىتعلَّق "حْب كىو ما يف "الكربل" أيضنا: "حٌب انٍ 
 .(ِ)ٗبقىدَّر"...(

كىكذا يف ىذا ا٤بٍقطع رأينا أىربعةى مىصادر ذىكرىا للمقىارنة، "النُّسخة ا٤بصريَّة" ك"النُّسخة ا٥بٍنديَّة" 
 "كىاًمش ا٥بٍنديَّة" ك"السُّنن الكربل". 

خةو جديدةو حيث قاؿ ا١بامع: )ككىقىع يف نيٍسخة السِّندم: "ال كيف مٍوضعو أشىار ا١بامع إُف نيسٍ 
يػىتىحسَّر" بًسْبو كراء بعد ا٢بىاء"

 . كلعلَّها نيٍسخةه من السُّنن مطبوعةه مع حاشية السِّندم.(ّ)
ده من فيركؽو كزياداتو بْب النُّسخ، كقد ال يىبديكا للقارئ  يف بعض -كمن صىًنيع ا١بامع أنو ييبْبِّ ما ٯبًى

قَّة يف أىداء ا٤بقىارنة بْب النُّسخ: تىقتىضي  -موىاًضعها أف ىذا الفىرؽ ذك أٮبيَّةو كبّبةو للقارًئ، كلكٍن ا٤بقىابىلة كالدِّ
. كسيىٍأيت معىنا بعض األمثلة على ىذا  .  (ْ)ذًكر الفىرؽ ا٤بوجيود بْب النُّسىخ كاإلشىارة إليو، صغير أك كربي

مح مىٍنهجو يف ىذا الشَّرح كةطريقتو: أنو قاـ بعىمليَّة كغىرىضي من ىذا "ا٤بطلب": التػَّ  ٍنبيو على أف مبلى
ا٤بقىارنة بْب نيسىخ "اجملتىب"، كحاكؿى أٍف ييثًبت كيىذكر الفيركؽ كالزِّيادات إٍف كجىدىىا، حٌب كإٍف كانت ال تىبديك 

رنة تىقتىضي بيىاف ذلك األىمر، كقد مهمةن للقارئ، أك ليسٍت بًذم فائدةو علميَّة، كلكٍن عىملي التَّحقيق كا٤بقىا
ا ةطيبنا يف ىذا ا٤بٍضمىار كييشكر عليو.  بىذىؿ ا١بامع جيهدن

كا٢باًصل، بأنِب أىقصدي ىنا أٍف أيشّب إشىارةن عامَّة ٥بذه النُّقطة، كىي بأف من مهىاـ عىمىًلو يف ىذا الشَّرح: 
متي ما يتعلَّق با٤بقىارنة يف "مىًب ا٢بديث" يف عنصرو ا٤بقىابػىلىة بْب النُّسخ، كأمَّا التَّفصيل يف ىذا: فإنِب قسَّ 

ميستقلو 
 .    (ٔ)، ككذا ما يتعلَّقي بػ"سند ا٢بديث كرجالو" يف عنصرو مستقل(ٓ)

ا أف ا١بامع من ةطريقتو: أنو قد يىبحىث عن كىجوو لػمىا ذيكر يف النٍُّسخة،   -كمىا يف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ-كمى
رجنا ٫بوين   .  (ٕ)ا "متعلِّقه ٗبقدَّر"بأٍف جىعىل ٥با ٨بى

                                 
(. ِّٓجزءه من حديث أيب موسى األشعرم رضي ا عنو، يىًصف صبلة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم من حيث التَّوقيت. برقم: ) (ُ)

 (.  ْٓ/ ٕذخّبة العقىب )

 (. ِٔ/ ٕذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُِّ/ ٕ) ذخّبة العقىب (ّ)

كيىكثير يف ًصيىغ األىدىاء، كأٍف يقوؿ ا١بامع: "كيف نسخةو أخربنا". كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف يف عنصر: "ضىبط السند".  (ْ)
 

 كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف يف عنصر: "ضىبط مًب ا٢بديث".    (ٓ)

 كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف يف عنصر: "ضىبط السند".  (ٔ)

ـ آنفنا، حينىما جىعل )ًحْب اٍنصىرؼ(، أٍم: ا٤بوٍ  (ٕ) / ٕعلى أنو ميتعلقه ٗبقدَّر. كىو يف: ذخّبة العقىب ) -على ما ذيكر يف نيسخةو -ًضع ا٤بتقدِّ
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خ:  وق  بٌن الن س  ٌ ان الف ر  ر  الجامع  فً ب و  ا: من ص  ٌا  ثان

  
 كمن ىذه الصُّوىر:

 ما يىتعلَّق ببيىاف الفىرًؽ يف سىند ا٢بديث كرًجىالو:  -ُ
ا ذىك ر بأف من صىًنيع ا١بامع: أنو ييشّب إُف بعض السٍَّقط أك بعض ا٣بطىأ ا٤بوجيود يف سنىد ا٢بديث، كمى

. يف اسم "أبو (ُ)يف نيسخ "اجملتىب" على ًإٍسقاط )لىٍفظة "ابن" بْب "أيب بكر" ك"٧بمد" كالصَّواب ًإثٍباِتا(
"، كمىا أشىار إُف أنو كىقىع يف "النٍُّسخة ا٥بنديَّة" ًإضافة "ابن" ٖبىطو ميغايرو ٣بطِّ  ـز بكر ٧بمد بن عمرك بن حى

 . (ِ)األىٍصل
جيح. كمىا كىقع يف كأحياننا ا١بامع ال يىكتف ي ببيىاف الفىرؽ ا٤بوجيود بْب النُّسخ فقط، بل يتًَّجو إُف الَبَّ

كأشىار إُف أنو ىكذا كىقىع يف "ا٤بصريَّة" ك"ا٥بٍنديَّة" )إالَّ يف "ا٥بٍنديَّة" ما  (ّ)سندو اسم راكم "ا٢بسن بن زياد"
ييشّب إُف أنو ال يوجد يف بعض النُّسخ زًيادة "ابن زياد"(

بريجوعو إُف كتاب "ٙبفة األشراؼ" كىجىد أف . ك (ْ)
الصَّواب ىنا ىو "ا٢بسن البصرم"، كىو الذم يىركم عن "أيب رىاًفع ا٤بدين" كمىا يف ىذا السَّند. ككمىا رىجع 
د راكو يف الكيتب السِّتة مىن ا٠بو "ا٢بسن بن زياد" فتىبْبَّ من ىذا أف ىذا  ا١بامع إُف كيتب الرجاؿ، كَف ٯبًى

 أك ا٣بىطىأ.    (ٓ)ٍشبو بالتٍَّصًحيفاألمر أى 
ا أف ا١بامع اىتمَّ ببيىاف ما كىقىع من التَّحريف كالتٍَّصحيف يف أى٠باء الرجاؿ كالرُّكاة، كيى  يت مفصبلن أٍ كمى

ريفو كتىصحيفو يف السند كالرُّكاة".  بإذف ا تعاُف يف: "التػٍَّنبيو على ما كىقع من ٙبى
ا يينبِّو ا١بامع على كجيود  . (ٔ)با٢بىػرىكة )إذا خىالف النَّحو أك اللُّغة( من بعض النُّسخ خىطأو تىٍشكيليو  كمى

 . (ٕ)كقد يػيقىارف بْب النُّسخ كيىذكره يف "ا٢باشية السُّفلية"
امو ببيىانو الفىٍرؽ بْب النُّسخ، أنو يينبِّو على بعض األشياء الٍب ال تىدؿُّ على فىرؽو ميؤثِّرو يف  كبػىلىغ من اىتمى

 . (ٖ)ُب عند البعضا٤بع
 ما يىتعلَّق ببيىاف الفىرؽ يف مىًب ا٢بديث:  - ِ

                                                                                               
ِٔ    .) 

 (. كقد ذىكر ىذه الفائدة مستخدمنا "تػىٍنبيو". ُِّ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 ".كىناؾ عنصره سيىٍأيت بإذف ا تعاُف عن "ضبط السند (ِ)

 (. ُِٖ-ُِٕ/ ٔ(، ذخّبة العقىب )ْٔٔمن حديث أيب ىريرة رضي ا عنو. كىو برقم: ) (ّ)

 (. مستخدمنا "تػىٍنبيو"، كمىا ذىكر ىذه الفائدة عند تىرٝبتو لرجاؿ اإلسناد. ُِِ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 ريفو يف السند..".    كسيىٍأيت بإذف ا عنصره مستقله: "التػٍَّنبيو على مىا كىقىع من ٙبى  (ٓ)

 كىناؾ عنصرىاف عن "التٍَّشكيل"، يف "مًب ا٢بديث" ك"السند"، كسيىٍأتياف.    (ٔ)

 (. َّٖ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ُِِ/ ّٗكما قاؿ: )كيف نسخة: أخربنا(. ذخّبة العقىب ) (ٖ)
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ا قاؿ عند حديث(ُ)ككثّبنا ما ييشّبي إُف ااًلختبلؼ بْب النُّسخ عند عنصًر "شرح ا٢بديث" : (ِ). كمى
ا أىشرتي سابقنا إُف أنو َف ييشر إُف النٍُّسخة كأى (ّ))ككىقىع يف نيسخةو "شيئنا" بىدىؿ "سبينا"(  ةٍطلق.. ككمى

كيىذكري الفىرؽى حٌب كلو كاف الفىرؽي يبديك بىسيطنا؛ كذلك ألف غىرىضو التَّدقيق يف بياف الفىرؽ بينها، كمىا 
" بالواك بىدىؿ الفاء((ْ)ضعو قاؿ يف موٍ   . (ٓ): )كيف نيسخةو "كىصىفَّ

 .(ٔ)كقد ييقارف بْب النُّسىخ يف "ا٢باشية السفلية"
ا فىعلى يف أمر السَّند بالَبَّ  جيح عند كجود الفٍرؽ بْب النُّسخ، كذا فىعلى ىنا فيما يتعلَّق ٗبًب ككمى

ريج الرِّكاية الثانية، كمىا حىصل مع قولو صلى  ا٢بديث، فتىًجده يىذكر الرَّاجح بْب النُّسخ، مع بيىاف أٍكجو ٚبى
جوي اإلعراب: أف "ال" نافية، . فأشىار بأنو ىكذا يف "ا٥بٍنديَّة" ك"الكربل"، ككى (ٕ)«كال تػيبىالًيو»ا عليو كسلم: 

فضىعفَّها ا١بامع من النَّاحية اإًلعرابية، مع أنو ذىكر ٥با بعضي األىٍكجو  «كال تػيبىالًو»كأمَّا يف "النٍُّسخة ا٤بصريَّة" 
 . (ٖ)اإًلعرابية

: )ككىقىع يف بعض النُّسخ، كىو الذم يف "الكربل" ٕبىذؼ كلمة "ال" كىو (ٗ)كيف مٍوضعو قاؿ ا١بامع
ر ا٤بٍنًفي..(ا  .    (َُ)لظَّاىر، كلؤلكَّؿ كجوه أيضنا، كذلك أٍف ييقدِّ

: أنو ذىكر ىذا الفىرؽ يف الشَّرح ميستخدمنا "تػىٍنبيو" . كقارفى نيسخ (ُُ)كيف ىذا ا٤بثاؿ عدَّةي إشاراتو
مىا خرَّج "اجملتىب" مع "الكربل"، كصوَّب ما يف "الكربل" كما يف بعض النُّسخ من حيث األٍليىقي با٤بعُب، ك

ا ٫بوينا كمعننا.   للوىٍجو األكَّؿ ٚبرٯبن
 ما يىتعلَّق بعينواف "الكتاب":  -ّ

ا  كمن ضىٍبط النُّسىخ كبيىاف الفيركؽ: أنو ييناقش أك ييشّب إُف اختبلؼ النُّسخ، يف "ًعنواف الكتاب"، كمى
                                 

 شاء ا تعاُف. ( كيىٍأيت مفصبلن يف: "عنىاية ا١بامع بضىبط مًب ا٢بديث..". إٍف ُ)
ينا". برق (ِ) بػٍ اد بن ا٥بػىاد أف رجبلن من األىعراب، كفيو: "فلمَّا كانت غزكةه، غىًنمى النيب صلى ا عليو كسلم سى م: حديث من مسند شىدَّ

 (.      َِِ/ ُٗ(. ذخّبة العقىب )ُّٓٗ)

 ٍفس الصَّفحة. فكىرَّر األىمر مرَّتػىٍْب. (. كمىا ذىكر قىبلي يف "ا٢باشية السفلية" من نػى َِٓ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.  ٔٔ/ َُ(، ذخّبة العقىب )ِٕٗمن حديث أيب ىريرة رضي ا عنو: "أيقيمت الصبلة، فىصىفَّ الناسي صفوفىهم..". برقم: ) (ْ)

 (.  ٖٔ/ َُذخّبة العقىب ) (ٓ)

ا كاف يىستىخدـ "تػىٍنبيو"، كستىٍأيت اإلشىارة ّّٗ/ ِِ( ك)ُِٖ /ُٗسيىٍأيت يف عنصر: "يف اسًتٍخدامو ا٥بامش". انظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ) (. كمى
 إُف ىذا.  

ِـّ سلىمة رضي ا عنها أِنا سيًئلٍت: "أىتػىٍغتسل ا٤برأة مع الرجل؟". برقم: ) (ٕ)  (. ُّٖ/ ْ(، ذخّبة العقىب )ِّٕجزءه من حديث أ

  (.ّٖٔ/ ْذخّبة العقىب ) (ٖ)

ًصلة، أف امرأةن أىتٍت عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.. مث قاؿ ٥با: "ال، بل ٠بعتو من رسوؿ ا صلى ا من تىعليقو على حديث الوىا (ٗ)
(، ذخّبة ََُٓعليو كسلم..". كرجَّح ا١بامع من غّب "ال"، كمىا خرَّج للنُّسخة الٍب ريكيت بػ "ال" على تقديرو يف ا٤بعُب، كىو برقم: )

 (.    ُِْ/ ّٖالعقىب )

 (. ُِٔ/ ّٖخّبة العقىب )ذ (َُ)

 بأٍف يىضىع ا١بامع عنصر "تنبيو" ليتكلَّم عن الفىرؽ بْب النُّسخ.  (ُُ)
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 . (ُ)ع يف بداية "كتاب آداب القيضىاة"صىنى 
. كىنا التَّصريح (ِ))كيف "النُّسخة ا٥بٍنديَّة" "كتاب ا٤بيىاه من اجملتىب"( كتاب ا٤بيىاه":  -ِككذا قاؿ بعد "

 باٍسم ىذا الكتاب "اجملتىب".    
اجم الباب:  -ْ  ما يىتعلَّق بَبى

ااًلٍغتساؿ أكَّؿ الليل كآًخره"، قاؿ: )كيف "النُّسخة ا٥بٍنديَّة"  -ُِْكمن األمثلة: أنو ذىكر ٙبت باب "
ٝبة توجد يف بعض النُّسىخ، دكف بعض( ما ييشّب إُف أف ىذه  .     (ّ)الَبَّ

 الزِّيادىاتي كالفيركؽي األخرل:  -ٓ
ه ا١بامع يف  كمن ضىٍبط النُّسىخ بشكلو عاـ، كليس لو تىعلقه بالسند أك ا٤بًب بشكلو كبّب، ما كجىدى

إُف ا٢بافظ ابن السُِّب مث إُف "من الرَّاكم  (ْ)ىامش "النٍُّسخة ا٥بنديَّة" ىاًمشنا ييفيد بسىند إجىازة الكتاب
 النَّسائي"، كرىًحم ا ا١بميع.

كيف ىذا ا٤بثاؿ عدَّة ميتعلِّقاتو كفوائد: فهنا أشىار إُف الزِّيادة ا٤بوجيودة يف ىاًمش "النُّسخة ا٥بٍنديَّة"، 
ا أف ىذه ككذا ذىكر الفىرؽ كىذه الزِّيادة عند ترٝبة الباب، ككذا ذىكر ىذا األىمر يف "ا٢باشية السف لية". كمى

سو، فقد انتهى السَّند إُف "النسائي" فٍ الزِّيادة تيفيد بأف اٍخًتصار "الكربل" كاف من صًنيع اإلماـ النسائي نػى 
 كليس إُف "ابن السُِّب"، كرحم ا ا١بميع.   

: )ككىقىع يف ككأٍف ييشّب إُف عبىارةو كرىدىت كخاٛبةو للكتاب، فقد كرىدٍت يف "النُّسخة ا٥بٍنديَّة" قولو
. كىذا أيضنا من أنواع التػٍَّنبيو على (ٓ)"النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة" زيىادةه نصُّو: "آخر كتاب الغيسل كالتَّيمُّم من اجملتىب"(

 ما. الفىرؽ بْب النُّسىخ، كال يبديكا ذىا أٮبيَّةو علًميةو، كلكٍن أٮبيَّة ا٤بقىابىلة تىقتىضي ذًكر الزِّيادة كالفىرؽ كاإلشىارة إليه
 

كا٢باًصل من ىذا ا٤بطلب كلِّو: أٍف أيًشّب إُف أف من جيٍهد ا١بامع يف ىذا الشَّرح: ًخٍدمتو لكتاب 
 .  لديو "اجملتىب" بأٍف بىذىؿ كيٍسعىو يف ضىٍبط سىنده كحديثو على النُّسىخ ا٤بتوىفِّرة

 

                                 
ـ اإلشىارة ٥بذا يف (ُ) ىنػٍهىًج الذم كىضىعىو" تقدَّ

. كٙبتو: "قد ييعلِّق على عنواف الكتاب". كىو يف: ذخّبة العقىب ا٤بطلب الرابع: "مىا زىادىه على ا٤ب
(ّٗ /َُٗ  .) 

 (. َّّ/ ٓة العقىب )( ذخّب ِ)

 (. ّّْ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. َِٓ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ّٖٕ/ ّٗ(. ككذا أشىار إُف آخر كتاب آداب القاضي. انظر: ذخّبة العقىب )ٕٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)
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ح ر  ع الجامع  فً الش  نٌ  ى من ص  ح  أ خر  م  ل   : المطلب الثامن: م 

 

" فً هذا الش رح: أولا   لوب  ه من "أ س  دم  ت خ  ا اس  م   : م 

  
كأيسلوبي ا١بامع با١بيٍملة أيسلوبه بىسيطه ليس فيو تػىٍعًقيد، ك٥بذا كىصىف الشيخ ا٣بضّب الشَّرح بأنو 

ٍيتو بػكسىاىىم يف ىذه البىسىاةطة تػىٍنظيميو ل. (ُ))أيسلوبه مىٍبسوطه( ة" عند "األيةطير العامَّ لمىعلومات كالذم سػىمَّ
 شىٍرحو للحديث. 

 كىناؾ بعض األىساليب الٍب استٍخدىمىها، حاكلتي أٍف أيلقي الضٍَّوء عليها يف ىذا العنصر: 
كمن أيسلوب ا١بامع: أنو يىطرح "ا٤بسألة" بأيسلوب ةطىرٍح السُّؤاؿ كا٢ًبوىار الذم يىدؿُّ على ا٤بناقشة.  -ُ

" حديثه ِّٓٓقد ذىكر ا١بامع بأف ا٢بديث "رقم من ذلك جىاء يف "ا٤بسألة األكُف: يف دىرىجتو"، ف
 صحيحه، مث ةطىرىح هبذا األسلوب:

)فإٍف ًقيل: يف ًإٍسناده "٧بمد بن عىٍجبلف"، كقد اختلىطٍت عليو أحاديث أيب ىريرة رضي ا عنو، 
 فكيف يىصحُّ ؟ 

حو ابن حباف قلت: يىصحُّ بشىواًىده، فقد تقدَّـ قريبنا حديث جابر رضي ا عنو كغّبه، كصحَّ 
 .  (ِ)كا٢باكم ..(

 كقد تكوف ا٤بناقىشىة من نىًصيب ا٤بسألة الًفقهيَّة، فقد قاؿ:  
رًن ما سىبى  ق تىرًجيحو من جىواز اسًتعماؿ الصُّوىر ا٤بٍستىٍثنيىات يف )إٍف قيل: ىذا الذم قالوه يىستلـز ٙبى

. قلنا: حيكم ا  . (ّ)لتٍَّصوير ..(ا٢بديث كالذم تػيٍمتىهن بالوىٍطء باألىٍقداـ مثبلن
 أك أٍف يىطلب شيئنا ما من القارًئ:  -ِ

 كأٍف يقوؿ ا١بامع بعد أٍف ييعقِّب أك بعد مقيولةو لو، بكلمًة "فلييتىأىمَّل". 
كمن موىاًضع ىذا: أنو قاؿ بعد تػىٍعقيبو على اإلماـ السِّندم: ).. فإنو ال فىرؽى بينو كبْب ا٤بعُب األكَّؿ، 

ـ  (ْ)أٍف يىذكره احتماالن ثانينا؛ فلييتأىمَّل( فمىا الذم دىعىاه إُف ٗبعُب: أنو يىٍطلب من القارئ أٍف يتأمَّلى ىذا الكبلى

                                 
مو يف: "بيىاف أٮبيَّة ىذا الشَّرح، كثىناء البعض عليو (ُ)  ". تقدَّـ ذًكر نىصِّ كبلى

/ ِّ(. كمىا ستىٍأيت اإلشىارة إُف ىذا، يف عنصر: "درجة ا٢بديث"، لتىعلًُّق ا٤بوضوع بو. ككذا يف: ذخّبة العقىب )ّٕٓ/ ِِ( ذخّبة العقىب )ِ)
 (.ُٖٗ/ ِّ( ك)ُِٔ/ ِِ(، كأيضنا )َِٖ

 (.ُْٕ/ ّٗ( ذخّبة العقىب )ّ)

 (.  ّٕٗ/ ُْ(. ككذا يف: )ٔ/ ِِذخّبة العقىب ) (ْ)
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 . (ُ)كىذا التَّعقيب، عسى أٍف ٯبدى ما كىجىده ا١بامع
 .(ْ)أك "تىنبَّو" (ّ)أك "تىبصَّر" (ِ)كمن ىذا الباب: بأٍف يقوؿ: "فتىفطَّن"

ا قد يىطلب من القارًئ ٙبىٍر  -ّ  ير بعض ا٤بساًئل: ككمى
على مىا يىبديك، نىقل -، ذلك أف ا١بامع (ٓ)كمىا ةطىلب من القارئ "ٙبىٍرير اسم راكم" كالتَّحقيق يف ذلك

اسم ا٢بافظ "ٮباـ اليىماين" بأنو )ٮبَّاـ بن مينبو بن كامل بن شيخ(. مث علَّق ا١بامع  -من "تقريب التهذيب"
: )كيف ِتذيب ا  . (ٔ)لكماؿ: ابن سيج، بًسْبو آخريه ًجيم. فٍلييحىرَّر(يف ا٢باشية السفلية قائبلن

ا أنو ةطىلب التَّحرير يف راكم؛ ألف يف "ٙبفة األىشراؼ" جىعل راكم مكافى راكم  . (ٕ)ككمى
كمن أيسلوبو أنو يػىٍعَبؼ بالتَّقصّب كالتَّفريط، كيىطلب من ا تعاُف العىفو، بقولو: )قاؿ ا١بامع  -ْ

مىا مىضىى من التَّفريط كالتَّقصّب( الفًقّب عفىا ا عنو 
 .(ٗ). ككذا أنو قد يىعًتذر(ٖ)

ا تىسلَّل من األىسانيد (َُ)ككذا قد يىستىخدـ السٍَّجع يف الكلمات -ٓ ، كمىا يف مقدِّمتو للشَّرح: )..فيمى
العىاليىات لؤلخبار الغىاليىات، كعلى مىن اىتدل هبٍدًيهم من ذىكم العنىايىات..(

(ُُ). 
 .  (ُِ)أيشّب إُف أف أىٍغلب أى٠باء كيتبو على السٍَّجع كأيحبُّ أفٍ 

 كمن األيٍسلوبيَّة: أنو يىػٍمدىح:  -ٔ
ا(  دح ا٤ببحثى ا١بميل، كمىٍدحو ٕبثنا للحافظ ابن حجر، حيث قاؿ: )كىو ٕبثه نفيسه جدن كأٍف ٲبى

امة(ُّ) قيقه ، ككمىا كىصىف ٕبثنا للحافظ ابن حجر بأنو: )(ُْ)، كٕبثنا آخر لئلماـ ابن قدى ٕبثه نفيسه كٙبى

                                 
 يت ذًكر ىذا ا٤بثاؿ أيضنا يف: "استفادة ا١بامع من كيتيب شيريكح النسائي".  ( كيىأٍ ُ)

 (. ُُِ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُِِ/ ُٗ( كما يف: ذخّبة العقىب )ّ)

 نفس ا٤بصدر.  (ْ)

 كىذا يىتعلَّق بػ: "تىرٝبة الركاة"، عند "صوره أيخرل لصىنيع ا١بامع عند ترٝبتو".  (ٓ)

 (. ْٖٓ/ ٓالعقىب ) ذخّبة (ٔ)

(. ككذا يف: ٧بمد اإلثيويب، البحر ايط الثجاج يف شرح صحيح اإلماـ مسلم بن ا٢بجاج )السعودية: دار ِّْ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
ء-(، قاؿ يف ا٢باشية: )الذم يف بٍرنامج ا٢بديث، أف لو ِّٕ/ ُىػ(، )ُّّْ، ُابن ا١بوزم، ط يف  -أبو كيرىيب ٧بمد بن العبلى

 ( حديثنا، فلييحرَّر(.   ْٖٖ( حديثنا، كيف صحيح مسلم )ْٓ"صحيح البخارم" )

 (. ٕٓٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

سيىٍأيت يف عنصر: "ا٤بساًئل"، كأنو اعتىذىر على تػىٍقدٲبو ًذكر مىسألةو على مسألة.   (ٗ)
 

 (. ٕٓٔ/ ٓكما يف: ) (َُ)

 (. ٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ُُ)

 م شىٍرحو لًعلم ميصطلح ا٢بديث: "ًإٍسعاؼي ذكم الوىةطىر، بشرح نىظم الدُّرر، يف ًعلم األىثر".كما يف: اس (ُِ)

 (. ّْٖ/ ِِ( يف مسألة: "ىل تػيٍجزًئ ركعٍبىٍ الضُّحى عن األىمر با٤بعريكؼ؟". انظر: ذخّبة العقىب )ُّ)

(. كىي عن مسألة "الػزكىاة من الثِّمىار. (ُْ)  (.  ُٓٗ/ ِِ.". انظر: ذخّبة العقىب )قاؿ أيضنا: )كىو ٕبثه نىفيسه
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)  .     (ِ). ككذا مىدىح ٕبثنا للشيخ األىلباين يف مناقشةو لدىرجًة حديث(ُ)أىنيسه
" باقِّق كمدىحى كتابو "الَّى" بأنو  ـز أك يػىمدح إمامنا ميعيػَّننا كييثًِب عليو، كمىا كىصىف ا١بامع "ابن حى

مة"(ّ)"حىافله"  . (ْ). كيىًصف الشيخ األىلباين "بالعبلَّ
ا أف ىناؾ ما يػىٍلحق بباب الدُّعاء كأٍف يىذكر دعاءن، كما يػىٍلحق بًإٍسداء النٍُّصح  -ٕ   .(ٓ)كمى

 

ام ش":   ٌ ة" "اله  ل ف  ٌ ة الس  اش  ه "الح  ام  د  ت خ  ا: فً اس  ٌا  ثان

 
من   تىوضيح ما َف يىذكرهيفأنو سىيىستىخدـ "ا٢باشية السُّفلية"  -(ٔ)يف مقدِّمة كتابو-أشىار ا١بامع 

استىٍخدمىها يف ىذا الشَّرح، فهو إذٍف صرَّح بأنو سىيىستىخدـ ا٢باشية يف ذًكر ما فىاتىو من قد اصطبلحاتو 
ميصطلحات

(ٕ)  . 
"للحاشية السُّفلية" يف عنصرو مستقل، كٍوف ا١بامع سلَّمو ا تعاُف َف  كالسَّبب الذم جىعلتي أيفردي 

ع اإًلحالة أحياننا يف مىًب الكتاب كالشَّرح، نهجو كاحد، فقد كاف يىضى تـز يف أىمر اإًلحالة بأمرو كاحدو كميػىلٍ 
 . (ٖ)كأحياننا يىضىعها يف ا٢باشية السُّفلية، كتارةن ال يىذكر اإًلحالة ميكتفينا بػ"أفىاده فبلف" أك "قالو فبلف"

 مًب الكتاب، كأحياننا كأحياننا يىقـو ببعض التَّصًويبات كبيىاف الفىٍرؽ بْب النُّسىخ يف ا٢باشية كتارةن يف
يىشرح نىسىب راكم يف مًب الكتاب، كأحياننا ييبْبِّ ميستخدمنا كلمة "تػىٍنبيو" كأحياننا يف "ا٢باشية السفلية"؛ 

 كلػمَّا رأيتي ذلك .. رأيتي أف من األىفضل أٍف أيفردى يف اٍسًتخدامو للحاشية السفليَّة بعنصًر ٕبثو ميستقل. 
ا يىستى كألٍػحىظ من استخدامو "ل درؾ ما فاتىو، فيضىعي بعض الفوائد كاإًلضافة يف لحاشية السُّفلية"، أنو رٗبَّ

ت.   "ا٢باشية السُّفلية"، أك ييضيف إضافةن يىراىا مهمَّة، أك بيىاف مىٍرجع. كغّب ذلك من ا٢باالى
ده حاضرنا.   كحاًصل األىمر: أف ا١بامع َف ييهًمل من اسًتٍخداـ ا٢باشية، فمرَّاتو ٘بًى

 ا كجدتُّ من اسًتٍخدامو للحاشية السُّفلية: مَّ ػمك 

                                 
، يف مسألة: "تػىٍوليىة أيب بكر ْٕ/ ّٕيف مسألة "متعلِّقةه بسند حديث"، انظر: ذخّبة العقىب ) (ُ) (. ككذا مىدحى ٕبثنا للحافظ ابن عبد الربى

ـ أيضنا أنو مثاؿه للنَّقل الطَّويل، كأىشرتي لو يف عنصر: "ةطريقتو يف   (. ُٕٔ/ ٗالنَّقل". انظر: ذخّبة العقىب )رضي ا عنو"، كتقدَّ

 (. كسيىٍأيت ذًكر ىذا يف: "درجة ا٢بديث". ََُ/ ّٕ( انظر: ذخّبة العقىب )ِ)
ـز "بالنَّاقد". كتقدَّـ مٍوضعه عن ىذا يف: ِٕٗ/ ٓ(، ككذا يف: )ّْٔ/ ٗ( انظر: ذخّبة العقىب )ّ) (، فقد مىدىح الكتاب بأنو "حاًفله"، كابن حى

 خ ٧بمد كمذىبو".     "عقيدة الشي

 (. َِْ/ ٔ( ذخّبة العقىب )ْ)

 كىناؾ مطلبه مستقله عن "النَّصىائح كالتػٍَّوجيهات"، بإذف ا تعاُف.  (ٓ)

 (. َُٓ/ ُأىعِب: "يف بيىاف مىٍنهج ىذا الشَّرح كميٍصطلحاتو". ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ُِٓ/ ُ( انظر: ذخّبة العقىب )ٕ)

 (. ُِٓ/ ُرح، ذخّبة العقىب )انظر: مقدِّمتو للشَّ  (ٖ)
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 .(ُ)لشىرٍح كلمةو غىريبة -ُ
 . (ِ)ل قػىٍوؿو كاستىٍخدـ ا٢باشية: يف نػىقٍ  -ِ
 . (ّ)كًإحىالة ا٤براجع يف ا٢باشية السُّفلية -ّ
كبيىاف ضىٍبط النُّسىخ كذًكر الفيركؽ بينها -ْ

(ْ) . 
 يف "ا٢باشية السُّفلية".  (ٔ)االسم أك النَّسىب أك (ٓ)ككأٍف يىٍضبط اللَّقىب -ٓ
 . (ٕ)كقد يىستىخدـ ا٥بامش ألٍجل أىٍمر السَّند، بأٍف يينبِّو على حاًؿ راكم -ٔ
سيفلية" لبيىاف درجة ا٢بديث، من تىصحيحو ك"حاشيةه  -ٕ

، كتىضعيفو، كيف ااًلٍختبلؼ يف (ٖ)
 .(ٗ)درجتو

 . (َُ)كللتَّعريف بالًفرىؽ -ٖ
ده يىذكر ا٤بٍعلومة مرَّتٍْب، مرةن يف مًب الكتاب، كمرةن يف ا٢باشية السُّفليَّةكاإًلٍشكاليَّة، أنك ٘بىً  -ٗ

(ُُ) . 
 

ح:    اء  الش ر  ن  مه فً أ ث  ت ب ه ون ظ  ر  ب عض ك  ك  ا: ذ   ثالثا

 
 أنو ييًشّب إُف بىعض كيتًبو يف أىثٍناء شىٍرحو، كىو إمَّا أفٍ  -كلكنو قىليله -كمن صىًنيع ا١بامع يف ىذا الشَّرح 

 ييشّب إُف شرحو لو ةطالبنا القارًئ بالرُّجوع إليو، كإمَّا أٍف يىذكر بعضنا من نىٍظمو يف ىذا الشَّرح. 
ح ا٢بافظ أيب الفىٍضل ع إشىارتو إُف كتابو، أنو كاف ا٢بديث عن "التٍَّدلًيس"، كأشىار إُف شىرٍ كمن مٍوضً 

رًحي على أىلفيَّة ا٢بديث للسُّيوةطي، ا٤بسمَّى "ًإسعىاؼ العرىاقي، كمن ثىػمَّ أشىار إُف كتابو: )كنىقلتي منو يف شى 

                                 
 (. ِّٗ/ ِِ( حيث شىرىح مىعُب كلمة "الذُّحيوؿ" يف ا٢باشية السفلية. انظر: ذخّبة العقىب )ُ)

(. كستىٍأيت اإلشىارة إُف ىذا ا٤بثاؿ أيضنا يف: "استفادة ا١بامع من كيتب شيركح ّٕٖ/ ِِ( نػىقىل قٍوؿ النَّوكم من شرٍح مسلم. ذخّبة العقىب )ِ)
 ديث األخرل"؛ كٍونو متعلقنا بنػىٍقلو من كيتب شرٍح ا٢بديث. األحا

 (.ٕ/ ُْ(، ك)ُِٖ-ُِٕ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (، كتقدَّـ يف: "ضىبط النُّسخ".ُِٖ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

يػٍهىِب"، ذخّبة العقىب ) (ٓ) / ٓ(. ك"العىٍرزىمي"، ذخّبة العقىب )ُُٓ/ ٓقىب )(. ككذا لىقىب "ا١بيوزىجىاين"، ذخّبة العْْٖ/ ٓلقب "الكيٍشمى
ُّٓ  .) 

 (.َٔٓ/ ٓ(. ككذا اسم "رىقػىبىة"، ذخّبة العقىب )َٓٓ/ ٓضىبطى اسم "مىٍردىانػىبىة"، ذخّبة العقىب ) (ٔ)

ا بو. ذخّبة العقىب )ٕ) رًج لو مسلمه إالَّ يف ا٤بتابػىعىات، كليس ٧بتجن  (. ّٕٓ/ ِِ( ذىكر أف "٧بمد بن عىٍجبلف" َف ٱبي

 (.ِّٗ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (، كيف ىذا ا٤بٍوًضع: ذىكر النَّوعىْب، التَّضعيف كااًلٍختبلؼ. ُْٓ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

  (.ِْْ/ ٓذىكر تعريفنا ٨بتصرنا بًفرىؽ: األىزىارقة، كالصُّفرية، كالنَّجىدات، كالعىجىاردة، كاإًلبىاضيَّة. ذخّبة العقىب ) (َُ)

 (. كسيىٍأيت ا٢بديث عن ىذا يف مبحث "النقد" بإذنو تعاُف. ُٖٖ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُُ)
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شِّينا: بأنو شى (ُ)ذىكم الوىةطىر، يف شرح أىلفيَّة األىثىر"( رحه ٨بتصره كمطبوع، كأىٍصلو َف ييطبع بعد؛ ألنو . مث قاؿ ٧بي
 ."  َف يىكمل، كا٠بو "فتح ا٤بٍعًطي الربى

ا أشىار إليو يف مٍوضعو آخر، بعد أٍف ذىكر ةطرفن  ا من "أىلفيَّة السُّيوةطي"، لكٍن ىذه ا٤برَّة ذىكر اسم كمى
 .(ِ)الكتاب كامبلن 

 كيف ما يىتعلَّق ٗبنظيومىاتو: 
 .    -ظمه يف "علم الًعلىل"، كقد نىظىمو يف أىلًف بيتو كللجامع نى -مو "أىٍلفية الًعلىل"، أنو ذىكر بعضنا من نىظٍ 

ه نافع، يف الرٍَّفع أك كيف أحاديث عن ابن عمر رضي ا عنهما، اختيلف في ها بْب ابنو ساَف كمىٍوالى
 الوىٍقف، كأليِّهما ييقضىى؟  فقاؿ ا١بامع:

 ػعه ديرومػػػاَفه كنافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر      ابنو س أىشهري مىن رىكل عن ابن     
 (ّ)ددو من ا٣بربى      يف الرٍَّفع كالوىٍقف أحىار مىن نىظىركاختػىلىفا يف عػػ          

ا لو يف "ا٤بشايخ التِّسعة" ا ذىكر ا١بامع نىظمن ، (ٓ)الذين أىخرىج ٥بم أىصحاب الكيتب السِّتة (ْ)ككمى
ايتو:   كًبدى

ػػَب ػٍػى ػػػػػػػاش                     وؿ السِّتة الويعاةذك األيصي   داةي         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ا٥بؾ األئمَّ
 ْب الربىرىةاقدين ا٢بافظػػلشيوخ ا٤بهىرىة           النَّ يف ًتسعةو من ا                  

ـ عن ًإجىازة بعض الفقهاء الوىٍضعى على رسوؿ ا صلى ا عليو  سلم، ذىكر ك كعندما كاف الكبلى
 : (ٔ)ا١بامع ثبلثة أىبياتو من مىٍنظومتو "تىٍذكرة الطَّالًبْب يف بيىاف ا٤بٍوضوع، كأىٍصناؼ الوضَّاعْب"، كمنها

 ػاس ٯبيٍلبإُف النَّيبِّ ما بالًقي      ضي أىل الرٍَّأم قاؿ يػيٍنسب  كبع
ا تىػػرل كتبيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  لما ال يرل بسندو يتَّصػػ       م تىشتمل  ذى

 . (ٕ)ع أخرلاضً كيف موى 

                                 
 (.   َِّ/ ّ(. ككذا يف )ُْٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُ)

 -ُُٕص ُعلم األىثر" ج قاؿ يف ا٢باشية السُّفلية: )رىاجٍع شٍرًحي لؤلىلفيَّة ا٤بذكورة، ا٤بسمَّى "ًإٍسعاؼي ذكم الوىةطىر، بشرح نظم الدُّرر، يف (ِ)
 (.  َُٓ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )ُِّ

 (.  ُّٕ/ ِٕ(. ككذا يف: )ُٓٗ -ُْٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ّ)

دىا يف كما نىظىمو يف موىاًضيع ٨بتلفةو ٝبىىعها يف كتابو كاحد، ٠بَّاه: "الفوائد السَّميَّة". كالفائدة عن ا٤بشايخ التسعة يف الكتاب ا٤بذ  (ْ) كور، ٘بًى
 . ينظر: ٧بمد اإلثيويب، الفوائد السَّمية يف قواعد كضوابط علمية )مرجع سابق(.   ّٖص

(. كىذا متعلقه بػ"لطائف السند". ككمىا ذىكر نىظمو عن الرُّكاة الذين ال يىركيكف إالَّ عن ثقة. انظر: ذخّبة ِّٓ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
 (.  ِِْ/ ُالعقىب )

(. كقد نىسىب النَّظم إُف الشَّرح. قلت: كلعلَّ ا١بامع نىسىب النَّظمى إُف الشَّرح على سىبيل التَّجوُّز؛ كٍوف ُِٗ/ ّٖانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
ألىمْب يف شرح النَّظم ذيكر يف أكَّؿ الشَّرح، كاسم النَّظم: "تىذكرة الطَّالًبْب يف ذًكر ا٤بوضوع كأىصناؼ الوضَّاعْب"، كشىرىحو يف: "ا١بىًليس ا

 رة الطَّالًبْب". ككبلٮبا مىطبيوعاف من نىٍشر دار ا٢بديث ا٣بّبية. من: األكراؽ الٍب أعطانيها ا١بامع يف جلسة ا٢بوار.  تىذك

  (.ّٔٓ/ ّٗ(، )ّْ/ ٓكمن ا٤بوىاًضع: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ح.    اء الش ر  ن  ر  فً أ ث  ع  ت  الش   ٌ ان  ب  ز  ر  أ و  ك  ا: ذ   رابعا

 
ا١بامع يف األىبٍيات الشٍِّعرية الٍب تيذكىر يف الشَّرح لغىرىض ااًلٍسًتشهاد هبا، كما إُف ذلك: أنو كمن أيسلوب 

 الب. يىذكر كىٍزفى الشِّعر يف الغى 
: أنو نػىقى   :(ُ)ل أبياتنا لئلماـ الصَّنعاين، كذىكر بْب قٍوسىٍْب أنو: )من الطًَّويل(فمثبلن

ـ جىعٍلتم أيها الناس دينػىنىا       ألربعةو ال شكَّ يف فضلهم عندمعىبلى
 دنور عيوف الفىٍضل كا٢بقِّ كالزىىم علماء الدين شرقنا كمغربنا     ك  

 إُف آخر ما ذىكر، كا٤بهمُّ أنو أشىار إُف كىٍزف البٍيت، كأنو ىنا من النَّوع "الطَّويل". 
ابٍػتىدعو "ا٣بىًليل بن أٞبد الفىرىاًىيًدم"  وره"، الذمػ"كىٍزف الشٍِّعر العىريبِّ كٕبيي ما ييعرؼ بت: ىو ككىٍزفي البػىيٍ 

(ِ). 
سي، أيقطِّعو مث أىٍحصيل على فٍ كعندما سألتيو عن كىٍضعو كىٍزف بيتو إذا ذيكر يف الشَّرح، قاؿ ِف: )أىفٍػعىلو بنػى 

 . (ّ)الوىٍزف(، كذىكر ِف أنو دىرسى ىذا الًعلم يف ًصبىاه بػ"إثيوبيا"
ا ":   كقد ال يىذكر كىٍزف القىاًفية، كمى  عند بٍيت "زيىىّب الضَّيبِّ

 (ْ)كَف تىًثًق العىوىاًتقي من غىيورو     بغيػٍرىتو كخىلٍَّْبى ا٢ًبجىاالى 
 .(ٓ)آخر عرم  لكنو قىبلى ىذا البٍيت ذىكر الوىٍزف لبيتو شً  فلم يىذكر عنده الوىٍزف،

 . (ٔ)كأمَّا يف ا٤بٍنظيومات الًعلميَّة، فييشّب ا١بامع إُف أِنا من "الرَّجىز"
 كعندما قرأتي بعضنا من "شرحو ٤بسلم"، أىجديه قد اٍعتُب هبذه ا٤بيزًة أيضنا.

ا ييورًده من أبياتكيف قراءيت السَّريعة لشىرٍح الشيخ الشَّ   .  (ٕ)نقيطي رٞبو ا،َف أىميرُّ بذكًر كزفو لػمى

                                 
 (.  ْٗ/ ٕذخّبة العقىب ) (ُ)

: موسوعة الويكبيديا، كالرابط:  (ِ)  انظر مثبلن
      (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6.)  :تاريخ الزيارة(َُِّ-ُِ-َْ .) 

 ( يف ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو. ّ)
 (.ُٓ/ ٕكأيضنا ) (،َّٖ/ ِِ(. ككذا َف يىذكر يف: ذخّبة العقىب )ْْٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ْْٔ/ ٓيف نػىٍفس الصَّفحة ا٤بذكورة ) (ٓ)

 (. ّٓ/ ٕذخّبة العقىب ) (ٔ)

  كسيىٍأيت ا٢بديث عن ىذا يف الفصل ا٣بامس. (ٕ)
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ٌ ة:    ا و  ل م  الر  هج  الجامع  فً ع  ن   المبحث الرابع: من م 

  
 

 يىة، كمىا يىتعلَّق بهذا المبحث: في التَّعريف بعلم الرِّكاتمهيده     
 المطلب األكؿ: في عناية الجامع بضىٍبط متن الحديث، كالتَّنبيو على مىواضع التٍَّصحيف       

: في اعًتنىائو بضىٍبط مىتن الحىديث، كمي           قىابلىًتو مع النُّسىخ األيٍخرلأكالن
ٍتنثانينا: في اعًتنى           ائًو بتىٍشًكيل لىٍفظ الحديًث كالمى
 ثالثنا: في اعًتنىائو بذًٍكًر التٍَّصًحيف كالتٍَّحرًيف، إذىا كيًجد في مىتن الحديث         

 المطلب الثاني: من مىٍنهًج الجامًع في التٍَّخرًيج لألىحىاديثً      
: من طىريقىًتو في تىٍخرًيج ا          مىصىاًدرًهلحىديث، كًذٍكًر بىعض أكالن
 ثانينا: عنىايتيو بذًٍكر مىوىاًضع الحىديًث عند المصنِّف        
 ثالثنا: عنىايتيو باألىحاديًث التي تىػفىرَّد بها الميصنِّف        

 المطلب الثالث: من مىٍنهًج الجامعً في ًذٍكر دىرىجة الحديث                
: من طىريقىتو في الحيٍكًم على           اديثاألىحى أكالن
 على الحديث ثانينا: من أىٍحوىاؿ الجامع مع أىٍقواًؿ الشِّيخ األىٍلبىاني في الحيٍكمً         
اًده في الحيٍكم على بىعض األىحىادً           يثثالثنا: من اٍجًتهى

 ف  المطلب الرابع: في عنىايىة الجامًع بضىٍبًط السَّند، كالتػٍَّنًبيو على مىوىاًضع التٍَّصًحي     
: في اعًتنىائًو بضىٍبط سىنًد الحديث، كميقىابىلًتو مع النُّسىًخ األي             خرلأكالن
ء ثانينا: في اعًتنىائو بتىٍشًكيل سىنىد الحديث، كًصحَّةً           اإًلٍمالى
 في السَّند كالرُّكىاة ثالثنا: التػٍَّنبيو على مىا كىقىعى من تىٍحريفو كتىٍصحيفو         
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  المطلب الخامس: من مىٍنهًج الجامًع في تػىٍرجىمة الرُّكىاة، كًذٍكر أىٍحواًلهم كدىرىجاتًهم     

هىجو في تػىٍرجمة ريكاة السند         : من مىنػٍ  أكالن
 كاةالمىصىادر التي اٍعتىمد عليها الجامعي في بيىاف أٍحواًؿ الرُّ  -أ         
 مة الرُّكىاةفي طىريقىًتو العىامَّة عند تىرجى  -ب         
 طىريقىة الجامًع في رىاكو تىقدَّمت تىرجىمتو -ج         
  اةسبىبي التػَّوىسُّع كاإًلطىالة لبىعض تػىرىاجم الرُّكى  -د         
 ندصوره أيخرل لصىًنيًع الجامًع عند تػىٍرجىمتو لرًجىاؿ السَّ  -ىػ         
 فم المصىنِّ الًعنىايةي بالرُّكاًة الذين تىفرَّد به -ك         
ٍىم عند اآلخى  -ز           رينتىػٍحًديد الرَّاكم المىٍقصيود، كبيىاف الوى
ؼفي اٍجًتهاًده لتىٍحًديد الرَّاًكم المىٍقصيود، عند كيقيو  -ح           ع ااًلٍخًتالى
 ثانينا: من مىٍنهًجو في ًذٍكر أىٍحوىاؿ الرُّكىاة، كًذٍكر رىٍأًيو لبػىٍعًضهم        

 اةمن طىريقىتو لبػىيىاف أىٍحوىاؿ كدىرىجة الرُّكى  -أ         
 ًذٍكري رىٍأًيو لبىعض أىٍحوىاؿ الرُّكىاة -ب         

 المطلب السادس: من عنىايةي الجامًع بذًٍكر "لىطىاًئف السَّند" كاإًلٍحصىاء      
: من طىريقىة الجامًع مع "لىطىاًئف اإًلسٍ           ناد"أكالن
 ميٍحتػىوىيىات "لىطىائًف السَّند"أىىمِّ  ثانينا: من        
 كاةثالثنا: عنىايىةي الجامًع باإًلٍحصىاء لبىعًض أىٍحواؿ الرُّ         

ٍعليوؿ        المطلب السابع: من ًعنىاية الجامًع بالسَّند المى
ـي الجامًع بأىٍمر "علَّة السَّند" الذم يىٍذكيره المصنِّ          ا : ًاٍىًتمى  فأكالن
 ثانينا: من طيريًؽ الجامًع في التػَّعىاميًل مع "ًعلَّة السَّند"        

    وثالثنا: من تػىٍوًجيو الجامًع للًعلىًل الذم يىٍذكره المصنِّف، كأىٍنواعً         
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تعل ق بهذا المبحث         ٌ ا  ٌ ة، وم  وا  :  تمهٌٌد: فً الت عرٌف بعلم الر 

 
ىذا العلم إُف قسمىٍْب: ًعلم ا٢بديث رًكىايةن، كًعلم ا٢بديث ًدرىايةن.  ا٤بٍشهيور عند أىل ا٢بديث: تىقسيمي 

 إالَّ إف ٥بم عدَّةى تعاريفو لكلو منهما.
ث، ىو ما قالو ا٢بافظ ابن ا١بٍوزم: )ًعلم ا٢بديث رًكايةن: علمه ا حىدىثى يف ىذا البحإالَّ أف األقٍػرىب لػمى 

وؿ صلى ا عليو كسلم، من حيث أىحواًؿ ريكاِتا ضىبطنا كعىدالةن، يىبحثي فيو عن كٍيفيًَّة اتِّصاؿ ا٢بديث بالرس
 . (ُ)كمن حيثي كيفيَّة السند اتِّصاالن كاٍنقطاعنا، كغًّب ذلك من األىحوىاؿ الٍب يىعرفيها نػيقَّاد ا٢بديث(
عليِّ بن ا٤بًديِب: فهو ١باًنًب ما يىتعلَّق بالرِّكاية، كأىظنُّ أف مثل ىذا التَّعريف يػىٍنبثقي من قٍوًؿ اإلماـ 

 .          (ِ)(العلم جاؿ نصفي الرِّ  العلم، كمعرفةي  عاين ا٢بديث نصفي يف مى  قوي الفً )
 . (ّ)كذىىب بعض العلماء، كالدكتور زىيداف يف كتابو إُف جىٍعل الًقٍسمة ٥بذا الًعلم ثيبلثًيػَّة

 
تويات ىذا ا٤بٍبحىث: فكمىا تقدَّـ يف عٍرًضي ا٣بطَّة ٥ب ذا ا٤ببحث، بأٍف أىذٍكر فيو ما يىتعلَّق كأمَّا ٧بي

بالرِّكاية، من ذًكر ةطريقًتو كمىنهًجو يف ٚبريج ا٢بديث كذًكر درجًتو كاعتنائًو با٢بديث الذم تىكرَّر ذًكره عند 
تهم كمىعرفة أىحوىا٥بم، كما إُف ذلك.   ا٤بصنِّف، كما انٍػفىرىد بو ا٤بصنِّف، مث ما يىتعلَّق بالرُّكاة من تٍرٝبى

أ كأي  حبُّ التػٍَّنبيو: بأين أىخَّرتي ذًكر مطلب "تىرٝبة الرُّكاة"، مع إف حقَّها التَّقدًن كٍوف ا١بامع أكَّؿ ما بىدى
بتػىرىاجم الرجاؿ؛ كذلك ألىجل ا٤بنىاسىبة مع "لطىائف السنَّد"، كجىعلتي ما يىتعلَّق بػ"السند" كراء بعضو 

   .  ميتسىلسبلن

  

                                 
ة تعاريف ٕ-ٔ، د.ت(، صِ( نقبلن من: د. عبد الكرًن زيداف كعبد القهار داكد، علـو ا٢بديث )بغداد: مطبعة عصاـ، طُ) .  كذىكىر فيو عدَّ

ياض يف لعلم الرِّكاية، كٙبدَّثى الدكتور ا٢بسْب بن شوَّاط عن تىعريف الرِّكاية يف: د. ا٢بسْب شواط، مىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي عً 
 ، كسيىٍأيت يف: تىعريف "الدِّراية".   ًِِٓإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )مرجع سابق(، ص

ص  ىػ(،َُْْ، ّاكم كالواعي، ٙبقيق: د. ٧بمد عجاج ا٣بطيب )بّبكت: دار الفكر، طا٢بسن الرامهرمزم، ادث الفاصل بْب الر ( ِ)
 . كأيضنا يف: مقدمة الذىيب لتذىيب ِتذيب الكماؿ.  َِّ

علم  -ّعلم مصطلح ا٢بديث كىو العلم ا٤بعركؼ.  -ِعلم ا٢بديث ركايةن، كىو ما يتعلَّق بركاية ا٢بديث كةطيرقو.  -ُبأٍف جىعىل:  (ّ)
ايةن، كسيىٍأيت ذًكره يف أكَّؿ ا٤ببحث ا٣بامس، كىو عن: "الدِّراية". ينظر: د. عبد الكرًن زيداف كعبد القهار داكد، علـو ا٢بديث در 

        .ٖ-ٕا٢بديث )مرجع سابق(، ص
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ٌ ة    ا ن  ع  المطلب األول: فً ع  اض  و  بٌه  على م  ن  دٌث، والت  تن  الح  ط  م  ب  الجامع  بض 
ح ٌف   الت ص 

   

رى       خ األ خ  ق ابل ت ه مع الن س  دٌث، وم  تن الح  ط م  ب  ائه بض  تن  : فً اع   :    أولا

 
م عن كعن صنىًيع ا١بامع يف ميقىابىلة النُّسىخ لضىبط مىًب ا٢بديث، ككمىا سىبق عندما ذىكرت بأنو َف يىتكلَّ 

مىنهجو يف ةطريقة عىمىلو عند ميقىارىنتو بْب النُّسىخ، كعن النٍُّسخة األىٍصليَّة الٍب اٍعتىمد عليها، كعن النُّسىخ الٍب 
 .      (ُ)ذىكر ةطرفنا من صىنيعو يف ا٤بقىابلة -يف ا٢بوار-قاـ بالػميقىابىلة كا٤بقىارىنة عليها. إالَّ أنو 

شَّرح ألىٍعثير على النُّسىخ الٍب اٍعتىمد عليها يف ضىبط ا٤بًب كضىبط كقد قمتي بقراءة بعض أىٍجزاء ال
 أىحاديث السُّنن، مث كىقفتي على بعض ا٤بوىاًضع األيكىؿ من ميقابلتو بْب النُّسىخ. 

. (ِ)رح ذىكر: أِنا غّب موجيودةو يف "ا٥بٍنديَّة" كموجودةه يف "ا٤بصريَّة"كيف أكَّؿ مٍوضعو من ا٤بقىابلة يف الشَّ 
كيىبديك من صىًنيعو: أنو اٍعتىمد على "النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة" كىي ةطبعةه قدٲبةه لسينن النسائي، كقارىِنا على "النٍُّسخة 

 ا٤بصريَّة". 
ا اعتىمد با٤بقىارنة مع نيسخةو أخرل، كيىذكرىا ا١بامع بػ"شرح السندم". ككذا قىارف كقابىلى مع أىٍصل  كمى

 . كيىرمز لو ا١بامع بػ"الكربل".   (ّ)الكتاب الذم ىو "السنن الكربل"
ًينو" . قاؿ: )ىكذا يف النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة، (ْ)كمن أىمثلة ا٤بقىابىلة كا٤بقىارىنة: أنو عند حديث: "مث أىٍدخىل ٲبى

 . (ٓ)كيف ا٤بصريَّة: "بيىًمينو" بزًيادة البىاء(
كفىسَّر ا١بامع مىعناىا من  (ٔ)شىوَّفىٍت"كمن ا٤بقىابىلة مع "الكربل"، أنو جىاء يف حديث أيب السَّنىابل "تى 

ريفه أك تىصحيفه يف تلك الكلمة، مث قاؿ  "القاموس"، كىذا يعِب: أف ىذا إقراره منو بأٍف ليس ىناؾ ٙبى
. ففي "الصغرل" بالفىاء، كيف "الكربل" (ٖ)بالقاؼ( (ٕ)ا١بامع بعد ذلك: )ككىقىع يف الكربل: "تػوَّقىت"

                                 
 كتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف: "ضبط النُّسخ"، كىناؾ عنصره باسم: "مىا يىتعلَّق ببيىاف الفىرؽ يف مىًب ا٢بديث".  (ُ)

 (. كييعترب ىذا ا٤بٍوًضع من ا٤بوىاًضع األيكىؿ يف مقىابىلتو، كمىا ذكرتي ذلك.  ُٖٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (، كيف ىذا ا٤بٍوًضع ذيكرت النُّسخ األربعة.  ُِٔ/ ِٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

(، ذخّبة ِّٓها لغيسل النيب صلى ا عليو كسلم، برقم: )من حديث ابن عباس عن خالىتو مىٍيمونة رضي ا عنهم ٝبيعنا، يف كىٍصف (ْ)
 (.   ْٖٗ/ ْالعقىب )

 (.ُِٖك َِِ/ ُٗ(، ك)ْٓٗ/ ْ(. ككذا يف: )ِْٗ/ ْذخّبة العقىب ) (ٓ)

لها كىو برقم: )ٔ)  (. ِّٗ/ ِٗ(، ذخّبة العقىب )ّّٓٓ( جزءه من حديث أيب السَّنابل رضي ا عنو، يف كىٍضع سىًبيعة رضي ا عنها ٞبى
، كما يف الكربل: "تىشىوَّقىٍت". ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن ٕ) النسائي، ( ييبلحظ أف يف الشَّرح ذىكر: بأف "تٌوقت" خطأه مىطبعيه أك سىٍبق قلمو

 (.ِٔٗ/ ٓالسنن الكربل, مؤسسة الرسالة )مرجع سابق(، )

    (. كتىشوَّفت: تىطلَّعت للخيطَّاب.ُِْ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ٖ)
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 بالقىاؼ.  
ا٢بديث: ييشّب ا١بامع إُف العبىارة الٍب فيها تىقدًنه كتأخّبه يف مًب ا٢بديث؛ كتكوف كيف ضىبط مًب 

ةطريقة تىرجيحو بالرُّجوع إُف الرِّكايات األخرل. كمثل ما كىقع يف النسائي من "تىقدًن األىٍقدـ يف ا٥ًبجرة على 
رل أىشىارت إُف "تىقدًن األىعلم بالسُّنة على األىٍعلم بالسُّنة"، يف أىٍمر تىقدٲبو للصبلة، كلكٍن يف الرِّكايات األخ

. كمىا ىو عند مسلمو كأيب داكد كالَبمذم بنيسخة األىحوذم كأٞبد يف مسنده كابن خزٲبة. (ُ)األىقدـ ًىجرةن"
قاؿ ا١بامع: )فالصَّواب عندم ما كىقىع عند ىؤالء من تىقدًن األىٍعلم بالسُّنة على األىٍقدـ با٥ًبجرة؛ التػِّفىاؽ 

الفًة فيضىٍيلو ٥بم(ىؤال  .      (ِ)ء ا٢بفَّاظ عليو، ك٨بي
ح ا٢بديث، كييقابل مع الكتب ا٢بديثيَّة األخرل، مع تػىٍوجيوو لتلك األىلفاظ ا٤بختًلفة،  كقد يىٍضبط يف شرٍ 
قاؿ: )بًإثٍبات الياء يف نيسخ النسائي الٍب عندنا، ككذا يف ا٤بؤةطأ كأيب داكد يف  (ّ)كمىا عند "مث لتيصىلِّي"

بًإثبات  (ْ)﴾ًإنَّوي مىٍن يػىتًَّق كىيىٍصًبرٍ ﴿عض النُّسخ، كيف بعضها ٕبىذفها، ككىٍجو ًإثباِتا اإًلٍشباعي كقراءة مىن قػىرىأ ب
. مث ذىكر: )قاؿ ا١بامع..(، كىي ةطريقتو ا٤بعريكفة عندما ييريد أٍف (ٓ)الياء، كذا قاؿ كِفُّ الدين العراقي..(

 : قاـ ا١بامع بتػىٍوجيو الرِّكاية من النَّاحية اللُّغوية.   ييضيف أك ييعقِّب. كيف ىذا ا٤بثاؿ
كيف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ، أنو يف "ضىبط ا٤بًب" قد يقيـو بتػىٍوًجيو االختبلؼ ا٤بوجيود بْب النُّسخ، كقد يكوف 

يىقبىلهما . كصىوَّب كبلى النُّسختػىٍْب ألف النَّحو(ٔ)تىوجيهنا ٫ٍبوينا، كمىا يف: "كجىعىل خالده قتبلن كأسرنا"
(ٕ)   . 

منو يف ضىبط ا٤بًب عنايةه بليغةه، فتىًجده يينبِّو عند كجود االختبلؼ، كلو كاف الفىرؽ غّب مؤثِّرو  كالعنىايةي 
قىة يف بيىاف الفىرؽ يف ا٤بعُب كاللَّفظ، كحٌب كلو كاف الفىرؽ حٍرفنا؛ كٍوف ا١بامع جىعل من مهمَّات شرٍ  حو: الدِّ

قنا غّب مؤثِّرو، كمىا كىقىع يف مًب حديث "فقاؿ" كأشىار ا١بامع إُف أنو يف نيسخةو بْب النُّسىخ، كلو كاف فر 
 .  (ٖ)"قاؿ"

كقد تكوف ىناؾ زيادةه يف غّب نيسىخ "اجملتىب"، كىي زيادةه ال تيؤثِّر يف ا٤بعُب، كمع ذلك يىذكرىا ا١بامع 
بأف نيسخ "اجملتىب" "راًضعى لىْب" "، ِْٕٓميبالغةن يف "ضىبط مًب ا٢بديث"، فقد ذىكر ا١بامع عند حديث "

                                 
 (.ْٔٔ/ ٗ(، ذخّبة العقىب )َٖٕمىن أحقُّ باإًلمىامة". برقم: ) -ّ( يف حديث أيب مسعود البىدرم رضي ا عنو، باب "ُ)
 (. ْٓٔ-ّٓٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ِ)

ِـّ سىلمة رضي ا عنها، كفيو أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ:  (ّ) . برقم: «، مث لتيصلِّ ..فإذىا خلَّفت ذلك فلتىغتسل مث لتستىٍثًفر»من حديث أ
 (.  ِِٓ-ُِٓ/ ْ(. ذخّبة العقىب )َِٖ)

   [.َٗ يوسف:  (ْ)

 (.ِٗٓ/ ْذخّبة العقىب ) (ٓ)

(، ذخّبة َْٕٓمن حديث ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: "بػىعىث النيب صلى ا عليو كسلم خالدى بن الوليد إُف بِب جىًذٲبىة..". برقم: ) (ٔ)
 (.   ِْٗ/ ّٗالعقىب )

مقدَّر. ككىٍجو ذىكىر ا١بامع بأف ىكذا رًكاية ا٤بصنِّف، إالَّ أنو يف نيسخة: "قتلى كأىسرل". ككىٍجو األكَّؿ: منصوبه على أنو مفعوؿه مطلقه لًفعلو ( ٕ)
ع قىًتيل كأىًسّب. انظر: )  (. ُْٖ/ ٓ(. ككذا يف: )ِٕٗ/ ّٗالثاين: ٝبى

 (. ُٗ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
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   . (ُ)إالَّ يف "الكربل" ك"سنن أيب داكد" ذىكىرا بزًيادة "من" "من رىاًضعى لىْب"
 

ن            ت  ٌل ل ف ظ الحدٌث  والم  ك  ائ ه بت ش  تن  ا: فً اع  ٌا  :   ثان

 
لغة العربية، من فتحةو ككٍسرةو ك٫بوٮبا، كالػميراد بالتٍَّشًكيل: أٍف تيوضىع على الكلمة ا٢برىكىاتي ا٤بعريكفة يف ال

 كالتٍَّشكيل ييسىاعد يف النُّطق الصَّحيح للكلمة.  
حو ميشىكَّبلن با٢بركات، كقد استىفاد ىذا األىمر من ا١بهود ل ا٢بديث يف شرٍ كقد حىًرص ا١بامع أٍف يىنقي 

 لةن. الٍب بيًذلٍت يف "سنن النسائي"، فقد كاف أىٍغلب النُّسخ ا٤بطبوعة ميشىكَّ 
 . (ِ)حورٍ ػمَّن ىذه ا١بهود كنقىلىها يف شكدىٍكر ا١بامع أنو ثى 

 كمىا كاف ا١بامع حريصنا على بيىاف ةطريقة نيٍطق الكلمات الغىريبة، كمن األمثلة: 
 . (ْ): بضمِّ أكَّلو كفتح ثالثو، ميضارع نيفست ا٤برأة بالبنىاء للمفعوؿ: إذا كىلىدت..((ّ))قولو: "تػينػٍفىس"

 
 
تن الحدٌث           ج د فً م  ا و  ٌف، إذ  ر  ح ٌف والت ح  ر  الت ص  ك  ائ ه بذ  ا: فً اعت ن   ثالثا

 
 . (ٓ)كاىتمَّ ا١بامع بالتػٍَّنبيو على ما كيًجد يف الػمىًب من تىٍصحيفو كٙبىٍريفو 

يٍ َِْْكمن التَّصًحيف أنو جىاء يف مىٍعرض شىٍرحو ٢بديث " و" "، فلمَّا جىاء عند لىفظ "حٌبَّ بْب يدى
ٍم "حٌب" بالتَّاء  ، قاؿ ا١بامع: )"حٌب" ىكذا نيسخ "اجملتىب" الٍب بْب يدى فذىكر ا١بامع أف "حٌب" ميصحَّفه
، ككىقىع يف "الكربل" على الصَّواب، كلىفظو:  ثىى" بالثَّاء ا٤بثلَّثىة، بدكف شكو ا٤بثػىنَّاة، كىو ميصحَّفه من "حى

                                 
( ُِٓ/ ِِمع ا٤بعُب: بأف "من" ىنا زىائدة، أٍم: ال نىٍأخذ صغّبنا يػىٍرضىع اللَّْب، يف ا٤بوىاشي عند أىداء الزكاة. من: ذخّبة العقىب )ككىجَّو ا١با (ُ)

 (.      ِْٕٓمع تصرؼ. كالعبارة جزءه من حديث سيويد بن غىفلة عن مصدِّؽ النيب صلى ا عليو كسلم. برقم:)

يف التٍَّشكيل نبَّو عليو، إالَّ أنِب َف أىًجد صراحةن ٤بثاؿو ميتعلقو ٗبًب ا٢بديث، كما كجدتُّو ىو التَّنبيو على األىخطاء ( كإذا كىجىد ا١بامع خطأن ِ)
يت التَّشكيلية ا٤بتعلِّقة بسند ا٢بديث، كسيىٍأيت األىمر يف عنصر: "اعتنائو بتىٍشكيل سند ا٢بديث..". كىذا ٕبسب ما كقفتي عليو من قراء

 ة ٥بذا الشَّرح.ا٤بتواًضع
..". برقم: ) (ّ) (، ُّْٓجزءه من حديث "أف عبد ا بن عباس كأيب سلمة رضي ا عنهم اٍختىلفا يف ا٤برأًة تػيٍنًفس بعد كىفاة زىكجها بليىاؿو

 (. ِْٕ/ ِٗذخّبة العقىب )

 (. ِْٖ/ ِٗ( ذخّبة العقىب )ْ)

ّب غيً ارَّؼ: ىو ما كاف التَّ ك  .طِّ اء صورة ا٣بى ط ا٢بركؼ، مع بقى قى سبة إُف نػي ّب فيو بالنِّ غيً حَّف: ىو ما كاف التَّ ا٤بصى أف ٢بافظ ابن حجر يػىرىل ا (ٓ)
 .ُْٔص)مرجع سابق(،  تيسّب مصطلح ا٢بديث، ٧بمود ةطحاف. انظر: قاء صورة ا٣بطِّ ا٢بركؼ، مع بى  كلً سبة إُف شى فيو بالنِّ 
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ٍيو.."(  .(ُ)"فىحىثىى بْب يدى
كذًكر تىٍصحيحو، كذلك باعًتمىاده على  (ِ)ع إُف اسًتٍخداـ عبارةو قويةو يف بيىاف الغىلىطكقد يىًصل با١بام

كال »ما يف "الكربل"، كأٍف يىستدؿَّ على صحَّة ما قالو بعلم "النَّحو"، كقد كىقىع ىذا عند شىٍرحو ٢بديث: 
ٍم كلها فقاؿ ا١بامع عند ىذا: )ىكذا نيسخ " (ّ)«تىلبٍس مىصبوغنا، كال ثػىٍوب عىٍصب اجملتىب" الٍب بْب يدى

 ، بلىفظ: "كال ثػىٍوب عىٍصب" بوىاك العىطف ك"ال" النَّافية، فيكوف عطفنا على ا٤بمنوع، كىذا غلطه فاًحشه
ا لو  ا يف "الكربل": "إالَّ ثػىٍوب عىٍصب" بأىداة االسًتٍثناء، فهو ميستثُب من ا٤بمنوع، فيكوف لبسيهى كالصَّواب كمى

 . (ْ)جائز. فتىنبَّو(
ٍين ا٤بوضعىٍْب قدَّـ ا١بامع ما يف "الكربل" على ٝبيع نيسىخ "اجملتىب" الٍب اعتىمىد عليها  قلت: ففي ىذى
يف ا٤بقىارىنة، مع ميراعاتًو جانب السِّياؽ للحديث، كىنا يىٍظهر لنا عنىاية ا١بامع ٗبقىارنة "اجملتىب" مع أىٍصلو 

 الذم ىو "الكربل".  
ـ ا١بامع ما يف "الصغرل"  إالَّ أف األٍمر ليس دائمنا، على "الكربل". جاء عند  -أم: اجملتىب-فقد ييقدِّ

، مث قاؿ ا١بامع: )ككىقىع يف "الكربل": "عىقصة كال (ٓ)«ليس فيها عىٍقصىاء كال عىٍضبىاء»شىٍرحو ١بزًء حديث 
)  . (ٔ)عىضة"، كالظَّاىر أنو تىصحيفه

"كقد ييػحقِّق ا١بامع يف لىفظ ا٢بديث، با٤بقىارنة م  .(ٕ)ع ركايةو أك حديثو آخر، كمىا عند "حديث ا٣بىامتى
كقد ييعقِّب ا١بامع على الشُّراح يف ىذا الباب، كتػىٍعقيبو على الشارح السِّندم، عندما ذىكر أف 

"أىٍكىىم"
ل ا١بامع من "القاموس" ك"اللساف" ما يدؿُّ على أف "أىٍكىىم" ثابته خطىأ كالصَّواب: "كىًىم". فنػىقى  (ٖ)

     .(ٗ)غةيف اللُّ 

                                 
 (.ِِٗ/ ِْ( يف تػىٍغليظ مانع الزكاة. كمن ا٤بوىاًضع: )َِْْ) (. كىو عند حديث أيب ذىر برقم:ٔ/ ِِذخّبة العقىب ) (ُ)

ا.  (ِ)  كٍجوي القوَّة: أف ا١بامع كىصىف ا٣بطأ بأنو غلطه فاحشه قوالن كاحدن

ِـّ عىطيَّة رضي ا عنها، يف "ّ) تنبو ا٢بىادَّة من الثياب الػميصبػىغىة". برقم: ) -ْٔ( جزءه من حديث أ / ِٗ(، ذخّبة العقىب )ُّٔٓما ٘بى
ِٕٗ .) 

 (. ِٖٗ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُُ/ ِِ(، ذخّبة العقىب )ِِْْ( جزءه من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، يف تػىٍغليظ ماًنع الزَّكاة. برقم: )ٓ)
. َِِ/ ِِ( مع تصرؼ. ككذا يف: )ُٕ/ ِِ( ذخّبة العقىب )ٔ)  ( كصرَّح ا١بامع بأف ما كىقع يف "ا٥بٍنديَّة" تىصحيفه

(. كسيىٍأيت بيانو يف: "استفادة ا١بامع من كتب متوف األحاديث.."، بإذف ا تعاُف. ألين رأيت بأف ّٖٔ/ ّٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
 ذًكره ىناؾ أٍنسىب. 

(. ذخّبة َٕٓمن قوؿ عائشة رضي ا عنها تيعقِّب على عمر رضي ا عنو: "أىٍكىىمى عمر رضي ا عنو". يف أكقات النهي، برقم:) (ٖ)
 (.   ّّٔ/ ٕالعقىب )

 (، كمىا ذىكر بأف يف بىعض الرِّكايات: "أىٍكىىم ابن عمر". كأشىار إُف أنو كٍىمه.   ّّٖ/ ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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ادٌث       ٌج لأل ح  ر  خ  هج  الجامع  فً الت  ن   . المطلب الثانً: من م 

  

ه          ر  اد  ص  ر  ب عض م  ك  دٌث، وذ  ٌج الح  ر  رٌق ت ه فً ت خ  : من ط   . أولا

               
مىن أىٍخرجو من أىصحاب ، ككاف يىٍذكر ٙبت "ا٤بسىائل"، كيػيعىنوف لو: "في(ُ)كاٍعتىُب ا١بامع بأىٍمر التٍَّخريج

. أم: "ٙبفة األشراؼ" كأمَّا (ّ)ل من "التحفة كزيادة من النُّكت"، مث ذىكىر أنو نػىقى (ِ)األيصيوؿ كغّبىم"
 "النُّكت" فهو "النُّكت الظِّراؼ" البن حجر.

ع ا٢بديث عند . كقد ييدًمج مسألة التَّخريج مع موىاضً (ْ)كقد يػيعىنوف بقولو: )فيمىن أىخرجو معو(
 . (ٓ)ا٤بصنِّف

رٯبو: ييصرَّح ا١بامع ببعض مىصادره يف التَّخريج، كمىا يف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ، ككمىا صرَّح  كيف موىاًضع من ٚبى
 .  (ٔ)أنو اٍستىفاد من ا٢بافظ ا٤بزِّم عندما خرَّج منو حديثنا -يف موىاًضع-

 كقد ذىكر نوعىٍْب يف ىذا:   -ويف مقدِّمت-كعن مىصادره، فقد ذىكر ا١بامع بعض مىصادره يف التَّخريج 
النَّوع األكؿ: كيتب أىةطراؼ ا٢بديث، كذىكر: )ٙبفة األشراؼ للحافظ ا٤بزم، بٍل عليو جلُّ اعًتمىادم. 

 . (ٕ)كالنُّكت الظِّراؼ للحافظ ابن حجر، كمفتاح كنيوز السُّنة، كغّبىا(
رِّج األحاديث ل كتبو معيػَّنىة، قاؿ: )كمن كيتب التَّخرٯبات: كأمَّا النَّوع الثاين: فكيتب التَّخريج الٍب ٚبي

 . (ٖ)نىصب الرَّاية للحافظ الزَّيلعي، كتىلخيص ا٢بًبّب، كًإٛباـ الدِّراية كبلٮبا للحافظ ابن حجر(
ريج ا٢بديث، بأٍف يىذكر م كقد ييًطيل  . (ٗ)اًضعوع كيريكًده كمىن أٍخرىجو، كلٍو كثيرت موى اضً وى يف ٚبى

، زىاد ا١بامع بأٍف ذىكر أف اإلماـ  كمن ىذا: أنو قد يىزًيد رٯبو ٢بديثو عن صىًنيع ا٢بافظ ا٤بزم، ففي ٚبى
 . (َُ)أٞبد أىخرجو أيضنا

                                 
 ( كاف عنوافي ىذا ا٤بطلب: "منهج ا١بامع يف التَّخريج لؤلحاديث كبيىاف حيكمها"، مث رأيتي فصلىهيمىا. ُ)
/ ُ(. أك يقوؿ: )فيمىػن أىخرجو مع ا٤بصنِّف من أصحاب األصوؿ كغّبىم(. كما يف: ذخّبة العقىب )َِٓ/ ُة العقىب )( كما يف: ذخّب ِ)

ِِٖ     .) 
 (. ِِٖ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُُ/ ٕ( كما يف: ذخّبة العقىب )ْ)
 (. ٕ/ ّٖ(. ككذا يف: )ّٗ/ ّ( كما يف: ذخّبة العقىب )ٓ)
 (.  ِّٖ/ ْ( ك)ُّٖ/ ٕ( ك)ُٕٔ/ ٓ(، كمن ا٤بوىاًضع الٍب صرَّح فيها باسم ا٢بافظ ا٤بزِّم: ذخّبة العقىب )ِٕٔ/ ُ( كما يف: )ٔ)
 (. ُُ/ ُ( ذخّبة العقىب )ٕ)
 (. َُ/ُ( ذخّبة العقىب )ٖ)
 (. ٕٔ/ ّّكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

ريج اٗ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (َُ)  ٢بافظ ا٤بزِّم، بأٍف ذىكر ًإخراج اإلماـ أٞبد يف مسنده للحديث.  (. فالذم يػىٍبدك أنو زىاد على ٚبى
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ا أنو يىٍستفيد من ا٤بزِّم، إالَّ أنو يف مٍوضعو نػىقىل قوؿ ا٢بافظ ابن حجر يف تىعقًُّبو على ا٢بافظ  ككمى
 . (ُ)ا٤بزم

اه ا ا ذىكر بأف قوالن للمصنِّف النسائي حكى  . (ِ)٢بافظ ا٤بزم، كَف يػىرىه ا١بامع يف نيسخ "اجملتىب"ككمى
: يىذكر ا١بامع يف التَّخريج  كيف بعض األىٍحياف، إذا كىرد ا٢بديث بلفظو آخر كالسند فيو اختبلؼه

رٯبو، فذىكر ا٢بديث الذم أىٍخرجو أبو داكد،  " يف مٍوضً ٕٕٗا٢بديثى كالسندى، كمىا صىنع مع حديث " ع ٚبى
 .    (ّ)و للحديثبيهقي من "الكربل" كلىفظى كمىا ذىكر سند ال

، مث مىن خرَّجو من أىٍصحاب األيصوؿ،   كقد يػيغىّبِّ ا١بامع ةطريقتو يف التَّخريج بأٍف يىذكر ةطريقة السند أكالن
ريج حديث: )أمَّا ةطريق ا٢بسن عن حريث فأىخرجها الَبمذم يف "الصبلة"..(. مث قاؿ: )كأمَّا  كقٍولو يف ٚبى

 . (ْ)أيب رىافع فمن أىفراد ا٤بصنِّف( ةطريق ا٢بسن عن
كقد ييشّب ا١بامع يف الًبداية إُف مىن خىرَّجو من أىصحاب األيصوؿ على كىٍجو ااًلٍختصار، مث يىذكر 

"، فعند: "فيمىن أىخرجو معو" كانت ةطريقتو أٍف َِْةطريقىهم السَّنىدية بعد ذلك، كمىا صىنع مع حديث "
 . (ٓ)كر ٝبيعى ةطرقهم، كنػىقىل بعد ذلك قوؿ ا٢بافظ ا٤بزِّمقاؿ: )أىخرجو "خ ـ د ت ؽ"(. مث ذى 

رِّج ا٢بديث الذم ذىكرىه لغىرضو ما، كليس من أحاديث ا٤بصنِّف،   كمن صىًنيعو يف ىذا الباب: أنو قد ٱبي
ا لو ماؿه »كًفٍعلو عندما خرَّج حديث:  رٯبو، ككذا حديثاف آخراف يف  «مىٍن باع عبدن ، كذىكر يف ا٢باشية ٚبى

 . (ٔ)س الصَّفحةنػىفٍ 
كاىتمَّ ا١بامع بتىخريج ا٢بديث الذم تىكرَّر ذًكره يف "اجملتىب"، ككذا عند ذًكره يف أىٍصلها "السنن 
، كمىا اىتمَّ بذًكر األىحاديث الٍب تىفرَّد هبا ا٤بصنِّف عن غّبه  الكربل"، كسيىٍأيت ىذا األىمر يف عنصرو مستقلو

 مستقلو أيضنا.      من أىصحاب األيصوؿ، كسيىٍأيت يف عنصرو 

                                 
(. كقد عىٍنوف ا٤بصنِّف بػ)تىنبيو( ليىذكر اسٍتدراؾ ا٢بافظ ابن حجر على ا٢بافظ ا٤بزم، كأف الرَّاكم ا٤بقصيود ُٕٓ/ ّٖانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 فر".   يف السند ىو "٧بمد بن ا٢بنىفيَّة" كليس "٧بمد بن علي أبو جع

 (. مث عىزىاه إُف اختبلًؼ النُّسخ.  ُّٗ/ ِِ( انظر: ذخّبة العقىب )ِ)
(. كىنا تػىوىسَّع ا١بامع يف التَّخريج بأٍف ذىكىر رًكاية البيهقي، كلعلَّ ا١بامع كىجىد يف ركاية البيهقي زيادةن ّٔٔ-ّٓٔ/ ٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 أٍف يىٍذكرىا.  يف ا٤بعُب كاختبلفنا يف اللَّفظ، فأحبَّ 

 (. ِِٔ/ ٔانظر: ذخّبة  العقىب ) (ْ)

 (. ِّٖ -ِّٕ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. كأمَّا ا٢بديث ا٤بٍذكور: فقد ذىكر ا١بامع بأف أىصحاب الكتب السِّتة قد أىخرجو.   ُْٗ-ُّٗ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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دٌث  عند المصن ف         ع الح  اض  و  ر م  ك  اٌت ه بذ  ا: عن  ٌا  :  ثان

 
كاىتمَّ ا١بامع بتىٍخرًيج مىوىاًضع ا٢بديث الوىاًحد، كبيىاف مىوىاًضع ذًكره يف "الصغرل" ككذا إذا كىرىد يف 

 .(ُ)الثانية: يف بيىاف موىاًضعو عند ا٤بصنِّف( )ا٤بسألةألىمر بعنوافو مستقلو ٠بَّاه بػ"الكربل"، كقد عىٍنوف ٥بذا ا
، فتىًجده يقوؿ:  كا١بامع أكَّؿ ما يىبدأ بذًكر ا٤بوىاًضع: أنو ييشّب إُف مٍوًضع ا٢بديث الذم يىتناكلو أكالن

ع للحديث: ييصبح ا١بامع ميعتنينا با٢بديث الذم تىكرَّرى ذًكره يف . كبذًكر ىذه ا٤بوىاضً (ِ))أىخرجو ىنا( كىكذا
 كتاب كيف أىٍصلو.      ال

س السَّند قاؿ: "بسىند كإذا كاف ا٢بديث مذكورنا يف بابو آخرو، ذىكر ا١بامع سىنىده، كإذا كاف بنػىفٍ 
سو. كيىكتفي ا١بامع بذًكر عنواف الكتاب، كال يىذكر اسم الباب؛ ألنو يىذكر رقم الباب يف الباب" أٍم: نػىفٍ 

/ ِِ: )أىخرجو ا٤بصنِّف ىنا -يف موىاًضعو عند ا٤بصنِّف-و قاؿ اإًلحىالة، كمن األىمثلة على ما ذيكر، أن
ٍين أيضنا َّٗ عن قيتيبة عن سفياف عن أيوب عن ٧بمد ُٗٓٓ/ ْ، بسىند الباب، كُٖٓٓ/ ّ، كيف العيدى

ِـّ عطيَّة رضي ا عنها(  . (ّ)بن سّبًين عن أ
، فإف ا١بامع ييشّب كحٌب لو كاف ا٢بديث مذكورنا يف الباب التَّاِف. أٍم: أف ا٢بديث س يىٍأيت يف مٍوضعو

"، فقد قاؿ: )أىخرجو يف ىذا الباب برقم: َِْإليو عند بيىاف "مىوىاًضعو عند ا٤بصنِّف"، كمىا يف حديث "
 .  (ْ)(َُِ، َِٗ( مث قاؿ: )كيف الباب التَّاِف برقم: َِْ، َِّ

، فإف ا١بامع ييشّب إُف -ىب"كىي أىٍصل ىذا الكتاب "اجملت-كإذا كاف ا٢بديث مذكورنا يف "الكربل" 
كيجوده يف "الكربل" كىذا يف الغالب، كقد يىزيد ا١بامع على ىذا بأٍف يىذكر السند حٌب يتَّصلى مع السند 

. كةطريقتو كطريقة إحالتو للصِّغرل، بأٍف يىذكر الباب مث رىقىم ا٢بديث. كىنا نيبلحظ (ٓ)ا٤بذكيور يف "الصغرل"
 رد يف "الكربل".   عنىايتو بذًكر ا٢بديث الذم كى 

رٯبو  ا صىنع عند ٚبى كيىذكر ا١بامع موىاًضع ا٢بديث الوىاحد ا٤بذكيورة يف "الكربل" حٌب كلو كثػيرىت، كمى
 . (ٔ)"، كقد ذىكر ا١بامع ٟبسةى موىاًضع من "الكربل"٢ُِْٓبديث "
 

                                 
 ( ك٫بوٮبا.   ٖٓ/ ٗاًضع ذًٍكر ا٤بصنِّف لو( كما يف: )(، أك يقوؿ: )يف بيىاف موى ْٕٖ/ ْذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٗ/ ُْ(. ككما يف: )ٗ/ ُْ( ذخّبة العقىب )ِ)

(. كىو مثاؿ للنػٍَّوعىٍْب، مٍوضعه ذيكر بنػىٍفس السَّند: فأشىار ا١بامع إُف أنو بنػىٍفس سنًد الباب، كمٍوضعه آخر ذيكر ْٔٔ/ ٓ( ذخّبة العقىب )ّ)
 السَّند يف التَّخريج.  بسندو آخر: فذىكر ا١بامع

 (.ِّٕ/ ْ( ذخّبة العقىب )ْ)

ٍين. ٗ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)  (، حيث ذىكىر مٍوًضع اتِّصاؿ السَّندى

 (.  ُِٓ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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كىثيرت و  "، حٌب كلكإٍف كاف يف "الكربل" بغّب السند الذم يف "الصغرل"، ذىكر سند "الكربل

 . (ُ)الطُّرؽ
كإٍف كاف ا٤بصنِّف أىخرج يف "الكربل" بنػىٍفس سىند "الصغرل"، أشىار ا١بامع إُف ذلك بقولو: )كيف 

 .(ِ)بالسَّند ا٤بذكيور يف ىذا الباب( ُِٗ/ُٗٔ"الكربل" 
ة عن ، كقولو: )حديث أيب ىرير (ّ)كقد ييغّبِّ ا١بامع األيسلوب بأٍف يىذكر السَّند كأين أىخرجو النسائي
(. كعن ِّٔ( كيف "الكربل" )ْٓٔا٢بسن، عن حريث بن قبيصة عنو، أىخرجو ا٤بصنِّف ىنا يف "اجملتىب" )

. كمىعُب ىذا: أف ىذا ا٢بديث هبذا السند غّب (ْ)( فقط(ْٔٔا٢بسن عن أيب رافعو عنو، أىٍخرجو ىنا )
 موجودو يف "الكربل"، بل ىو زيادةه على ما يف "الكربل".  

رٯبو   . (ٓ)ع الزِّيادة يف ا٤بًبٍوضً كر مللحديث: قد يىذٍ كيف ٚبى
ع ا٢بديث يف الكيتب األخرل للمصنِّف، كتىخرٯبو ٢بديثو من كتاب "عمل اضً وى كقد يىذكر ا١بامع م

 .   (ٔ)اليـو كاللَّيلة"
 

                                 
 (. ْٕٖ/ ْ( ك)ْٖ/ ُٕ( ك)ّْ/ ُٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.َُٗ/ ٓ( ذخّبة العقىب )ِ)

 قدَّـ يف: "ٚبرٯبو للحديث..".  ( كمثل ما تّ)
 (. ِِٔ-ِِٓ/ ٔذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُٓ/ ُْ( كما يف: ذخّبة العقىب )ٓ)
(، كمن صىًنيعو: يىٍظهر بأنو يىرل أف ىذا الكتاب ىو مستقله عن "السنن الكربل"، ككذا يىرل اقق د. ُٓ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب )( ٔ)

 .  ٓٗ-َٗٞبن النسائي، عمل اليـو كالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، صفاركؽ. انظر: أٞبد أبو عبد الر 
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د بها الم صن ف.           ـف ر  اٌت ه باأل حادٌث  التً ت  ن  ا: ع   ثالثا

 
ؿ: )ا٤بسألة الثانية: راد ا٤بصنِّف، فإف ا١بامع يينبِّو على ىذا ااًلٍنفراد، فتىًجده يقو كا٢بديث إذا كاف من أىفٍ 

 . (ُ)( هبذا السَّند فقط(ِٔٓف: أىخرجو ىنا )عو عند ا٤بصنِّ ٍوضً يف بيىاف م
أىصحاب كا١بامع ييريد بًإٍفراد ا٤بصنِّف، أٍم: ما تىفرَّد بًإٍخراجو ا٤بصنِّف النسائي رٞبو ا ديكف غّبه من 

الكيتب السِّتة ا٤بشهيورين، كقد قاؿ ا١بامع مرةن: )حديث عمرو رضي ا عنو ىذا صحيحه، كىو من أىفٍػرىاد 
 .   (ِ)ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف، من بْب أىصحاب األيصوؿ، كأىخرجو أٞبد..(

 .(ّ)اد ا٤بصنِّف(كقد ييركِّز ا١بامع على السَّند، فتىًجده يقوؿ: )كا٢بديث هبذا اإًلٍسناد من أىٍفر 
 .(ْ)كصرَّح يف موقعو أنو استىفاد ىذا األىمر من ا٢بافظ ا٤بزِّم، بسبىب تفىرُّد الرِّكاية عن التابعي
أك على اٍعًتبار -كا١بامع يىهتمُّ ببيىاف أف ا٢بديث من أىفراد ا٤بصنِّف، حٌب كلو أىراد أٍف ٱبتصر الكبلـ، 

، كمع ىذا َف يػىٍَبؾ اإلشىارة إُف ىذا األىمر، -تكٍن ٗبٍثل األىجزاء األيكىؿأف نػىفىس ا١بامع يف األىٍجزاء األخّبة َف 
من أحاديث كتاب: "ااًلٍستعاذة" كقد  بلحظ أف ىناؾ عددنا. كيي (ٓ)الذم ىو أف ا٢بديث من أىٍفراد ا٤بصنِّف

 انٍػفىرد هبا ا٤بصنِّف.  
 "الصغرل" كليس موجودنا يف كمن ىذا الباب: أف ا١بامع يىذكر فائدةن كىي: أف ا٢بديث موجوده يف

 . (ٔ)"الكربل"
 
 

                                 
 (.ُّٖ/ ٕ( ذخّبة العقىب )ُ)
 (. ُُٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ّٖٓ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ّ)

 ( كذىكر تىفرُّد ا٤بصنِّف بو، كذىكر مىصدره كىو ا٢بافظ ا٤بزِّم.  ّّٔ(، كيف )ِّٓ، ِّٗ/ ٕ( كما يف: )ْ)
 (، كصحَّح ا١بامع ا٢بديث. ُّٗ/ ّٗ( كما يف: ذخّبة العقىب )ٓ)
 (.َِٔ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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جة الحدٌث                  ر  ر د  ك  هج  الجامع  فً ذ  ن   المطلب الثالث: من م 

           

ادٌث            م  على األ ح  ك  ته فً الح 
رٌق  : من ط   :أولا

         
ديث"، كغالبنا تكوف "دىرىجة ا٢بديث" يف حو: "دىرىجة ا٢بكا٢بٍكمي على دىرىجتو، ييسمِّيو ا١بامع يف شىرٍ 

 .(ُ)وسفٍ "ا٤بسألة األكُف" من مسىائل ا٢بديث، ٕبسب األيةطير الٍب كىضىعها ا١بامع لنػى 
كأىكَّؿ دىرجاتو يف اإلشىارة إُف صحَّة ا٢بديث أٍف يقوؿ ا١بامع: بأف ا٢بديث متفقه عليو أك أىخرجو 

 فهو أىعلى ريتبةو يف الصِّحة.  الشٍَّيخاف، كا٢بديث إذا أىخرجىهما الشٍَّيخاف
كا٢بديث إذا كاف مذكورنا يف البخارم، فتىًجده يقوؿ: )حديث عبد ا بن عمر رضي ا عنهما 

ط الصِّحة لكتىابو. (ِ)أىخرجو البخارم( ـ؛ كٍوف البخارٌم اٍشَبى  . كيىكتفي بذلك كال ييطيل الكبلى
، كىي (ّ)أف اإلماـ ميسلمنا قد أىخرجو يف صًحيحوككذا إذا أىخرجو مسلمه ديكف البخارم، ييشّب إُف 

 إشارةه أيضنا إُف صحَّة ا٢بديث. 
ا تقدَّـ: بأف من مىنهج ا١بامع يف بيىاف دىرىجة ا٢بديث كحيٍكمو: أنو يىٍكتفي بًإخراج كٙبى  صَّل مػمَّ

ث كدىرىجتو يىكتفي الصَّحيحىٍْب للحديث، أك أحدٮبا يف ا٢بيكم بالصِّحة، ك٥بذا ىو يف بيىاف مىٍرتبة ا٢بدي
ـ يف صحَّتو، إٍذ الصًَّحيحاف  ا١بامع بذًكر أنو ٨برَّجه فيهما أك يف أحًدٮبا، كال ٰبتاج بعد ذلك أٍف ييكثر الكبلى

؛ فهذا دليله على الصِّحة.  رَّج فيهما متًَّصبلن  التزىمىا بًإخراج الصِّحة، كأٍف ٱبي
ل كثّبنا منو يف ىذا الباب. كقد اين للحديث، كيىنقي مث بعد ذلك، يػىٍعتمد ا١بامع على حيكم الشيخ األىلب

الىف حيكمو متو. كىو يف موىاًضع خى  . (ْ)أشىار ا١بامع إُف ىذا يف مقدِّ
ا أف من ةطريقتو: أنو يىذكر حيكم غّبه من العلماء ا٤بتقدِّمْب، كنػىٍقلو تىصحيح اإلمامىٍْب ابن حبَّاف  كمى

 . (ٓ)ل قٍوؿ الشيخ أٞبد شىاكر رٞبة ا عيلهم ٝبيعناا نػىقى كا٢باًكم كموىافقة اإلماـ الذَّىيب لو، كمى 
ا حىصل مع  كقد يىذكر ا١بامع ما ييشّب إُف كيجود االختبلؼ يف تىصحيح حديث أك تىضعيفو، كمى

"، فقد ذىكر ا١بامع بأف ا٢بديث سىكىت عنو أبو داكد كا٤بنًذرم كحسَّنو الَبمذم كصحَّحو ْٔٔحديث "
اب عنو ٗبىا قالو ا٢باكم ككافػىقىو الذَّ  ىيب، مث قاؿ ا١بامع بعد ذلك: )كما ذيكر من االٍضطِّراب يف سىنده ٯبي

                                 
 (. ُُٔ/ ٗيػيعىنوف ا١بامع ىكذا: )مسىائل تىتعلَّق هبذا ا٢بديث( مث يقوؿ: )ا٤بسألة األكُف: يف دىرىجتو(. كما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ُّٗ/ ِِ( ذخّبة العقىب )ِ)

 (. َّٖ/ ِِا يف: ذخّبة العقىب )كم (ّ)

 كسيىٍأيت التفصيل يف العنصر التاِف.  (ْ)

ـ ذًكر ا٤بٍوًضع يف: "األيسلوبية"؛ لتىعلُّقو هبا.ّٕٓ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)   (. كتقدَّ
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مة أٞبد شاكر  عىو من ناسو ميتعدِّدين: حريث بن -يف تىعليقو على الَبمذم-العبلَّ : "لعلَّ ا٢بسىن البصرم ٠بى
أٞبد كأيب داكد قبيصة عند ا٤بصنِّف كالَبمذم، كأيب رىافع عند ا٤بصنِّف، كأنس بن حكيم عند 

 .(ُ)كا٢باكم.."(
ا إالَّ ما استيثِب  كمن ًدقَّتو أنو ييصحِّح حديث، كيىستىثِب العبىارة الٍب َف تىرًد، فييصبح ا٢بديث صحيحن

ا كمتننا، إالَّ (ِ)بعدـ صحَّتو. كمن األمثلة: أنو قاؿ يف حيكم حديث : )كا٢بديث متفقه عليو، كقد تقدَّـ سندن
 . (ّ)و" شاذه، فإف الرِّكايات الصِّحاح أنو صلى ا عليو كسلم كاف يىلبىسو(أف قولو: "كال يىلبىس

إالَّ أف من اإًلٍشكالية يف ىذا الباب: أف ا١بامع قد يىكتفي ببيىاف أف ا٢بديث صحيح، كال يىذكر أمَّ 
ا من العلماء صحَّحو  .(ْ)سببو لصحتو، أك أف أحدن
، كمن ىذه ا٤بوىاًضع: ما كىقىع عند (ٓ)يث بأسلوب ا٤بناقشةكقد يىطرح ا١بامع ما يىتعلَّق بدىرجة ا٢بد

" يف "دىرجتو"، حيث قاؿ ا١بامع: )حديث سيوىٍيد بن غىفىلة عن ميصىدِّؽ النيب صلى ا ِْٕٓحديث "
عليو كسلم صحيحه. فإٍف قلت: كيف يىصحُّ كفيو مٍيسىرة أبو صاٌف، كقاؿ عنو يف "التقريب": مىقبوؿ، يعِب: 

ُف ميتابع؟ قلت:َف يىنفرد بو، بل تابىعو أبو ليلى الكندٌم سلمة بن معاكية ..(أنو ٰبتاج إ
(ٔ)  . 

، تىساءىؿ ا١بامع: كيف يكوف ا٢بديث متفقنا عليو، كيف السند راكو ليس من رجاؿ  ككمىا يف مٍوضعو
يب على ىذا التَّساؤيؿ: بأف لو ةطريقنا آخر كيىذكر السَّند  .   (ٕ)الصَّحيحىٍْب؟، مث ٯبي

ناؾ أحاديث تىناك٥با ا١بامع إمَّا بالتَّصحيح أك التَّضعيف، كىي ليست من أحاديث ا٤بصنِّف، كإ٭با كى
لها، كىي الٍب تيذكر يف ا٤بسىائل أك يف أىثناء الشَّرح أك من النَّقل. ٗبعُب: أنو قد يىتعرَّض لؤلىحاديث الٍب يىنقي 

رٯبو للحديث، فبل يىنسى ا١بامع أٍف يىذكر لبعضه  ا دىرجاِتا يف القىبوؿ، كىل ىي صحيحةه أك ضعيفة؟ عند ٚبى
ل من اإلماـ القيرةطيب يف مسألة "كٍوف ا٤بصوِّرين أشٌد الناس عذابنا" فوىردى كمن األمثلة: عندما كاف يىنقي 

رٯبو،«عو ا بًعٍلموأىشدُّ الناس عذابنا يـو القيامة عاَفه َف يىنفى »يف النَّقل حديث  كذًكر  ، فقاـ ا١بامع بذًكر ٚبى
ـ الشيخ األىلباين، كمىا كىرد حديثه آخر كأشىار إُف قوؿ األىلباين  دىرجتو، كأشىار إُف ضىٍعفو بالنَّقل من كبلى

 .(ٖ)فيو، ككلُّ ىذا يف ا٢باشية السُّفلية

                                 
 (.ِِٓ/ ٔ( ذخّبة العقىب )ُ)

ذ خاٛبنا من ذىىىب..". من كتاب: "الزينة"، يف باب: "ىو حديث ابن عمر رضي ا عنهما أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم " (ِ)  -ُٖاٚبَّ
 (. ّّٗ/ ّٖ(. ذخّبة العقىب )ِْٗٓةطىرح ا٣بامت كتىرؾ لبسو"، برقم: )

 (. ّْٗ-ّّٗ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُُٔ/ ٗ( كما يف: ذخّبة العقىب )ْ)

 تقدَّـ اإلشىارة ٥بذا يف عنصر: "األسلوبية".  (ٓ)

رٯبو يف: "اٍعتنىائو بضىٍبط مىًب ا٢بىديث، كميقىابلىًتو مع النُّسىخ األيٍخرل". ُِٔ/ ِِ) ذخّبة العقىب (ٔ)      (. كتقدَّـ ٚبى

 (.ُٖ/ ِِ( انظر: ذخّبة العقىب )ٕ)

  (. كأمَّا ا٢بديث ا٤بذكور: فذىكر ا١بامع بأف الطرباين كالبيهقي قد أىخرجو، كضعَّفو ا١بامع.ُْٓ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب )( ٖ)
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م  على الحدٌث   ك  انً فً الح  ل ب 
ال الجامع مع أ ق وال  الش ٌخ األ  و  ا: من أ ح  ٌا  : ثان

  
لشيخ على أىٍحكاـ الشِّيخ األىلباين كجيهوده يف ىذا الباب، اقٍػتىضى أٍف أيفرد أىٍحوالو مع كاًلٍعًتمىاد ا

 أىحكاـ الشيخ األىلباين يف عنصرو مستقل، كقد كانت لو عدَّة أىحواؿ. 
، كمن مىراجعو من  (ُ)كيف الًبداية، أىٍثُب ا١بامع على جيهد األىلباين يف التَّخريج كبيىاف دىرجة ا٢بديث

ل : "ضىعيف ا١بامع الصَّغّب" ك"صىحيح ا١بامع الصَّغّب"، فقد كقفتي على مٍوضعو بأنو نػىقى األلباين كيتب
 .(ّ). إالَّ أنو أشىار إُف أف التَّقليد أىدىن بكثّبو من ااًلٍجتهاد(ِ)منهما حيكم حديثػىٍْب 

ا ذى   الشيخ األىلباين. كرتي سابقنا، بأف الشيخ يىعتمد يف بيىاف بعض دىرىجة ا٢بديث على حيٍكم ككمى
أٍف خىالفى فيها  -يف بعضها-كمع ذلك، ىو ال ييوافق الشيخ األلباين يف كلِّ ا٤بوىاًضع، كقد كجدتُّ لو 

 ما حىكىم بو األىلباين يف ا٢بديث، كمن ىذا: 
؛  (ْ)حيث ذىكر ا١بامع  )ا٤بسألة األكُف(: يف دىرجتو: )حديثي عائشة -ُ رضي ا عنها ىذا ضعيفه
ٍكردىا صفيَّة بنت ًعٍصمىة(. كقاؿ ا١بامع يف ا٢باًشية: )كقد حىسَّنو الشيخ األىلباين رٞبو ا لشىواًىد أى  ١بىهىالة

س إليها؛ ، لكنها ال تىطمئنُّ النػَّفٍ ُِٕ-ُُٕص  ٓا٢بافظ أبو بكر ا٥بيثمي رٞبو ا يف "٦بمع الزكائد" ج
ٍن رىاجع ا ا يىظهر لػمى  . (ٓ)لكتاب ا٤بذكيور. كا تعاُف أعلم(لكٍوِنا كلها أىحاديث ضعيفة، كمى

حًم عليو، كبياف الغىرىابة: كموٍ  -ِ  ضعه آخر عقَّب عليو، مع الَبَّ
: )صحَّح الشيخ األىلباين رٞبو ا تعاُف ىذا ا٢بديث يف صحيح النسائي (ٔ)قاؿ ا١بامع عند حديث

بن عىاًبس" ىو عيقبة بن عامر رضي (. كمن الغىريب أنو جىعىل "آٗ/ ّ( كالسِّلسة الصَّحيحة )َُُٓ/ ّ)
ذيب  ا عنو صاحب حديث الباب، كَف أىرى مىن قاؿ ىذا غّبيه، َف ييشر يف التَّقريب كال يف أىٍصلو، كال يف ِتى

)  .(ٕ)الكماؿ كال يف ٙبفة األشراؼ كال يف اإًلصابة إُف ما قالىو أىصبلن

                                 
ين األىلباين، فإِنا ٩بتعةه جدنا، ألف لو اليد الطُّوُف يف معرفة األحاديث تصحيحنا كتضعي (ُ) مة ناصر الدِّ فنا، كمىا حيث قاؿ: )ككذا كيتب العبلَّ

 (.     ُُ/ ُتىشهد بذلك كيتبو القيِّمة، فقىلَّ مىن ييدانًيو يف ىذا العصر الذم سىاد فيو ا١بىهل هبذا العلم..(. ذخّبة العقىب )

 (. كٮبا ليسىا من أحاديث ا٤بصنِّف. كتقدَّـ يف العنصر السَّابق اإلشىارة إُف ىذا ا٤بٍوًضع.ُْٓ/ ّٗ( انظر: ذخّبة العقىب )ِ)

 (.ُُ/ ُ( انظر: ذخّبة العقىب )ّ)
ا إُف النيب صلى ا عليو كسلم بكْ)  -ُٖتابو ..". من كتاب: الزينة، يف "( كا٢بديث ىو: عن عائشة رضي ا عنها: "أف امرأةن مىدٍَّت يدىىى

 (. َُّ/ ّٖ(، ذخّبة العقىب )َُٗٓا٣ًبضىاب للنساء"، كىو برقم: )

 (. َُْ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ٓ)

، أالى أىدلُّك»( كا٢بديث: أخربين أبو عبد ا أف ابن عىاًبس ا١بهِب أىخربه أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ لو: ٔ) بأىفضلى  يا ابنى عىاًبسو
 (.ّٕٖ/ ّٗ(، ذخّبة العقىب )ّْْٓ. يف أكَّؿ "كتاب االستعاذة"، برقم: )« ما يىتعوَّذ ..

   (.ّٕٖ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٕ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

237 

الصَّحابة كلهم عديكؿ، إالَّ أف ا١بامع ضعَّف  كعلى فػىٍرض جىهالة الصحايب فإنو ال يىضرُّ السند؛ كٍوف
 ا٢بديث ألىجل جىهالة "أيب عبد ا" كليس الصحايب.

 .    (ُ)كقد يىٍستٍشهد بقوؿ الشيخ األىلباين يف مناقىشتو كاسًتٍعراضو ٢بيكًم حديث
 
 

ٌث   اد  م على ب عض األ ح  ك  ه فً الح  اد  ت ه  ا: من اج   : ثالثا

 
جات ا٢بديث، ىناؾ نوعه أىًصفيو بأف ا١بامع اٍجتىهد يف ا٢بيكم على أىحاديث، أك كعند القرىاءىة يف دىرى 

 . كىذا الباب أنواع من ذلك: (ِ)أنو اٍجتىهد فيها كأىبىاف عن رىأٍيو فيها
 أنو ييصحِّح ا٢بديث بشىوىاىده:  -ُ

عليو كسلم كمىا صحَّح حديث عيقبة بن عامرو رضي ا عنو أنو قاؿ: "إف رسوؿ ا صلى ا 
. كمٍوضعه آخر صحَّح لشاىدو من حديث (ْ). كقد صحَّح ا٢بديث بشىواىده(ّ).."بػىٍغلىةه شىٍهبىاءي أيٍىًديىٍت لو 

مىٍيمونة رضي ا عنها عند البخارم كمسلم
(ٓ). 

 كأٍف ٰبىٍكيم على السَّند إمَّا بتىصحيحو أك تىضعيف:  -ِ
ا قاؿ ع كم ا١بامع على سند ا٢بديث، كمى ند سندو: )رًجاؿ ىذا اإلسناد كلُّهم رجاؿ كقد ٰبى

، ككىجدتُّ بأنو يقوؿ ىذه العبىارة، عند موىاًضع اٍخًتصاره يف (ٔ)الصَّحيح(. كىذا ميشعره بأنو ييصحِّح السَّند
 .  (ٕ)تىناكلو للحديث

                                 
 (. ََُ/ ّٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

تار القٍوؿ يف ا٢بديث كييرجِّحو بْب األىقواؿ. كما يف: ذخّبةِ)  (. ّّٔ/ ُْالعقىب ) ( حٌب كإٍف كاف أىمره النَّقل، فهو ٱبى

 (. ّٖٖ-ّٕٖ/ ّٗ(، كىو من أىفراد ا٤بصنِّف. ذخّبة العقىب )ّْٓٓكا٢بديث برقم: ) (ّ)

(. كقد قاؿ ٧بقِّقوا ا٤بسند: حديث صحيح، كىذا إسناده حسىنه يف ا٤بتابػىعىات كالشَّواىد من أجل بىقيَّة: ّٖٖ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)
كَف ييصرِّح بالتَّحديث إالَّ عن شيخو فقط، لكٍن ريكم أىٍصل  -كىو شرُّ أنواع التَّدليس-لِّس تىدليس التٍَّسوية كىو ابن الوليد، كقد كاف ييد

. كللحديث َُّٕٓىذا ا٢بديث من غّب ةطريقو من حديث جيبّب بن نيفّب كمىا عند ا٢بديث برقم: ) (. كباقي رجاؿ اإلسناد ثقاته
أٞبد أبو عبد ا ابن حنبل، مسند اإلماـ أٞبد، ٙبقيق: شعيب (. ينظر: ُِٕٔٗف برقم: )ةطرؽه أخرل عن عقبة بن عامر، كمىا سىلى 

 (. ٕٕٓ -ٕٔٓ/ ِٖ) ـ(،ََُِىػ/ُُِْ، ُاألرنؤكط كآخركف )د.ـ: مؤسسة الرسالة، ط

 (. ُٕٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

سَّن لثقًة رجالو، دكف ا٤بًب لشذكذو أك علَّة(.  ( )كا٢بيكم لئلسناد بالصِّحة أك ا٢بيسن، ديكف ا٢بيكم بذلك للمًب؛ ألفٔ) اإًلسناد قد يىصحُّ كٰبي
، ط ـ(، ََِٖق/ُِْٗ، ُمن: عبد الرٞبن السيوةطي، شرح ألفية العراقي، ٙبقيق: أبو حفص شادم النعماف )بّبكت: دار ابن حـز

 .   ُِٖص 

  فحة ا٤بذكيورة.(، كتىكرَّر لثبلثة أىحاديث يف نػىٍفس الصَّ ّٖٔ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ٕ)
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 .(ُ)كقد يىقـو بالتَّصحيح ٗبٍجموًع ةطيرؽ ا٢بديث -ّ
ؼ بأنو َف يىًقف على السَّند -ْ  .(ِ)كقد يىعَبى
ا أنو قد ييناقش أىمر التَّصحيح. فيىذكر: بأف تىٍصحيحو خطأه؛ ألف الرَّاكم ميتكلمه فيو  -ٓ  . (ّ)كمى
 . (ْ)كقد ييضعِّف حديث -ٔ

ا صىنع مع حديث:  مىن سىأىؿ »كمن مىٍنهجو يف ىذا: أف الرِّكاية ا٤بٍوقيوفة ال تيقوِّم السَّند الضَّعيف: كمى
ا آخرنا إالَّ أنو مٍوقوؼه ، حيث (ٓ)« كلو ما يػيٍغًنيو..  . (ٔ)ضعَّف الشَّارح ا٢بديث، مع إف لو سندن

لو لؤلىقواؿ، فقد يىستدؿُّ أىثناء تىناكلو للمسىائل كعند نػىقٍ  (ٕ)كقد ييشّب ا١بامع إُف تىضعيف حديث
، كمىا صىنع يف مسألة: "التَّصوير"، كذىىب ابن حجر  ميستدؿه ٕبديث، كييعقِّب عليو ا١بامع بأنو غّب صحيحو
أىيُّكيم »إُف مىنع التَّصوير كالتَّعميم فيو، أٍم: عىدـ التَّفريق فيما لو ًظله، كفيما ليس لو ظله، ميستدالن ٕبديث: 

 . «لىطَّخىها الَّ كال صيورةن إ، سىوَّاهالَّ  كىسىره، كال قػىبػٍرنا إكىثػىننا إالَّ هبا ا٤بدينة فبل يىدىعي إُف يػىٍنطىلق 
؛ ألف يف  كقد قاؿ ا١بامع ميعلقنا: )ىذا ا٢بديث الذم استىدؿَّ بو ا٢بافظ على التَّعميم حديثه ضعيفه

، كيف حديثو اضطِّرابه أيضنا(  . (ٖ)سنده رجله يقاؿ لو: أبو ٧بمد ا٥بذىِف، كىو ٦بهوؿه
ريج حديث" كأىةطىاؿ بعض الشيء فيو، كنػىقى  ل رًكاية البيهقي. مث قاؿ ككمىا صىنع عندما كاف يىستىطرد "ٚبى

ع عبد الرٞبن بن عبد ا بن مسعود من -بعد ىذه الرِّكاية- ا١بامع : )رًجاؿ ىذا اإلسناد كيثِّقوا، كقد ٠بًى
 .(ٗ)أىبيو..(

 

                                 
 (. كا٢بديث ليس من أىحاديث ا٤بصنِّف، كإ٭با من النَّقل. ْٗٗ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ِٖ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (.ُّٕ/ ُْ( انظر: ذخّبة العقىب )ّ)

 (.ََِ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

". كىو برقم: ) -ٕٖكقد أىخرجو ا٤بصنِّف يف باب " جزءه من حديث عبد ا بن مسعود رضي ا عنو، (ٓ) (، ذخّبة العقىب ِِٗٓحىدُّ الًغُبى
(ِّ /ُٖٔ .) 

 (، كقاؿ: )كفيو حيسن صىنيع سفياف كا٤بصنِّف(.ُٖٗ/ ِّانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 ذلك ا٤بٍوًضع إُف ىذا الػمىحىلِّ. كىذا لو تىعلقه ٗبوضوع: "التعقيب"، كىنا عقَّب بالتَّنبيو إُف ضىعف حديث. كقد أىشرتي يف  (ٕ)

(. كأشىار ا١بامع إُف أف اإلماـ أٞبد قد أىخرج ا٢بديث. كقد حىكم األىلباين عليو بالنَّكارة، كما يف: ٧بمد ناصر ُْٕ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٖ)
 (. ُْٖ/ ِالدين األلباين، ضعيف الَبغيب كالَبىيب )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، د.ط، د.ت(، )

  (.ّٔٔ/ ّٗبة العقىب )ذخ (ٗ)
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ح ٌف.      ع الت ص  اض  و  ب ٌه على م  ن  ند، والت  ط  الس  ب  ٌ ة الجامع  بض  ا  المطلب الرابع: فً عن 

 

 

ند  الحدٌث، وم      ط س  ب  ائ ه بض  : فً اعت ن  خ  األ خرى.    أولا لت ه مع الن س  اب 
 ق 

 
ٍيو، فإف ا١بامع كذلك اىتىمَّ بضىٍبط  ا اىتىمَّ ا١بامع بضىٍبط مىًب ا٢بديث على النُّسىخ الٍب تىوفَّرٍت لدى ككمى

 . (ُ)السند على النُّسىخ
ييغّبِّ ا٤بعُب  ككاف يينبِّو على الفيركًؽ كييشّب إُف ااًلٍختبلؼ الوىاقع يف السند، حٌب كلو كاف ظىاىره ال 

ا قلتي يف السَّابق: بأف ا١بامع اىتمَّ ببيىاف الفيركؽ ا٤بوجيودة  كثّبنا، أك أِنا تىبدك بسيطةن لبعض القرَّاء، لكٍن كمى
 بْب النُّسىخ، حٌب يىضبط ىذا الكتاب ا٤بهم. 

 نسخةو: أىنبأنا(. كمن ىذه األمثلة: أنو كىقىع يف سندو: "أىخربنا أيميَّة"، كأشىار ا١بامع يف ا٥بامش: )كيف
ثنا رىكح بن القاسم"، كأشىار يف ا٥بامش: )كيف نسخةو: أف رىٍكح بن القاسم ضً كا٤بوٍ  ع الثاين كىقىع: "حدَّ

 . (ّ). ككذا جاء يف السند "أخربنا"، كأشىار ا١بامع بأنو يف نيسخةو "أخربين"(ِ)حدَّثو(
س ا٢بديث، ذيكر يف . كيف نػىفٍ (ْ)"قاؿ" كأشىار مرةن  يف ا٢باشية بأنو سىقىط من بعض النُّسخ لىفظة

السند لفظ: "أىخربين ىذا ا٣برب". كقاؿ ا١بامع يف ا٢باشية السُّفلية: )كيف بعض النُّسخ "ا٢بديث" بىدؿ 
. كأيضنا: "قاؿ: أنبأنا أبو الوليد"، ليىقوؿ ا١بامع يف ا٢باشية السُّفلية: )كيف نيسخةو "حدثنا"( بىدؿ (ٓ)"ا٣برب"(

 .  (ٕ)أخربنا" بدالن من "حدثنا" على نيسخةو . ك"(ٔ)أنبأنا
د ما ىي النُّسخة ا٤بقصيودة عندما  -كرتي يف "ضىبط النُّسخ"كمىا ذى -لكن ا٤بٍشًكلة  دِّ أف ا١بامع ال ٰبي

د ااًلٍختبلفات، فنىجده ييطلق العبىارة "كيف نيسخة" أك يقوؿ: "كيف بعض النُّسخ" كىكذا، كىذا  ييقارف كٯبى
 قصوده من النٍُّسخة. ييشكل يف بيىاف مى 

                                 
ا يتعلَّق ًٖبطة البحث كالتَّغيّب فيها: أين ذكرتي قػىٍبل: "العنىاية بضىبط السند كا٤بقىارنة مع الكربل". مث إمَّ  (ُ) ا أٍف أقوؿ: فرؽه كمن ا٣بىوىاةطر فيمى

كأى٠بائهم. ك٫بو ىذا صىنع د. عمر، فقد أشار إُف تغّبُّو يف مؤثِّر، كما ىو ليس ٗبؤىثِّر، أك أىقوؿ: ما يتعلَّق بالسند ك٫بوه، كما يىتعلَّق بالرُّكاة 
    . ْٓعنوافو من ا٣بطَّة: د. عمر أبو بكر، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )مرجع سابق(، ص

 (. َْٓ/ ّذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ْْ/ ُٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُُِّا يعقوب قاؿ: حدثنا أيب.." من حديث رقم )(، كتػىٍوضيحو: "حدثنّْٖ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

نفس ا٤بصدر. كمن األمثلة أيضنا: أنو جاء يف السند "حدثنا ٰبي بن أيب كىثّب"، كأشىار ا١بامع يف ا٢باشية السفلية: )كيف نسخةو "عن  (ٓ)
 (.ُُ/ ُْٰبي"(. ذخّبة العقىب )

 (. ُِٕ/ ْذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ُِْ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ا مع ما يف "ٙبفة األشراؼ" ك"ِتذيب الكماؿ" ك"ِتذيب التهذيب"، ككىجىد أف  كيف مٍوضعو قىابل سندن
 .  (ُ)يف نيسخ "اجملتىب" زيادةي راكم، كنبَّو على ىذه الزِّيادة

د قاؿ ميعلقنا على كقد ييعقِّب ا١بامع على الشُّراح يف ىذا الباب، كتػىٍعقيبو على الشَّارح السِّندم، فق
سند: )كيف بعض النُّسىخ، قاؿ: "حدثنا ٧بمد القىارم". كأظنُّو خطأ(. فقاؿ ا١بامع عند ذلك: )إٍف صحٍَّت 
النٍُّسخة فلىو كىجوه صحيحه"، أٍم: حدثنا ٧بمد بن بشَّار، بزًيادة لىفظة "القىارم" مع اسم عبد ا بن 

 .  (ِ)عمرك(
 
 

ائه بت ش    ا: فً اعت ن  ٌا ءثان ل  ة  ال م  ح  د الحدٌث، وص  ن  ٌل س   : ك 

 
كاٍعتىُب ا١بامع أيضنا بوٍضًع تىٍشكيل ا٢بىركىات لبعض أى٠باء الرُّكاة، كيينبِّو على بعض األىٍخطاء الٍب كىقىعت 

 يف التٍَّشكيل، كمن ذلك: 
ا ييوجد يف  النُّسخ ا٤بطبيوعة أنو ذىكر: )قولو: "كالنُّعماف بن راشد": ٦بركره عطفنا على "مىٍعمىر"، فمى

 .  (ّ)مضبوةطنا بالرَّفع بضىبط القىلىم فغىلطه، فتىبصَّر(
ا  كىقىع ككذا قولو: )"كابن جيرىيج كٰبي بن سعيد ك٧بمد بن إسحاؽ" كلُّو با١برِّ عىطفنا على شيعبة.. فمى

 .(ْ)بَّو(يف النٍُّسخة ا٤بطبيوعة من ضىبط "ابن جرييج" كما بعده، من ضىبط قلمو بالرَّفع غلطه، فتنى 
كمن ىذا الباب: عنىايتيو بتىٍصويب الًكتابة كاإًلٍمبلء، كمن األمثلة أنو كىرد يف سندو "حدثنا إ٠باعيل ابن 

ذىؼعيليَّ   .(ٓ)ة" كذىكر أف ٮبزة الوىٍصل يف "ابن" ىنا ال ٙبي
 

ًة تىٍشكيل ا٢بىركات، سواءه أىكاف على سىند ا٢بديث أك ا٢بدي ، فإنو اٍعتىُب بصحَّ  سو.   فٍ ث نػى كعلى كلو
  

                                 
 (.  ُُْ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٗٔ/ ْذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. كقد كىضىع "تنبيو" ليىذكير ىذه الفائدة. ِّ/ ُْذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. كقد رىكل األىربعة ا٤بذكوركف عن ٧بمد ابن إسحاؽ. كرىحم ا تعاُف الرُّكاة. ُِٕ/ ِٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ذؼ إذا كاف الثاين أبنا لؤلكَّ قاؿ ( ٓ) ذؼ ٮبزة الوىصل خطنا، ألِنا إ٭با ٙبي ؿ، كمىا ىو يف ا٢باشية السفلية: )"عيلىيَّة" اسمه ألِـّ إ٠باعيل، فلذا ال ٙبي
       (.ُٗٔ/ ٗمقرره يف ٧بلِّو من كيتب النَّحو. ككاف إ٠باعيل يىكره النِّسبة ألمِّو(. ذخّبة العقىب )
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اة.   و  ند والر  حٌف  فً الس  رٌف  وت ص  ق ع  من ت ح  ا و  بٌه على م  ن  ا: الت   ثالثا

 
ا أف ا١بامع اىتىمَّ ببيىاف ما كىقىع من التٍَّحريف كالتٍَّصحيف يف أى٠ٍباء الرِّجاؿ كالرُّكاة من السند، كمػمَّا  كىمى

 كقفتي عليو: 
من ىذا النوع، فقد أشىار ا١بامع إُف أنو يف النُّسىخ ا٤بطبيوعة من السنن أنو يف سندو كاحدو كقع خطىأىٍين 

جاء اسم "سليماف بن عبد ا" كالصَّواب ىو "سليماف بن عبيد ا". كالثاين: أنو كىقىع "سعيد بن إبراىيم" 
لسنن الكربل". كال . كقد صوَّب ا١بامع ما جاء يف "النُّسخة ا٥بٍنديَّة" ك"ا(ُ)كالصواب ىو "سعد بن إبراىيم"

رد ا٠بو يف شكَّ أنو اٍخًتبلؼه مؤثػِّره فقد ييضعِّف يف صحَّة حديث أك عىكسو؛ بسبىب التَّحريف يف اسم راكو كى 
 السَّند.

حظ عنىاية ا١بامع بأىٍصل ىذا الكتاب كميقىارنتو ا٤بختىصر باألىٍصل يف ًجهة السند أيضنا، حٌب  كىنا أيالى
ٍعلو يف   أمتِّ حىاؿ، كىو جهده ييشكر عليو.  يىتمَّ ضىبط سنده كجى

كمن ىذا الباب، ما كىقع عند "حدثنا بكر بن عيسى صاحب البىٍصرم". كذىكر ا١بامع عند ىذا بأف 
؛ كٍوف الرَّاكم من أىل البىٍصرة الٍب  بعض نيسىخ "اجملتىب" ذىكر بأنو "صاحب البيٍصرل" كىذا غّب صحيحو

ا ذىكر ا١بامع بأف "صاحب البىٍصرم" تىعبّبه فيو رىكىاكة، ككأفَّ حىٍرؼ بالعراؽ كليس بيٍصرل الٍب بالشَّاـ،   كمى
 .  (ِ)التَّاء تىصحَّفت إُف اليىاء، كاألىصل: "صىاحب البىٍصرة"

" َُٓٓككذا إذا كىجىد غلطه يف العبىارة من قىًبيل التَّحريف، نبَّو كصرَّح بأنو غىلطه، كمىا يف حديث "
ث أيب( فقاؿ ا١بامع عند ذلك: )ىكذا يف النٍُّسخة ا٥بٍنديَّة كىو الصَّواب، ككىقىع يف فقد جىاء يف سنده )ييػحىدِّ 

 .(ّ)النُّسختػىٍْب ا٤بطبوعتػىٍْب: "ٰبدِّث عن أيب" بزيادة "عن" كىو غىلطه(
ع: كييًشّب إُف ا٣بىطأ ا٤بوجيود يف السند، ٗبقىارنتو كريجوعو إُف "ٙبفة األشراؼ". يقوؿ ا١بامع يف مٍوضً 

، كالصواب: "عن عمو لو"  )كىقى  يع النُّسىخ من "اجملتىب" ك"الكربل": "عن عمةو لو"، كىو خطأه فاحشه ع يف ٝبى
 .(ْ)"(ُٔ/ ّكمىا ىو يف "ٙبفة األشراؼ" 

                                 
 (. َّٖ/ ُْقىب )انظر: ذخّبة الع (ُ)

 (، حيث قاـ با٤بقىابىلة مع "الكربل"، كذىكر أف ىناؾ خطأن فاحشنا.   َِ/ ّٓ(. ككذا يف: )ُِ/ َُانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ْٓ/ ُٕذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ٔٗ/ ّٕذخّبة العقىب ) (ْ)
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جات هم ر  وال هم ود  ر أ ح  ك  اة، وذ  و  مة الر  ج  ر  هج  الجامع  فً ت  ن   المطلب الخامس: من م 

  

ر          ه جه فً ت  ن  : من م  واة السند:أولا   جمة ر 

 
واة:  -أ          وال  الر  ٌ ان أح  ت مد علٌها الجامع  فً ب ادر التً اع  ص   الم 

 . (ُ)كإذا سأىلنا أنفسنا: من أين يىٍستقي ا١بامع غالبنا تىراجم رجاؿ السَّند ؟
كاسعىٍي - ل من كيتب الرِّجاؿ للحافظ ابن حجر، كبالذَّات من كتابػىٍيوكا١بواب: أنو يف الغالب يىنقي 

 "ِتذيب التهذيب" ك"تقريب التهذيب".   -الذِّكر
كال يىػٍخفى اسًتفىادة ا١بامع من ًإٍرث ابن حجر كجيهده، كبالذَّات من "تقريب التهذيب" فقد اىتمَّ 

ره أف لىغ من تأثُّ ل خيبلصة ما توىصَّل إليو ا٢بافظ يف "الرُّكاة" من ضىبط االسم كالدَّرجة كالطَّبقة، كبػى ا١بامع بنػىقٍ 
مة مىنا١بامع رىأل ضىركرةى نػىقٍ  . فأىٍكثر مظىانِّو ىو "تقريب (ِ)وحرٍ هج "تقريب التهذيب" يف مقدِّمة شل مقدِّ

ا ذىكر ا١بامع ذلك بنػى  ، ككمىا رىجع إُف (ّ)يت "ِتذيب التهذيب"أٍ سو. مث يى فٍ التهذيب" بل عليو ااًلٍعتماد، كمى
. ككذا من مرىاجعو "تٍذىيب ِتذيب الكماؿ" (ْ)حافظ ا٤بزِّمأىٍصل "التهذيب" الذم ىو "ِتذيب الكماؿ" لل

 .  (ٓ))صو( للحفظ ا٣بىزرجي، كإليو يىرمز بػ
كقد يػىٍرجع يف تىراجم بعض األىعبلـ )الذين َف ييشاركوا يف الرِّكاية، كلكٍن كىرد ا٠بهم يف ذلك ا٢بديث( 

 . (ٔ)بريجوعو إُف الكيتب األيخرل كاألىٍعبلـ للزِّركلي
 

اة:   -ب         و  مة الر  ة عند ت رج  ام  رٌق ت ه الع   فً ط 

كبعد أٍف ييػحدِّد ا١بامع من الرَّاكم ا٤بقصيود يف السَّند، يىٍأيت ا١بامع إُف مىرحلًة تػىرىاٝبهم. كإذا سىأىلنا: ما 
اًجم ؟  ىي الطَّريقة العامَّة الٍب سىار عليها يف الَبَّ

                                 
 ". يف خطةو سابقةو كاف العنواف باسم: "يف ةطريقتو مع تىراجم ريكاة السند (ُ)

ؼ ا١بامع بفىضل الكتاب كاعًتماده على ًإٍرث ا٢بافظ ُٔكقد عىنػٍوىف ٥بذا بػ: )ا٤بسألة  (ِ) ـ على كتاب تقريب التهذيب"(. كاٍعَبى : "يف الكبلى
اجم الرجاؿ يف ىذا الشَّرح ىو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر اًلخٍ  تصاره ابن حجر، فقاؿ: )اٍعلىم أنو لػمَّا كاف ا٤برجع األىساسي لَبى

ٝبة للتػَّوىسع يف معرفة الراكم إٍذ تىدعو ا٢باجة إليو: فأىكتبو من ِتذيب  التهذيب، كاف بيىاف كاٍحًتفالو، كال أىعدؿي عنو غالبنا إالَّ يف أكَّؿ الَبَّ
 (. ُْٓ/ُميٍصطلحاتو من اللَّواـز ا٤بتىعيِّنة..(. ذخّبة العقىب )

 (. ْٔ/ ُٕ، الطبعة ا١بديدة، مؤسسة الرسالة(. ذخّبة العقىب )ّّٗ، صِراجع "تت"، جكأشىار يف مٍوضعو إُف ةطىبعتو حيث قاؿ: ) (ّ)

 (. ّّٖ/ ُْكأشار إُف ا٤برجعىٍْب لَبٝبة كاحدة يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

  (. ك٥بذا تعلقه بعنصر: "ا٤بصطلحات كاالختصارات" .َٔٔ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 ويات الشرح".كتىٍأيت اإلشارة ٥بذه يف: "٧بت (ٔ)
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لِّ ذًكره، كيػىتىوسَّع ا١بامع يف تىرٝبة الرَّاكم فالغالبي من صىنيع ا١بامع أنو ييَبجم ل لرَّاكم عند أكَّؿ ٧بى
يل بقيَّة ا٤بوىاًضع إُف الِّ األكَّؿ للرَّاكم  . (ُ)توسُّعنا مىقبوالن عند ذلك الِّ، حٌب ٰبي

اجم الرُّكاة بعد ذًكره للحديث الشَّريف، ميعنوننا بكعىادةي ا١بامع يف الشَّ  قولو: )رجاؿي ىذا رح: أنو يىبدأ بَبى
ده ييرقِّم الرُّكاة عند غىرض ذًكر تىرٝبتهم )(ِ)اإلسناد: سبعة( دِّد عددىىم، مث ٘بًى ده ٰبي ، ِ، ُ، كىكذا ٘بًى

 كىكذا( حٌب يىذكرىم ٝبيعنا. 
رح، حيث أىخَّر يف تىرٝبة راكم إُف كمن صىًنيع ا١بامع، أنو قد يىعتذر عن ًفعلو خىرج عن مىٍنهجو يف الشَّ 

لِّ ذًكره، فقىاـ باالعتذار لػمػَّا خىالف ا٤بٍوضً  ا خالفى مىنهجو يف أنو ييَبجم يف أكِّؿ ٧بى ع الثَّاين من ذًكره، كبذى
مىٍنهجو كاٍعتىذر بوىٍضعو ىامشنا أىسفل الصَّفحة

(ّ). 
 .(ْ)إالَّ أنو قد يقوؿ: بأف تىرٝبة راكم سيىٍأيت ميطوالن 

 
قد   -ج         او  ت  ة الجامع  فً ر 

رٌق  مته: ط   مت ت رج 

تو: فأىحياننا ييَبجم لو تىرٝبةن سريعةن، مث يقوؿ: "تىقدَّـ يف كذا ككذا"، "بأٍف  كيف الرَّاكم إذا تىقدَّمت تىرٝبى
يىذكر رىقم الباب كرىقم ا٢بديث"

(ٓ) . 
ا، بأٍف يىذكر دىرجتو كةطىبقتو، كىنا يكوف مىرجعو األىسىاسٌي ىو "تق تصرةن جدن ريب أك ييَبًجم تىرٝبةن ٨بي

 .(ٔ)التهذيب"
أك يىقـو بتىٍحديد مىن ىو ا٤بقصيود، كيىكتفي بذلك، كأٍف يىرًد يف السَّند اسمه فيقوؿ: ىو فبلف، كمن 

 . (ٕ)األمثلة: )ك"ٞباد": ىو ابن زيد، ك"أيوب": ىو السُّختياين..(
ده يقوؿ: )تقدَّـ يف السند ا٤باضي(، كال ييعيد تىرٝبتو  . (ٖ)أك ٘بًى

 . (ٗ)تىرٝبة الرَّاكم؛ لطيوؿ العىٍهد بوكأحياننا ييعيد 
 

                                 
 (.ُّ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

  "ًذكر مىنهجو العىاـ عند تىناكلو للحديث"، كىو من عناصر: "األةطر العامة".: كما سىبىق أٍف ذىكرتي يف (ِ)

يضنا بػ"األةطر العامة"؛ كٍونو (. كىذا ا٤بثاؿ متعلقه أيضنا بػ"األسلوبية"، كٍونو اٍعتىذر عن صىنيعو، كميتعلقه أٖٖ/ ْ( انظر: ذخّبة العقىب )ّ)
 خالىفىها.   

 (.  ٕٕٓ/ ُ( كما يف: ذخّبة العقىب )ْ)

  (.ُٖ/ َُ( كما يف: ذخّبة العقىب )ٓ)
 (. ّٖٔ/ ِِ( ك)َّٗ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ُّٓ/ ّٗ( ذخّبة العقىب )ٕ)

 (.ّٖٓ/ ُْ( كما يف: ذخّبة العقىب )ٖ)
 (.ُٔٓ/ ٓ )كما صرَّح يف: ذخّبة العقىب (ٗ)
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اة:  -د         و  اجم الر  ر  الة لب عض ت  ع وال ط  س  و   سب ب  الت 

، كٚبىٍتلف ىذه اإًلةطىالة فإمَّا أٍف تكوف على سىبيل (ُ)كأحياننا ا١بامع ييًطيل يف بعض تىراجم الرِّجاؿ
ٝبة، كا  لسؤاؿ ىنا: ٤باذا ييطيل أحياننا ؟ التَّوسُّع، أك تىكوف إةطالةن كاضحةن يف الَبَّ

 كعند قرىاءيت للشَّرح، كجدتُّ من األىسباب يف ًإةطىالتو:  
قِّق يف  -ُ ديد ىويَّتو، فتىًجد ا١بامع ٰبي أنو أحياننا ييًطيل يف تىرٝبة الرَّاكم، إذا كاف ىناؾ خبلؼه يف ٙبى

ًديد ىىويَّة "أٞبد بن بيىاف مىن ىو الرَّاكم ا٤بقصيود يف السَّند؟ كذلك بالنَّقل عن مى  ن تقدَّـ. كمن األمثلة: يف ٙبى
ديد (ِ)(ُُصاٌف البغدادم" كىو من الطبقة ) . ككذا إذا كاف ىناؾ خىلطه بْب شخصيَّتػىٍْب كخبلؼه يف ٙبى

 .(ّ)ل ا١بامع يف تىرٝبتو قوؿ ا٢بافظ ابن حجرا٤بقصيود، كمىا يف "إبراىيم بن يزيد"، كقد نػىقى 
ا فىعل يف كأحياننا ييطيل يف  -ِ ديد دىرجة قبوؿ الرَّاكم، كمى تىرٝبة راكم، إذا كاف ىناؾ خبلؼه يف ٙبى

تىرٝبة "ٰبي بن ٧بمد بن قيس ااريب"، فأىةطىاؿ ا١بامع بعض الشيء يف تىرٝبتو؛ ألف ىناؾ اختبلفنا يف 
 .  (ْ)دىرجتو، كنػىقىل فيو بعض أقواؿ ا٤بتقدِّمْب

ٍدم الرَّاكم كعبادىتًو، كمثل صىنيعو عند تىرٝبة ا٢بافظ "عبد الرٞبن كأحياننا يىتوىسَّع ٤بناسبة ذًٍكر ىى  -ّ
. كمن ىذا الباب: أف ا١بامع أحياننا ييورد قصةن للرَّاكم على (ٔ). كاإلماـ "الفضىٍيل بن ًعيىاض"(ٓ)بن مهدم"

 .  (ٕ)سبيل الًعربة كالًعظىة للقارًئ
 
ج   -هـ         ر  ع  الجامع  عند ت  نٌ  ند: صوٌر أ خرى لص  ال الس  ج   مته لر 

اجم رجاؿ السَّند:    كمػمَّا كىجدتُّ عند ًقراءيت للشَّرح، من صًنيعو ا٤بتعلِّق بَبى
، (ٗ)كالسَّكسىكي (ٖ)أحياننا أًجده يىٍشرح نىسىب الرَّاكم كبػىلىده، بريجوعو لكيتب األىلقاب، كالدِّمشقي -ُ

 ٥بذا الغىرىض.  (َُ))فائدة(كقد يػيرٍبز ىذه الفائدة، بوىٍضعو ًعنواف )تنبيو( أك 

                                 
 (. ُّ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 ( يف: "رىبيعة بن كعب األىٍسلمي" رضي ا عنو.ُِ/ ُْ(. كأيضنا )ْٖٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

ٝبتػىٍْب(. َٓٓ/ ٓ( انظر: ذخّبة العقىب )ّ)  (. كقوؿ ا٢بافظ ىو: )جىعىلو صاحب "الكماؿ" ىو ا٣بوزم، فخىلىط بْب الَبَّ

(. كما أةطىاؿ ا١بامع يف تىرٝبة "أبو العىوَّاـ عمراف القىطَّاف" ٫بو الصَّفحتػىٍْب، كقد نػىقىل من "ِتذيب ْٕٖ/ ٓنظر: ذخّبة العقىب )( اْ)
ديد دىرجة قبولو، ككذا مييولو ا٤بٍذىىيب. انظر: ذخّبة العقىب )  (.   ُِٗ/ٔالتهذيب"؛ كذلك بسبب ا٣ًببلؼ يف ٙبى

 (. َٔٔ /ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (، كذىكر فيو بعض أىحوىاؿ العابد "الفضىٍيل بن ًعياض" رٞبو ا تعاُف. ْٕٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (، كذىكر تورُّع الرَّاكم اإلماـ "نصر بن علي ا١بىٍهضىًمي" عن القىضىاء.  ّْٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.  ُُ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. ُِ/ ُْذخّبة العقىب ) انظر: (ٗ)

  (.ِِ/ ُْ( كرىجىع لكتاب "ليب اللباب"، ك)ُٕ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب  ) (َُ)
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 .(ُ)كقد يىشرح النَّسب ديكف اٍسًتخداـ )تنبيو(، بل يف ا٢باشية السُّفلية -ِ
رير اسم راكم" كالتَّحقيق يف ذلك  -ّ ا يىطلب من القارئ "ٙبى  .(ِ)كمى
 . (ّ)ع ذًٍكر الرَّاكمكييبْبِّ ا١بامع غالبنا أكَّؿ مٍوضً  -ْ
 .  (ْ)ٍظمو يف ا٤بشايخ التِّسعة الذين أىٍخرج ٥بم أىصحاب الكيتب السِّتةظمو لو، كنى كقد يىٍأيت ا١بامع بنى  -ٓ
 
ن ف:  -و         د بهم المص  فر  واة  الذٌن ت  اٌة  بالر  ن   الع 

الة الرَّاكم إذا انٍػفىرد النسائي بالرِّكاية عنو ديكف بقيَّة أىصحاب  اًجم، بأٍف يىذكير حى كاٍعتىُب ا١بامع يف الَبَّ
 سِّتة. الكيتب ال

كمن األمثلة: أنو قاؿ عند تىرٝبة "يىزًيد بن ًسنىاف األموم أبو خالد، من الطبقة ا٢بادية عشرة": )تىفرَّد 
. فهو تىفرده من ًجهتػىٍْب: من جهة أنو َف ييػخرًج (ٓ)بو ا٤بصنِّف، رىكل عنو يف ىذا الكتاب ىذا ا٢بديث فقط(

 ا.  لو إالَّ النسائي، كَف يػىٍرك إالَّ حديثنا كاحدن 
ع "يزيد" ىذا، كقد ذىكىر يف ٍوضً لىطىائف السَّند، كمىا يف مكىو يىذكر ىذا االٍنًفراد يف تىرٝبتو كيف 

 .(ٔ)"اللَّطائف": )..غّب شىٍيخو، فإنو من أىٍفراده(
 
رٌن: ت   -ز         م عند اآلخ  ه  ٌ ان الو  ود، وب ق ص  اوي الم  ٌد الر  د   ح 

ديد راكو كيينبِّو على أىٍكىاـً اآلخرين يف ًويَّة الرَّاكم، كمىا عقَّب ا١بامع على ا٢بافظ ا٤بزِّم يف ٙبى ًديد ىى  ٙبى
: )ىذا الذم  مقصودو يف السند، ميستدالن من "الكربل" كٗبىا قالو ا٢بافظ ابن حجر، فقد قاؿ يف مٍوضعو

السنن الكربل"، ككىقىع ذىكرتيو من كٍوف أيب داكد ىنا ىو "ا٢بفرم" ىو الصَّواب، ألف ا٤بصنِّف صىرَّح بو يف "
عند ا٢بافظ ا٤بزِّم يف "ٙبفة األشراؼ" أنو أبو "داكد الطَّيالسي" كىو كىٍىمه، كقد نػىبَّو عليو ا٢بافظ يف "النُّكت 

 .(ٕ)الظِّراؼ"(
ا أىشىار يف صفحةو، أنو رىأىل يف برنامج "صىٍخر" كىٍىػمنا يف تىرٝبة راكم، كنبَّو على ذلك (ٖ)ككمى

(ُ) . 
                                 

يػٍهىِب". كىنا أشىار إُف ا٤بصدىر، كىو كتاب "اللباب".  ْْٖ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)  (، مع بيىاف ةطريقة نيطقو "الكيٍشمى

(. كىذا ا٤بثاؿ ييعترب أيضنا من مقىارنة ْٖٓ/ ٓاأليسلوبية"، فليينظر ىناؾ. كا٤بثاؿ يف: ذخّبة العقىب )تقدَّـ ذًكر ا٤بسألة كا٤بثاؿ يف عنصر: " (ِ)
 ا١بامع بْب "التقريب" كأىٍصل أىصل الكتاب "ِتذيب الكماؿ". 

 (. كىذا يىٍأيت قريبنا يف عنصرو خاصو عن "اإلحصاء". ُْٕ/ ٓ( كما يف: ذخّبة العقىب )ّ)

ـ اإلشىارة إُف ىذا يف عنصر: "ذًكر بعض كيتبو كنىظمو..".  ِّٓ/ ٔعقىب )انظر: ذخّبة ال (ْ)  (. كتقدَّ

 (. ّّٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ّْٗ/ ّٗ( ذخّبة العقىب )ٔ)

  ( مستخدمنا "تنبيو".ٕٓ/ ٕذخّبة العقىب ) (ٕ)

٤بية يف القاىرة، بًإٍشراؼ د. ٧بمود ا٤براكيب، كيىضمُّ ( كبرنامج صىٍخر: برنامج "موسوعة ا٢بديث الشريف"، من ًإٍصدار شركة صىٍخر العاٖ)
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ٍخر"، كصحَّح ا١بامع ما يف "الكربل"؛ كٍونو صىرَّح بو أف أ ا١بامع أيضنا ما يف برنامج "صى ككمىا خىطَّ 
 . (ّ)حو لصحيح مسلم كاف يىٍستخدـ ىذا الربنامج. ككذا يف شىرٍ (ِ)الرَّاكم ا٤بقصيود ىو "البىٍحراين"

 
 
ق وع ال خ   -ح        ود، عند و  ق ص  ي الم  او  ٌد الر  د  ح  ه لت  ت هاد  ف: فً اج   ت ل 

كإذا كىجىد اختبلؼه يف ٙبىٍديد الرَّاكم بْب "الصغرل" ك"الكربل"، قارىفى بينهما كرجَّح أحدٮبا بالدَّليل،  
ا يف تىناكلو ٢بديث " ". فقد كىقىع يف نيسخ "اجملتىب" أف الرَّاكم ىو "إسحاؽ الكٍوسىج"، كلكٍن يف ّْٓٓكمى

مث رىأل ا١بامع أف ما يف "الكربل" ىو األىصحُّ، كذىكر  "الكربل" ذىكىر بأنو "عمرك بن منصور النسائي".
جيح سببػىٍْب، كأحدٮبا )أنو َف ييٍذكر يف "ِتذيب الكماؿ" كال يف "ِتذيب التهذيب" إسحاؽ بن  لذلك الَبَّ
منصور مػمَّن رىكىل عن عبد ا بن يوسف التَّنيسي، بل نصَّ يف الثاين على أف النسائي يىركم عنو بوىاسطة 

 .     (ْ)بن منصور النسائي(عمرك 
ديد اسم أكَّؿ راكم  ا أىشار يف مٍوضعو أنو كىقىع بْب النُّسخ اختبلؼه يف ٙبى جيح، كمى كقد يىٍصعيب عليو الَبَّ

"، فبعض النُّسخ ذىكىر بأنو "٧بمود بن غٍيبلف"، كالنُّسخ األخرل ذىكىرت بأنو: "٧بمود بن ٖٔٓيف حديث "
لجامع الصَّواب؛ حيث إف كبلن منهما يػىٍركياف عن الوليد بن مسلم، كأىٍخرج ٥بما خالد السلمي". كَف يىتبْبَّ ل

 . كيىٍشفىع للسند أف كلىٍيهما يف دىرجة الثِّقة. (ٓ)ا٤بصنِّف
 

                                                                                               
الربنامج كيتبى األحاديث التِّسعة، كتىرٝبة الرُّكاة كما إُف ذلك. انظر: د. علي نايف بقاعي، ٚبريج ا٢بديث الشريف )مرجع سابق(، 

 .    َٓص
  السند ىو "ا٣بفاؼ" كليس "الثقفي".(، حيث ذىكر بأف "عبد الوىاب" ا٤بذكور يف ٔٓ/ ّٕ( كما يف: ذخّبة العقىب )ُ)
 (.ِٔٔ/ ِٗ( انظر: ذخّبة العقىب )ِ)
حىٍْب ( يف شىٍرحو لػ"صحيح مسلم": أشىار ا١بامع إُف كيجود خطىأو يف عىدد ما رىكاه ابن عمر رضي ا عنهما من ا٢بديث ا٤بوجيود يف الصَّحيّ)

"، كللزِّيادة انظر: كما اتَّفق عليهما. كصحَّح ا١بامع ما يف برنامج ا٢بديث، ك  ـ ا١بامع ما يف الربنامج على ما ذىكره الذىيب يف "السِّّبى قدَّ
 (. ْٓٓ، ُِٗ، ِٓٔ، ٔٔ/ ٧ُبمد اإلثيويب، البحر ايط الثجاج يف شرح صحيح اإلماـ مسلم بن ا٢بجاج )مرجع سابق(، )

 (. ِٗٔ/ ِٗ( ذخّبة العقىب )ْ)

ا أنو اٍعتىمد على ا٢بافظ (. كقد اسٍ ِّّ/ ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ) ـ ا١بامع عنواف "التنبيو" ليىذكير ىذه الفائدة عند تىرٝبتو للرُّكاة، كمى تىخدى
ديد الرَّاكم، كأنو رىكل عن مىن، بريجوعو:    (.ِٔٗ/ ِٕ)مرجع سابق(، ) ِتذيب الكماؿ، يوسف أبو ا٢بجاج ا٤بزما٤بزِّم يف: ٙبى
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هم.  ض  ع  أ ٌ ه لب  ر ر  ك  اة، وذ  و  ال الر  و  ر أ ح  ك  هج ه فً ذ  ن  ا: من م  ٌا  ثان

 

و   -أ               ٌ ان أ ح  رٌق ته لب  اة: من ط  و  جة الر  ر   ال ود 

؟  تاج إُف ميتابعو ـٍ ٰبى  كيف بيىاف دىرجة الرَّاكم، كىل تػيٍقبل رًكايتو أك ال أ
فا١بامع يف ىذا الباب يىعتمد على أىقواؿ عيلماء ا١برح كالتَّعديل، إالَّ أنو بالدَّرجة األيكُف يىنقل كثّبنا ما 

و يف حاًؿ الرُّكاة ميستقيمةه يف أحيافو كثّبة، يب"، كنىتائجًكتابو "تقريب التهذتوصَّل إليو ا٢بافظ ابن حجر يف  
مة الشَّرح (ُ)كاًلٍعتماد ا١بامع عليو رىأىل أنو ال بدَّ من ذًكر ميصطىلحات كتاب "التقريب" يف مقدِّ

(ِ) . 
س" بأف ا٢بافظ ذىكر فيو بأنو: )ثقةه حافظه كمن األمثلة: أنو نػىقى  من ل يف تىرٝبة "عىٍمرك بن علي الفىبلَّ

 .    (ْ). إالَّ أنو يف موىاًضع خالىفى نتيجةى ا٢بافظ ابن حجر(ّ)"(َُالطبقة "
تصره ييطيل يف ذًكر حىاؿ الرَّاكم، بأٍف يىنقي  كيف موىاًضع ل فيو عدَّة أقواؿ، نقبلن من "ِتذيب الكماؿ" ك٨بي

 "ِتذيب التهذيب"، كغّبٮبا من ا٤بصىادر. 
بن حىازًـ"، ذىكر ا١بامع عنده عدَّة أقواؿو للعلماء، يف تػىٍوثيقو كمن األمثلة: أنو عند تىرٝبة "جىرًير 

 .     (ٓ)كاٍخًتبلةطو كصحَّة ًكتابو كما إُف ذلك
ا أنو يف الرَّاكم الذم اختيلف فيو أقواؿ العلماء، فهو حْبى ذلك تػىًجده ييعقِّب كيىذكر رىأٍيو كسبب  ككمى

عِب: أف الشَّرح اٍحتىول أيضنا على أىراء ا١بامع يف بعض الرُّكاة اختياره ٥بذا القٍوؿ يف دىرجة الرَّاكم. كىذا يى 
 ا٤بٍختىلفة يف دىرجتهم، كىذا األىمر على القىليل.  

 
 

                                 
ا أنو أىجاب عن ىذا. كستىٍأيت مناقشة ىذا األمر يف: كانتػىقىد عليو الشيخ ا٣بضّب يف أنو يى  (ُ) عتمد كثّبنا على نتائج ا٢بافظ ابن حجر، كمى

 "النقد". 

ـ ذًكره قريبنا يف: "تىرٝبة الرُّكاة"، ككذا فإف مىصادره يف تىراٝبو ىو نػىٍفس مىصادره للحيكم على الرَّاكم.  (ِ) كقد ذىكر مىنهج كىذا األىٍمر قد تقدَّ
ـ على كتاب تقريب التهذيب"(. انظر: ذخّبة العقىب )ُٔ)ا٤بسألة  ا٢بافظ يف:  (.    ُْٓ/ُ: "يف الكبلى

 (. كيىكتفي من "التقريب" بالذَّات إذا تقدَّمت تىرٝبتو.ُْ، ُُ/ ُّ(. كمن ا٤بوىاًضع أيضنا: )ٓ/ ُّذخّبة العقىب ) (ّ)

 كسيىٍأيت ذًكر بعض األىمثلة ٥بذا، يف العنصر التاِف.  (ْ)

   (، يف أىكثر من صفحتػىٍْب. كتقدَّـ يف "تىرٝبة الرُّكاة" أنو ييطيل أحياننا يف تىرٝبة راكم لسببو ما.ٕ-ٓ/ ُّانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
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اة:  -ب           و  ال الر  و  أ ٌ ه لب عض أ ح  ر  ر  ك   ذ 

ا يىتعلَّق برًجاؿ السَّند كالرُّكاة ًخبلؿ تىرًجيحو ٢بىاؿ  ، كمن(ُ)كيف الشَّرح مىواًضع عقَّب فيها ا١بامع فيمى
الرَّاكم؛ ٲبكن أٍف نىٍستخرج مىنهجو يف ا٢بيكم على الرَّاكم، كةطريقتو يف اٍخًتيار دىرجتو، كمن ا٤بوىاًضع الٍب 

 أىٍبدل فيها ا١بامع رأيىو يف بعض الرُّكاة:
ربه "من أنو عند تىرٝبة "عبد ا بن سليماف األٍسلمي"، أشىار ا١بامع إُف أف ا٢بافظ ابن عدمَّ اعتى 

نًيِّْب اجملهيولْب".  لة ا٤بدى  ٝبي
فى؛ إٍذ عىرىفو غّبه من األئمَّة  ـ ابن عدمِّ ىذا، فيو نىظره ال ٱبى مث عقَّب ا١بامع على ىذا بقولو: )كبلى

 الذين ذيكركا قبلو، فبل يىضرُّه أٍف ال يػىٍعرفو ىو، فتىبصَّر(. 
: ٗبا يىدؿُّ على -يف الرَّاكم-حامت كابن حجر  كقد سىاؽ ا١بامع أيضنا قوؿ ابن حبَّاف كابن معْب كأيب

 . (ِ)نػىٍفي ا١بىهالة عنو
كيىٍظهر من تىعقيبو يف ىذا ا٤بٍوضع، أف من مىٍنهجو يف ىذا الباب: ىو "ااًلٍعتبار بقٍوؿ األىٍكثر" من 

هور األىئمَّة على قوؿ "ابن عىدمِّ".   عيلماء ا١برح كالتَّعديل. كقدَّـ ا١بامع ما ذىىب إليو ٝبي
 و مٍوضعه آخر: كأكَّد ىذا التَّوجٌ 

فعند تىرٝبة "ثاًبت بن عمىارة ا٢بنىفي أبو مالك" ذىكىر كىصف ا٢بافظ ابن حجر ٥بذا الرَّاكم بأنو 
 "صدكؽه فيو ًلْبه". 

)صدكؽه فقط؛ إٍذ أىكثر النُّقاد  وصف بػبأف األٍكُف عنده أٍف يي  -يف ا٢باشية السُّفلية-كقد عقَّب ىذا 
 قو..(.على تػىٍوثي

ػمىل قٍوؿ أيب حامت يف الرَّاكم على مىذىبو يف  ا أف ا١بامع حى كىنا ا١بامع أىخىذ "بقٍوؿ األىٍكثرية" أيضنا، كمى
د أف ا١بامع عقَّب على  التَّشدد يف الرُّكاة، كجىعل قٍوؿ اإلماـ شيعبة يف مقىابل قوؿ ا٢بافظ أيب حامت. كىنا ٪بى

 . (ّ)ا٢بافظ ابن حجر كخىالىفو يف رىٍأيو
ل ا١بامع أنو "ثقة" بعىكس رىأم ا٢بافظ ابن حجر (ْ)د بن كىعب األىنصارم ا٤بدين"كأمَّا يف "مىٍعبى  : فّبى

الذم يقوؿ فيو بأنو "مىقبوؿ". ككىٍجو جىعلو ثقةن عنده، أنو )رىكل عنو ٝباعةه، ككثَّقو ابن حبَّاف، كأىخرج لو 
ل يقوؿ يف حيكم صل إُف قىناعة بأنو "ثقة"، كجىعى . ما جىعىلو يى (ٓ)مسلمه، كلو يف البخارم حديثه كاحد(

                                 
 ، بأٍف يقوؿ: "قاؿ ا١بامع: كذا ككذا". -عندما ييريد أٍف ييضيف أك ييرجِّح-( كقد ييناقش يف أىمر الرُّكاة، كيكوف بنػىٍفس أيسلوبو ُ)

 (. ّٖٔ-ّٖٓ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُٗٔ/ ّٖانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ّْٗ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

  (.ّْٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٓ)
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، لكٍن فيو نىظى ا٢بافظ ابن حجر يف "مىٍعبى   .(ُ)ر، كا٢بقُّ أنو ثقة(د": )مىقبوؿه
كىنا أىقوؿ: بأف ا١بامع اٍعتىرب بًإخراج مسلمو كالبخارم لو، كتػىٍوثيق ا٢بافظ ابن حبَّاف لو، كرىكل عنو 

   ٝباعةه مػمَّا يىرفع عنو ا١بىهىالة. 
الف ما توصَّل إليو ا٢بافظ ابن حجر يف حيكمو على الرِّجاؿ  ا أقوؿ ىنا أيضنا: بأف ا١بامع قد ٱبي كمى

د" ثقة. ككمىا يف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ، كلكٍن بى يف "تقريب التهذيب"، كمىا يف ىذا ا٤بثاؿ حيث رىأل ا١بامع أف "مىعٍ 
ؼ يف موىاًضع قىليلة.   ىذا ا٣ببلى

ا على قوؿ ا٢بافظ ابن الَبُّكي كأمَّا "أىٍشعث ا٢بمرا ماين، كبالتَّاِف جىعىل تىضعيف ين" فقىوَّل حديثو، ميعتمدن
 . (ِ)حديثو فيو نىظىر

 . (ّ)كأمَّا "٧بمود بن الرَّبيع" فرجَّح ا١بامع بأنو صحايبه صغّبه،؛ ألىٍجل دليلو كىرىد يف صحيح البخارم
ا١بامع صحَّة ٠بىىاع الرَّاكم من شيخو، كمن ىذا كيػيٍلحىق هبذا: يف اتِّصاؿ السند ك٫بوه، بأٍف يىرل 

 . (ْ)الباب: مىاؿى ا١بامع للقىائلْب بسمىاع عبد الرٞبن من أىبًيو الصحايب عبد ا بن مسعود رضي ا عنو

                                 
 نفس ا٤بصدر، مع تصرؼ.  (ُ)

ركيماين، قاضو كىو من علماء ا٢بنىفية، (. كابن الَبكماين ىو: أٞبد بن عثماف أبو العباس، كشهرتو: ابن التػُّ ِّٔ/ ُْ( انظر: ذخّبة العقىب )ِ)
ىػ(. ك"ا١بوىر النقي": ىو كتابه تىعقَّب فيو "السنن الكربل" للحافظ البيهقي، كا٠بو: ْْٕمن أىل القاىرة. كأىٍصلو من مىارًدين. )ت:

 (.ُٕٔ/ ُابق(، ))مرجع س خّب الدين الزركلي، األعبلـ)ا١بوىر النقي يف الرَّد على البيهقي( يف جيزأىٍين. بتصرؼ من: 

(. كاٍختيلف ىل ىو صحايبه أـ ال. كقد قاؿ ا١بامع: )الصَّحيح أنو صحايبه صغّبه، فقد أىخرج البخارم يف ِٕ/ َُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)
    صىحيحو عنو: أنو عىقىل من النيب صلى ا عليو كسلم مىػجَّةن مىػجَّها يف كىٍجهو..(. رضي ا عنو كعن ٝبيع الصحابة. 

ـ ذًكر ا٤بثاؿ يف عنصر: "حكمو على بعض األحاديث". كانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)   (.ّٔٔ/ ٗتقدَّ
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اء         ص  ند" وال ح  ائ ف الس  ر "ل ط  ك   الجامع  بذ 
اٌة   المطلب السادس: من عن 

 
: من ط                  ناد": أولا ائ ف ال س  ة الجامع  مع "ل ط 

 رٌق 

 
كقد اٍعتىُب الشَّارح ببيىاف لىطائف السَّند، كييبوِّب ٥با باٍسم: "لىطائف ىذا اإًلسناد" كيكوف بعد مىٍرحلة 

أ عند أكَّؿ ذًكرًه للًَّطيفة بػ"منها.." ك"كمنها .." بيىانو لػ"رًجاؿ اإًلسناد"، كيىبدى
(ُ). 

-نب بعض الشُّراح، كصىنيع اإلماـ ا٣بطَّايب، حيث كىصىف الشيخ ا٣بضّب شرحو كقد اٍعتىُب هبذا ا١با
كغّب  ،اءغ األدى يى كاة كصً ةطاف الرُّ كٍ زكؿ كأى كالنُّ  لوِّ كالعي   ،سانيدطائف األى و على لى نبِّ يي ، بأنو )-على صحيح البخارم

  . (ّ). ككذا كيًصف شرٍح ا٢بافظ العىٍيِب اىًتمامو بذًكر اللَّطىائف(ِ)(ذلك
كعودةه إُف صىنيع ا١بامع، فأحياننا يىذكر كل لىطيفةو جديدةو يف بداية سىطرو جديد، كتكوف أىٍٝبل للنَّاظر 

. كأحياننا يىضىعها كرىاء بعض ديكف إفراًد بداية كل لىطيفة بسطرو جديد، كتيصبح ككأِنا (ْ)كالقىارئ
ميتىسلسلةه 

ثي ا٤بتوىاضع َف أىًجد مىن عرَّ (ٓ) ؿ ٕبى  . (ٔ)ؼ ىذا الباب تعريفنا مناسبنا. كمن ًخبلى
حظ من صىنيعو: أنو ضىمَّ الفوىائد ا٤بٍوجيودة يف السَّند )من أيمورو متعلِّقةو بالسَّند إُف اللَّطاًئف، ككأف  كأيالى

مىفهيـو اللَّطائف عنده كاًسعه(. فتىًجده أحياننا ييبْبِّ لىطيفةن يف السند أك قاعدةن معميولةو يف السند
إُف  . كييشّب(ٕ)

يف العنصر التاِف. (ٖ)لطيفةو أخرل مينوَّعة  . كسيىٍأيت مىزيد إيضاح و
كفائدة اللَّطائف: أِنا تلخيصه لػمىا تقدَّـ من تىرٝبة الرُّكاة، من بيىاف أىحوا٥بم كمٍوةطنهم كدىرىجتهم 

اؿ السَّند بشكلو عاـ.   ا٢بديثيَّة، كمىن أىخرج ٥بم، كحى
إذا تىكرَّر سنده )مرَّتاف كٮبا قريباف من بعض( كأشىار يف ا٤بٍوضع األكَّؿ  كمن ةطريقتو يف "لىطائف السَّند":

 إُف لىطائفو، كأمَّا يف ا٤بٍوضع الثاين فإنو ييشّب إُف الشيء الزَّائد عن ا٤بٍوضع األكَّؿ. 

                                 
 (. ِّ/ ُْككمثاؿ انظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ٓ/ ِ( د. عبد الكرًن ا٣بضّب، الكبلـ على مناىج الكتب )مرجع سابق(، )ِ)

٧بمد رشاد خليفة، مدرسة ا٢بديث يف لوو كنيزكؿ، كمىدينو كشىاميو ك٫بوىا(. ( على صحيح البخارم فهو )..يىذكر لطائف اإلسناد من عي ّ)
 . ُّٓصمصر )مرجع سابق(، 

 (. ُْٔ/ ٓ(، ك)ِّ/ ُْكمثل: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُٖ/ ُْكمثل: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

عاـ، لكٍن أىفرد العلماء بالتَّصنيف أىجزاء أىةطلقوا عليها اسم  قاؿ د. الطَّحاف: )ال تيوجد مصنَّفات خاصَّة باألىسانيد العالية أك النَّازلة بشكلو  (ٔ)
 "الثُّبلثيات"، كييعنوف هبا األحاديث الٍب فيها بْب ا٤بصنِّف كبْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ثبلثة أشخاص فقط، كيف ذلك إشىارةه 

 . ِِٖ)مرجع سابق(، صديث ٧بمود ةطحاف، تيسّب مصطلح ا٢بإُف اىتماـ العلماء باألىسانيد العىوىاِف(. 

 (.  ُّٖ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ْٓٓ/ ّانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
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 . (ُ)لو: )كمن لىطائفو، أنو أىعلى من السند السَّابق ألنو سيداًسي، كذاؾ سيبىاعي(كقوٍ 
بعدىد رجاؿ السند أك ما ييعرؼ بطىبقات السند، فيقوؿ  -يف سىٍرًد لىطائف السند-نو يىبدأ كالظَّاىر أ

: أنو من ريباعيَّ  : )كلهم (ِ)اتو. أٍم: ًتسعة ركاةاتو أك تيساعيَّ مثبلن . مث ييثِبِّ بدىرجة الرُّكاة كأىٍحوا٥بم فيقوؿ مثبلن
 .(ّ)ثقاته غّب عيتبة(

مع أف -أنو يىذكره عند تىناكلو للحديث  -أٍم: لىطائف السند-نصر كبػىلىغ من اىتماـ ا١بامع هبذا الع
، كً٘بده ييركِّز على اللَّطائف الغّب موجودة يف السند ا٤بتقدِّـ، كأٍف يىكوف أحد -ا٢بديث سىبق ذًٍكره كميريكره

لِّ ذًكره ىنا. كمىا صىنع ا١بامع مع حديث " تماـ هبذا األىمر أنو يف . كمػمَّا ييؤكِّد االى(ْ)"َّْالرُّكاة أكَّؿ ٧بى
إالَّ "رجاؿ ىذا اإلسناد:  -من ا٤بنهج الذم كىضىعو لنػىٍفسو يف ىذا الشَّرح-ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ: َف يىذكر العناصر 

تىم تػىنىاكلو للحديث بآية اإًلٍصبلح. (ٔ)ك"لىطائف ىذا اإلسناد" (ٓ)ستة"  . كخى
  

ائف  ا        ٌ ات "ل ط  و  ت  ا: من أ هم  م ح  ٌا ند": ثان  لس 

 
كيػىبػٍريز البحث عن أىمِّ النُّقاط الٍب ييركِّز عليها ا١بامع يف أىمر "لىطائف السند"، كالٍب يىعتِب هبا ا١بامع، 

 كمن ىذه ا٤بوىاًضيع كالنُّقاط: 
: أف السند من سيداسيَّ  -ُ  . (ٕ)ات ا٤بصنِّفعدد ريكاة السند، فيقوؿ مثبلن

لى السند الرُّباعي "الرُّباعيَّات: السند من أربع ركاة"  كلمىا ذيكر، كيىضىع لو كيػىٍهتمُّ ا١بامع كثّبنا بالتَّنبيو ع
 .(ٗ)، كليس فيو "ثيبلثي السند"(ٖ)رقمنا تىسىلسيلينا، كالرُّباعيَّات أىعلى األىسانيد عند النسائي

                                 
 (. ّّٓ/ ْذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ِْٓ/ ّكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ْٓٓ/ ّانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 . (. كيأيت ا٤بثاؿ يف عنصر: "اإلحصاء"َٕٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 أٍم: أف ا١بامع ذىكر تىراجم الرُّكاة.  (ٓ)

مة من الشَّرح، فهو يف ا١بزء  (ٔ) ا ألىٍجل كيقوع ا٢بديث يف األىجزاء ا٤بتقدِّ ف يف األىٍجزاء األخّبة من الشَّرح، ٓكرٗبَّ ، كلكٍن ىذا االىتماـ بىدء ٱبى
 (. َٕٓ-َْٓ/ ٓالعقىب )كبىدىل ييسقط من ذًكر عىناصر األيةطير العامَّة للشَّرح. انظر: ذخّبة 

 (. ّٖٓ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

د عن زيمبلئ (ٖ) أىصحاب -و ييربِّر "د. فاركؽ ٞبادة" إُف سبىب عىدـ كجود الثُّبلثيَّات يف "سنن النسائي" بقولو: )..كلتأىخًُّر النسائي يف ا٤بيبلى
"ٰبي بن معْب" ك"علي بن ا٤بديِب" .. ك٥بذا فلىم يىقع لو أىسانيد ثيبلثيَّة ؛ فقد فاتىو شيوخه كباره أىخذكا عنهم، أمثاؿ -الكيتب ا٣بىمسة

حديثنا(، ككىقع للَبمذم حديثه كاحد، ِِ"أم: ثبلثة رًجاؿ بينو كبْب النيب صلى ا عليو كسلم"، كمىا كىقع للبخارم كبػىلىغت عنده )
ة أىحاديث لكنها من ةطرؽو كاىيىة(. كأىٍنزلو عنده "العيشىاريَّات". بتصرؼ من: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، عمل اليـو  كالبن ماجو عدَّ

 .   ٗٓ-ٖٓكالليلة، "من مقدمة التحقيق" )مرجع سابق(، ص

 (. َْٗ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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اف الرُّكاة.  -ِ  ااًلىتماـ ببيلدى
 : ثبلثة من التابعْب يىركم بعضهم عن بعض. رًكاية نػىٍفس الطَّبقة عن بعضهم البعض، فيقوؿ مثبلن  -ّ
كمػمػَّا يىهتمُّ بو ا١بامع يف لىطائف السند: ااًلٍعتناء بالتَّنبيو على بعض ًصفات الرُّكاة، كمشايخ  -ْ

 . (ِ)، كاإلشىارة للفيقهاء السَّبعة(ُ)الكيتب التِّسعة
ا يىهتمُّ ا١بامع بذًكر بعض ما نىظىمىو من أىبياتو متعلِّ  -ٓ  .(ّ)قةو بأىٍحواؿ الرُّكاة كميٍكثرم الصحابةككمى
 .  (ْ)كمػمَّا يهتمُّ بو ا١بامع: ااًلٍعتناء بذًكر ًصيىغ األىداء، كااًلٍىتماـ بذًكر التَّحويل ا٤بوجيود يف السند -ٔ
د كااًلٍعتناء باإلشىارة إُف "الػميكًثرًين من الصحابة"، كبالذَّات الػميكًثرين السَّبعة، كيىذكر عىدى  -ٕ

 .(ٓ)األىحاديث الٍب رىكاه
ا أنو يف "اللَّطائف" ييًشّب إُف أىٍحوا٥با ا٤بختًلفة، كمثل لو كىجىد يف السند عبارةه ما، مػمَّا يىتعلَّق   -ٖ كمى

": فقد كىجىد عبارةه أف ا٤بصنِّف النسائي يقوؿ: )قراءةن عليو ٖٖٕبطريقة تلقِّي ا٢بديث، كمىا يف حديث "
اللَّطائف تىعليقنا على تلك ما يلي: )كذلك أنو كاف بينو كبْب شيخو ا٢بارث بن  كأنا أى٠ٍبع(. فجىاء يف

ديثو كرىاء ا٢ًبجىاب..( لسو، فكاف يىستمع إُف ٙبى ا أف يف نػىٍفس (ٔ)مٍسًكْب مينافرةه، فمنػىعىو من حيضور ٦بى . كمى
"كاللَّفظ لو" أٍم: لىفظ  : )كمنها قولو:-يف اللَّطائف-ا٢بديث، كيًجدت عبارة: "كاللَّفظ لو" قاؿ ا١بامع 

 .  (ٕ)ا٢بديث للحارث بن مىٍسكْب، كأمَّا ىاركف فرىكىاه با٤بعُب، كقد تقدَّـ البحث عن مثل ىذا غّب مرَّة(
كمػمػَّا كجدتُّو من صىنيع ا١بامع: أنو قد يىذكر لىطيفةن على سبيل االٍحًتماؿ، إذا كىجىد ما يدؿُّ على  -ٗ

، كمثل: )كفيو ركاي  . (ٖ)عن صحابية إٍف ثىبتىت صيحبة غضيف( ةي صحايبو عدـ ا١بىـز
لِّ ذًكرو للرَّاكم -َُ  .(ٗ)كأٍف يعتِب بأكَّؿ ٧بى
كيىهتمُّ بػمىٍن أىفرد لو النسائي باإًلٍخراج -ُُ

(َُ) . 

                                 
 (. كتقدَّـ ةطرؼه من ىذا ا٤بوضوع يف عنصر: "ذًكر بعض كيتبو كنىظمو..". ُْ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ْٓٓ/ ّكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 قلت: كلعلَّو تقدَّـ يف عنصر: "ذًكر بعض كيتبو كمىنظوماتو".   (ّ)

وِّؿ السند "ح"، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)  (. ِٖ/ َُبأٍف ٰبي

 (. ُْ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

(. كيىرل اإلماـ ابن نقطة أف السبب ىو أف ٖٖٕ. كرقم ا٢بديث: )(. من باب: إمامة األعمى، كتاب: اإلمامةِٖ/ َُذخّبة العقىب ) (ٔ)
لتقييد ، ا٧بمد ابن نقطة ا٢بنبلي(. لسونو حضور ٦بى كِّ كَف ٲبي  ،شونةككاف بينو كبْب النسائي خي  ، القضاء ٗبصرتوُفَّ كاف يى اإلماـ ا٢بارث )

 . ُّْص)مرجع سابق(، ٤بعرفة ركاة السنن 

 (. ِٖ/ َُذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (، مث كىضىع ىامشنا يف "غضيف". َّّ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. ُْ/ َُكما يف: ذخّبة العقىب )   (ٗ)

ٍين األمرىٍين باإًلٍحصاء، فسيىٍأيت ذًكرٮبا يف العنصر التاِف.ْْٖ -ْٓٓ/ ّكما يف: ذخّبة العقىب ) (َُ)  (. كلعبلقة ىذى
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واة:        وال الر  اء لب عض  أ ح  ص   الجامع  بال ح 
ة   ٌ ا ا: عن   ثالثا

 
لرُّكاة، كأٍف يىذكر عدد األىحاديث لبعضهم، كأٍكثري ما ييًشّب ٥بذا يف كاٍعتىُب ا١بامع بأىٍمر اإًلٍحصاء يف ا

 "لىطائف السند"، كمن ىذا الباب: 
لِّ ذًكر الرَّاكم، كمىا عند تىرٝبة "األٍسوىد بن عامر" ك"صفواف  أنو يىذكر يف "لىطائف السند" إُف أكَّؿ ٧بى

لِّ ذًكٍ   . (ُ)رٮبا يف الكتاببن يػىٍعلى"، فقد ذىكر ا١بامع بأف ىذا أكَّؿ ٧بى
لِّ ذًكرىم  ككمىا قاؿ يف مٍوضعو عند "اللَّطائف": )أف النُّفيلي، كعبد ا٤بلك، كيىعلى، ىذا الباب أكَّؿ ٧بى

 .  (ِ)يف الكتاب(
ا يىذكر لبعًض الرُّكاة عىدد أىحاديثهم يف "اجملتىب"، كمىا عند تىرٝبة "أبو بكر بن سليماف"، كذىكر أف  كمى

ازًـ" لو عند النسائي (ّ)ع الذم تػىٍرجىم عندهسائي، عند رىقم كذا، كا٤بٍوضً لو حديثاف يف الن . كأف "جىرًيرى بن حى
 . (ْ)" حديثناُِ"

ا ذىكر أف الصحايب "عيمىّب موُف أيب اللَّحم رضي ا عنو" ليس لو يف الكيتب السِّتة إالَّ ثبلثة  ككمى
 .  (ٓ)أىحاديث، كذىكرىا

صً  ا أنو يىهتمُّ بأٍف ٰبي : )أنو من ريباعيات ا٤بصنِّف ككمى ي السند الرُّباعي يف الكتاب، فيقوؿ يف مٍوضعو
. فذىكىر بأف ىذا السند (ٔ)" من ريباعيَّات الكتاب(ُُّرٞبو ا تعاُف، كىو أىعلى األىسانيد لو، كىو "

مل الرقم "  ".     ُُّالرُّباعي ٰبى
ا أنو يىذكر لبعض الصحابة   كقولو: )أف فيو أنىسنا رضي ا عنو أحدي كىٍم رىكىل من ا٢بديث،  ككمى

 . (ٕ)" حديثنا، كىو آخري مىن رىكل من الصحابة يف البىصرة(ِِٖٔالػميكًثرين السَّبعة، رىكل "
ا أف من ىذا الباب، أٍف يىذكر الرُّكاة الذين تى  فرَّد هبم ا٤بصنِّف النسائي، كتقدَّـ ىذا يف "الرُّكاة الذين ككمى

  ".تفرَّد هبم ا٤بصنِّف
 

                                 
 (.ُِٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. َٓٓ/ ْ(. ككما يف: )ُٔٓ/ ٓعقىب )ذخّبة ال (ِ)

 (. ّْٖ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ٕ/ ُّانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (.ّٖٕ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ّٖٕ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ٖ/ ُّذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ل ول           ع  ند الم  اٌة الجامع  بالس  ن   المطلب السابع: من ع 

 
ك ره المصن ف:    ذ   ٌ ند" الذي  ر "عل ة الس  ام  الجامع  بأ م  ت م  : ا ه   أولا

 
ؿ السند" يف سنن النسائي، كبالسَّند ا٤بعليوؿ الذم يىذكره النسائي، ك٧بيىاكلة  كاىتمَّ ا١بامع بأىٍمر "ًإٍعبلى

حو: تىناكؿي أىمر الًعلَّة بالشَّرح؛  امع تػىٍوجيو غىرىض ا٤بصنِّف كبيىاف العلَّة للقىارئ. كا١بامع جىعىل من مىهىاـ شرٍ ا١ب
كٍوف من مىقىاصد "سنن النسائي: اجملتىب" اٍىًتماـ ميصنِّفو بأىٍمر الًعلىًل اإًلٍسنىاديَّة، بل ىي من ٩بيِّزات ىذا 

ا قاؿ أحد العيلماء  انةه من  الكتاب، كمى ا٤بتقدِّمْب: )..مع حىظو كبّبو من بيىاف الًعلىل..، الٍب كأِنا ًكهى
 .(ُ)ا٤بتكىلِّم(
مػَّا كاف من خىصائص ىذا الكتاب ىو جاًنب العلَّة، كأىًجد بأف ا١بامع َف يػيٍهًمل ىذه ا٣بىًصيصىة، لػك 

 ذم يػىٍقدر عليو.  بل كاف يػىتىناك٥با بالبيىاف، كييقرِّب للقارئ ميراد ا٤بصنِّف با١بيهد ال
، مث يىذكر كبلمىو كرأيىو كميبتدئنا  يف -كةطريقة "النسائي" بشكلو عاـ، أنو بعد أٍف ييورد ا٢بديث كامبلن

 بػ"قاؿ أبو عبد الرٞبن".  -الكثّب
، كإمَّا أٍف يقوؿ  (ِ)كىو إمَّا أٍف ييشّب إُف تىٍضعيف ا٢بديث ألىٍجل أف يف السَّند ضعيفنا، كىذا كاضحه 

 ّب ذلك.  كبلمنا غ
كعند الًقرىاءة لبعض أىٍجزاء الشَّرح، أىًجد أف ا١بامع قد اىتمَّ بأىٍمر العلَّة الذم يىذكره ا٤بصنِّف، كبػىلىغ من 

من الٍب حيًذفت من "الصغرل" كىي  -بالعلَّة السَّنديَّة-اٍىًتمامو هبذا الشَّأف، أنو يىذكر قٍوؿ ا٤بصنِّف ا٤بتعلِّق 
 . (ّ)ىي مذكورةه يف بعض النُّسخمذكورةه يف "الكربل"، أك 

ح لنا مىقصود اإلماـ النسائي من ذًكره للعلَّة، كىو يف الغالب ييوجِّو ىذه التَّعليبلت من ا١بامع كيىشرى 
ا أنو يىذكر رىأيو يف العلَّة ا٤بذكيورة، كىل ىي علةه  سواءه أىكانت العلَّة مىذكورةن يف "الصغرل" أك "الكربل"، كمى

 قاًدحةه أك ال. 
ا قاـ بالرُّجوع إُف كتاب "الوىٍىم كاإًليهىاـ" للحافظ ابن القىطَّاف  .(ْ)كمى

                                 
 ئي..". كىو قوؿ ا٢بافظ ابن رشيد، كتقدَّـ يف: "ثناء أىل العلم يف سنن النسا (ُ)

(. فقد جىاء يف "الكربل": قاؿ أبو عبد الرٞبن: )ىذا أىصلحي من حديث سليماف بن عىتيق(. كنىاقىش ُِٕ/ ّْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ِ)
 . ا١بامع ىذا القٍوؿ بأف ميراد ا٤بصنِّف التَّضعيف، مث تىبْبَّ لو أنو راكم ثقة، ك٥بذا حىذؼ ا٤بصنِّف قولو يف "الصغرل"، كا أعلم

 كسيىٍأيت ذًكر ىذا األىٍمر، يف العنصر التاِف.  (ّ)

ا أف ُْٗ/ ِِ(. كمن مىراجعو لًعٍلم الًعلىل: "شرح علل الَبمذم" البن رجب، انظر: ذخّبة العقىب )ّْ/ ِٖانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ) (. كمى
ا باسم "أىلفية الًعلىل"، كذىكرتي ةطرفنا من ىذا يف عنصر: "ًذكر بعض    كيتبو كنىظمو..".  للجامع نظمن
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ند":  ل ة الس  ام ل  مع "ع  ع  ق  الجامع  فً الت  ر 
ا: من ط  ٌا  ثان

 
وذجو لعلَّةو يف السَّند كميناقشًة ا١بامًع ٥با.   كيف ٭بى

: ذىكىر ا١بامع أف ا٤بصنِّف يف "الكربل" قاؿ كبلمنا بعد إً  ا تىابىع ابن فأكالن ٍخراجو حديث: )ما نػىٍعلم أىحدن
اد بن ا٥بىاد، كابن ا٤ببارؾ أىحدي األئمَّة، كلعلَّ ا٣بطىأ من  ا٤ببارىؾ على ىذا، كالصَّواب ابن أيب عمَّار عن ابن شدَّ

 .(ُ)غّبه(
ؿ ا٢بديث مث كىجَّو ا١بامع لنا ميراد ا٤بصنِّف حيث قاؿ: )الظَّاىر أف ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف ييريد  إٍعبلى

ـه ثبته  ؛ ألنو إما اد تابعيه، لكٍن الذم يىظهر أف اٍنفرىاد ابن ا٤ببارؾ بوىٍصًلو كاؼو باإًلٍرساؿ، فإف ابن شدَّ
ا اٍختىصر  فزًيادىتو مقبولةه، فبل يؤثِّر ٨بالفة غّبه لو باإًلٍرساؿ، فلعلَّ ا٤بصنِّف أىٍعرض عن ذًكر ىذا اإلٍعبلؿ لػمَّ

 .(ِ)ًثّبه("اجملتىب"، لعدـً تأٍ 
نىديةو، مع  (ّ)كىنا أىًجد أف ا١بامع قاـ بالتػٍَّنبيو على كيجود قوؿو للمصنِّف يف "الكربل" متعلِّق بعلَّةو سى

فو ا٤بصنِّف من "اجملتىب" كَف يىذكره، ككأف ا٤بصنِّف اٍعتىربه  ، ك٥بذا حىذى تػىٍوجيو ا١بامع ٥بذا اإًلٍعبلؿ كأنو ال يىضرُّ
 .    (ْ)من باب "زًيادة الثِّقة"

"، فذىكر ا١بامع أكالن "عبارة النسائي" ا٤بوجيودة يف ُْٖٓكمن األىمثلة أيضنا: ما كىقىع مع حديث "
"الكربل". مث قاـ بشرٍح مىقصوده بقولو: )كحاًصل ما أشىار إليو أف افيوظ يف رًكاية الزُّىرم كٍوف ا٢بديث 

ا رىكاه ا٢ب ا سىبى من مسند أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو، كمى ق(. مث قاؿ: )كأمَّا كٍونو فَّاظ من أصحابو فيمى
 . (ٓ)من مسند ابن عمر فخىطىأ، أىٍخطىأ فيو جعفر بن برقاف(

كمن ىذا نيٍدرًؾ: بأنو إٍف كاف يف "الكربل" كبلـه للنسائي يف "علَّة سند"، أشىار إليو ا١بامع يف ىذا 
مو يف علَّة السند. رح، حٌب كإٍف أىٍسقطو ا٤بصنِّف من "الصغرل". كمى الشَّ  ا ييبْبِّ ا١بامع ميراد النسائي من كبلى

ع ااًلٍختبلؼ ا٤بوجود بينهما؛ مػمَّا يىدلُّكى كا١بامع من ىذا العىمل: ييقارف "الصغرل" بػ"الكربل" كيىذكر مٍوضً 
ده ييشّب إُف مٍوضً   ع الفىرؽ. على عنىايتو بػ"الكربل"، حٌب يف باب اإًلٍعبلؿ ٘بًى

 

                                 
 (. َِٔ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 نفس ا٤بصدر.  (ِ)

ـ اإلشىارة ٥بذا األىٍمر يف عنصر: "التَّنبيو". بأف ا١بامع يىضىع التَّنبيو لبيىاف علَّةو يف السند.    (ّ)  تقدَّ

 ، فإنو صحايبه ٍّب ا، كال ضى رج لو شيئن َف ٱبي ، ادبن ا٥بى  ادا شدَّ هم على شرط مسلم ما عدى ، رجالو كلُّ ه صحيحه كإسنادي قاؿ الشيخ األىلباين: ) (ْ)
 غَبَّ فبل يي  كاضحه  مه فوىٍ  "إنو تابعي!"(: ٓٔٓ/  ٓوكم يف "اجملموع" )ا للنَّ ( تبعن ّٕ/  ّكةطار" )ين يف "نيل األوكاا قوؿ الش، كأمَّ معركؼه 

  .   ُٔ(، صـُٖٔٗ/ىػَُْٔ، ْط ،سبلميا٤بكتب اإل)د.ـ:  أحكاـ ا١بنائز، ٧بمد ناصر الدين األلباينمن:  .(بو

 (. ِِْ/ ّْذخّبة العقىب ) (ٓ)
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-(ُ)«مىن مىسَّ ذىكىريه فٍليىتوىضَّأ»-ع أيضنا: أٍف ذىكر أبو عبد الرٞبن النسائي يف آخر حديث اضً كمن ا٤بوى 
ـي بن عيٍركة من أىبيو ىذا ا٢بديث(  . (ِ): )َف يىٍسمع ىشا

كةطريقة ا١بامع يف ىذا أنو يىتعجَّب من رىٍأم اإلماـ النسائي بعىدـ اتِّصاؿ السند؛ لوجيود ركايةو صرٰبةو 
اـ قاؿ: "أىخربين أيب"، كا١بامع ناقىشىو يف ًإثٍبات اتِّصاؿ السند ك٠بىىاع ىشاـ ا٢بديثى من أىبيو، عنده بأف ىش

ا نػىقى  اع االبن من أىبيوككمى  .  (ّ)ل قٍوؿ ا٢بافظ ابن حجرو يف ًإثٍبات ٠بى
شرةن. كييبْبِّ كمن ةطيرؽ ا١بامع مع ىذا الباب: أنو قد يىتناكؿ ما يىتعلَّق بعلَّة السند بعد تىرٝبة الباب مبا

ٝبة، كمىا عند تىرٝبة "..كذًكر أىلفاظ النَّاًقلْب ٣برب ابن عمر رضي ا عنهما فيو"  مٍقًصد ا٤بصنِّف من الَبَّ
فقاؿ ا١بامع عند ذلك: )كىٍجو االٍخًتبلؼ فيو كاضحه، حيث إف ٠ًباكنا ركاه عن سعيد بن جبّب مرفوعنا، 

و مىٍوقوفنا على ابن عمر رضي ا عنهما، كخالىفىهما أبو موسى بن نافع كخالىفىو أبو ىاشم الرُّماين، فرىكىاه عن
 .  (ْ)فوىقػىفىو على سعيد(

ا اىتمَّ ا١بامع أيضنا، باإلشىارة إُف الًعلَّة ا٤بذكيورة يف بعض النُّسخ  .  (ٓ)ككمى
نىديةه، استػىٍنبىطها ا١بامع با٤بقىارنة مع الرِّكايات األخرل، حيث إف  رًكاية ا٤بصنِّف سىقىط فيو كىناؾ علَّةه سى

اسم الرَّاكم "مىٍسريكؽ"، كأىثٍبت ذلك عندما رىجىع لركىاية ا٤بصنِّف يف كتاب "ًعٍشرة النساء" كرًكاية البخارم 
 .   (ٔ)كالَبمذم
   

                                 
 (. ٓٓٔ(، ذخّبة العقىب )ْْٕمن حديث بيٍسرىة بنت صىٍفواف رضي ا عنها، برقم: ) (ُ)

 (. ٓٓٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ٕٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُٕ/ ّٓذخّبة العقىب ) (ْ)

(، كيف ىذا ا٤بٍوًضع: ذىكر ا٢بافظ ا٤بزم يف ُّٗ/ ِِختبلؼ النُّسخ، فيما يىتعلَّق بأىٍمر العلَّة. كما يف: ذخّبة العقىب )أٍم: اٍىًتمامو بأىٍمر ا (ٓ)
د  "ٙبفتو" ككذا ا٢بافظ ابن رجب يف "ًعلىلو" قوالن للمصنِّف النسائي يف تػىٍعليل حديث، كعندما رىجىع ا١بامع لنيسخ اجملتىب كالكربل، َف ٯبى

 ، مث أىٍرجىع ا١بامع ا٤بسألةى إُف اختبلؼ النُّسخ.     ذلك القوؿ

 (، كذىكىر بأِنا علةه يف السند، كلكنها ال تىضرُّ بصحَّة ا٢بديث؛ لوجيود الشَّواىد.  ّٖٖ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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ه:   واع  كره المصن ف، وأ ن  ذ   ٌ ل ل  الذي  ج ٌه الجامع  للع  ا: من ت و   ثالثا

 
 نسائي يف السند: كمن تػىٍوًجيو ا١بامع لًعلىل ال

 قػىٍوؿه للمصنًِّف بتػىٍعًليًل السَّند، كال يىٍستىلزـي منو تىٍصًحيح السَّند:  -ُ
: )ىذا أىٍشبىو بالصَّواب من حديث شىرًيك، كا سبحانو  حيثي قاؿ ا٤بصنِّف أبو عبد الرٞبن يف مٍوضعو

ريك. كأف ا٢بديث ىو من مسند . ٗبعُب: أف حديث أىبىاف أٍشبو بالصَّواب من حديث شى (ُ)كتعاُف أعلم(
 الصحايب جىرير كليس من مسند أيب ىريرة رضي ا عنهما. 

كيىرل ا١بامع أف كبلـ النسائي ىذا ال يىٍستلـز منو صحَّة حديث "أىبىاف"
؛ ألِنا ركايةه منػٍقىطعةه؛ كٍوف (ِ)

 رٞبو ا تعاُف.  إبراىيم بن جىرير َف يىٍسمع من أبيو. كعلى ىذا كجَّوى ا١بامع ميراد ا٤بصنِّف
 كمىعُب ما سىبىق: أف ا١بامع يىرل أف النسائي إذا كىجَّو لعلةو سنديةو، فبل يىٍستىلـز أىٍمر الصِّحة للسند. 

 جاًنبي تىٍصويًب ما يف "الكربل" على ما يف "الصغرل":  -ِ
ا٤بصنِّف يف مٍوضعو  كميٍنحىُب آخره يف تىعاميل ا١بامع مع "تػىٍعليل اإلماـ النسائي للسند كا٢بديث": أف

لو متَّصبلن إُف رسوؿ ا موقوفنا عليو، كيف "الكربل" جىعى  (ّ)من "اجملتىب" جىعىل "حديث جابر رضي ا عنو"
 . (ْ)صلى ا عيو كسلم

قاـ ا١بامع بتىٍخًطئىة اإلماـ النسائي يف  -ع الذم كقىفتي عليويف ىذا ا٤بٍوضً -ككىٍجوي ذلك باختصار: أنو 
"، ٕبيثي إف ابن جيريج َف يىسمع من أيب الزُّبىّب، قاؿ ا١بامع يف ىذا: )ىو يػىٍنفي قولو بأف  "السند غّب متَّصلو

اع ابن جيريج من أيب الزُّبّب ىذا ا٢بديث، لعىدـً تىصريح ىؤالء ٕبديث أيب الزبّب البن جيريج، لكٍن قد  ٠بى

                                 
 (. ْٔٔ/ ُذخّبة العقىب ) (ُ)

ـ ا٤بصنِّف النسائي، ىل قىٍصده بيىاف (ِ) أف ا٢بديث من "مسند الصحايب جىرير" كال يىٍستلـز األىٍمر صحَّة ا٢بديث لويجود  اٍختيلف يف ٞبىٍل كبلى
اعو من أىبيو؟ كمن ًقراءيت ـ ىو تىٍصحيحه للحديث أيضنا كإًثبات ٠بى ـٍ ىذا الكبلى لشىرٍح  علَّة أف "إبراىيم بن جىرير" َف يىٍسمع من أىبيو، أ

ـ ا٤بصنِّف صحَّة ا٢بديث الثَّاين. كمع القوؿ الثَّاين: ا٢بافظ "ابن خيزٲبة" حيث ا١بامع، أىرىل أنو مع القٍوؿ األكَّؿ، كأنو ال يى  ٍستلـز من كبلى
اع إبراىيم من أىبيو جىرير( كأىٍخرج رًكايتو عنو يف صحيحو. ٗبعُب: أف ابن خيزٲبة يػيٍثًبت السَّ  ماع. قلت: إنو َف يػىٍلتىفت إُف علَّة )عدىـ ٠بى

ـ النسائي ا٤بتقدِّـ. كا كلعلَّ ىذا ميراديه من ىذا ا٤ب ٍوًضع، ىو ًإثٍبات السَّماع، كأف النسائي كابن خيزٲبة، كإالَّ فبلى مىعُب كاضحه من كبلى
(. كعلى كلو فإف ا١بامع حسَّن ا٢بديثػىٍْب كال يػىٍبعد تىٍصحيحهما؛ ألىٍجل شاىدو عن مٍيمونة رضي َٕٔ/ ُأعلم. انظر: ذخّبة العقىب )

 (.   ُٕٔ/ ُحىٍْب. انظر: ذخّبة العقىب )ا عنهما يف الصَّحي

(. كىنا فائدة يف صىنًيع اإلماـ النسائي: َُِ/ ّٕ(، ذخّبة العقىب )ْٕٔٗقاؿ جابر رضي ا عنو:"ليس على ا٣بىاًئن قىٍطعه". برقم: ) (ّ)
، كتىبْبَّ لو بعد ذلك ، ك٥بذا جىعىلو يف الصغرل  فقد ييغّبِّ رىأٍيو كمىا يف ىذا ا٢بديث، فقد كاف يف "الكربل" ميتَّصبلن الٍب ىي -أنو موقوؼه

 (.   َُِ/ ّٕحديثنا مىٍوقوفنا. انظر: ذخّبة العقىب ) -اجملتىب

لقد قاؿ ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف: )كقد رىكل ىذا ا٢بديث عن ابن جيريج عيسى بن يونس، كالفىضل بن موسى، كابن كىب، ك٧بمد بن  (ْ)
عو من أيب الزُّبّب(. ذخّبة العقىب )ربيعة، ك٨بلد بن يزيد، كسلمة ب ثِب أبو الزُّبّب"، كال أىٍحسبو ٠بًى / ّٕن سعيد، فلم يػىقيل أىحده منهم: "حدَّ

 ( مع تصرؼ. َُِ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

258 

دـى تصريح ىؤالء بالتَّحديث ال يػىٍنفي ًإثٍبات مىن عرفتى فيمىا سىبقى أف ىذا ال يىكفي إًلثبات ا٤بدَّعىى؛ ألف ع
فظ، على أنو َف يىنفرد بو، فقد تىابعو الثَّورم..(  .  (ُ)أىثٍبتو كمىن حىًفظ حجةه على مىن َف ٰبى

ـه يف الًعلىل، لكن  كىذا التَّعقيب من ا١بامع على ا٤بصنِّف َف يٍأًت اعًتباةطنا، خصوصنا كأف ا٤بصنِّف إما
 األىمر إُف كيجود ا٤بتىابىعات كالشَّواىد للحديث، فقىوَّل جانب االتِّصاؿ للسىند كصحَّتو.  ا١بامع أىٍرجىع

 علَّةه يف السَّند، كال تىضيرُّ بصحَّة ا٢بديث:    -ّ
(. (ِ)": )ىذا الصَّواب، كحديث ابن فيضىٍيل خىطىأِْٓٓكمن األمثلة، أف ا٤بصنِّف قاؿ بعد حديث "

عليل بأنو )إ٭با جىعىل ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف رًكاية ابن فيضيل غىلطنا؛ ٤بخالفتها لرًكاية ح ا١بامع ىذا التَّ مث شىرى 
ا١بماعة، فإِنم إ٭با رىكىكا ا٢بديث على ما ركاه جىرير بن عبد ا٢بميد، فقد رىكاه سليماف بن ببلؿ عند 

فيوظة(البخارم... كلُّهم عن عىمرك بن أيب عىمرك، فتىبْبَّ هبذا أف رًكاية ٧بمد   .  (ّ)بن فيضيل غّب ٧بى
، كال يىضرُّه كيجود  كمع كيجود ىذا التَّعليل، كتىٍسليم ا١بامع ٥بذه ا٤بعلومة، إالَّ أف ا٢بديث صحيحه كثابته
علةو يف السند؛ كٍونو ثابته بالرِّكايات األخرل، كإ٭با غىرىض ا٤بصنِّف من قولو بيىاف كقوع خطأو يف السند 

ـ ا١بامع أٍف كالتَّنبيو عليو، فهي ع لةه كلكنها ال تػىٍقدح يف صحَّة ا٢بديث، كيػىٍقرب ِف أٍف أىستنبط من كبلى
 . (ْ)ىذا النَّوع بػ: "كىٍىم اإًلٍسناد" كىصىفى 

 أف ميراد ا٤بصنِّف من التَّعليل: ًإٍعبلؿ الزِّيادة ا٤بذكيورة يف ا٢بديث: -ْ
ا قالو، غّب -(ٓ)ٍث ًإٍحرامنا"بعد زيًادة "..مث أىٍحدً -كمن ىذا الباب: أف ا٤بصنِّف قاؿ  : )ما أىٍعلمي أحدن

ًبيب، كال أىٍحسبو ٧بىٍفوظنا(  . (ٔ)نيوح بن حى
ؿ الزِّيادة ا٤بذكيورة بتػىفىرُّد نيوح  ـ، ًإٍعبلى كقاؿ ا١بامع عند ىذا: )غىرىضي ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف هبذا الكبلى

  .  (ٕ)بن حبيبو هبا، فإف سىائًرى ا٢بفَّاظ ما ذىكىركىا(
كالشَّاىد أف ا١بامع ال يػيٍهمل السند كا٢بديث الذم يىسيوقو ا٤بصنِّف لبيىاف علةو موجيودةو يف السند، كما 

ده يقـو ببيىاًف كشىرٍ   ح ما يىٍستلـز بيىانو، كتػىٍقريبو للقىارئ ميراد ا٤بصنِّف.  يف حيكم ذلك، بل ٘بًى

                                 
 (. كتقدَّـ أٍف أشرتي إُف ىذا ا٤بثاؿ يف عنصر: "التعقيب". َُّ/ ّٕذخّبة العقىب ) (ُ)

ضىيل" ركاه عن "٧بمد بن إسحاؽ عن ا٤بنهىاؿ بن عمرك". كبقيَّة الرُّكاة ركىكه عن (، كذلك أف الرَّاكم "٧بمد بن في ُْٓٓأرىاد حديث ) (ِ)
 (.  َْٖ-َْٕ/ ّٗ"٧بمد بن إسحاؽ عن عمرك بن أيب عمرك". ذخّبة العقىب )

 (. َْٖ/ ّٗبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ّ)

ا أف ىذا ا٤بثاؿ متعلقه بعنصرو متقدِّـو ك  (ْ) ىو: "األيةطير العامَّة"، ٗبعُب: ةطىريقتو يف تىناكؿ حديثو ذىكىره ألىٍجل بيىاف كتأىمٍَّل ذلك يف شىٍرحو، كمى
 "علَّة سنىديَّة".

ا١بػيبػَّة يف اإلحراـ"، كتاب: "مناسك  -ِٗ. باب: "«أين الرجل الذم سىأىلىِب آنفنا؟»من حديث يػىٍعلى بن أيميَّة رضي ا عنو، كفيو:  (ٓ)
 (.    ْٓ/ ِْلعقىب )(، ذخّبة أِٖٔا٢بج"، كىو برقم: )

 نفس ا٤بصدر.  (ٔ)

 (.  ٗٓ/ ِْذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ٌ ة ا ر  لم  الد  هج الجامع  فً ع  ن   المبحث الخامس: من م 

 
   ، كمىا يىتعلَّق بهذا المىٍبحثتمهيده: في: التَّعريف بًعلًم الدِّرىايىة    
 ق بتػىرىاًجم األىبٍػوىابالمطلب األكؿ: مىا يىتعلَّ      

: من طىريقىتو مع تىرجىمة البىاب، كمن أىنوىاع تػىنىاكلو لها          أكالن
 ٍبوابٍعقيب على تػىرىاًجم األى ثانينا: من جىاًنب التػَّ         

 المطلب الثاني: جاًنبي الشَّرح للحديًث، كبيىافي أىىىمِّ ميٍحتىويىاتًو     
: من طىريقىتو عند شىٍرح الحديث          أكالن
 ثانينا: من أىىىمِّ ميٍحتىويىاًت "شىٍرح الحديث"        
 ثالثنا: من األيموًر األيخرل الميتىعلِّقة بميٍحتويىات الشَّرح        

 طلب الثالث: جىانبي فػىوىائد الحديث، كبيىافي أىىىمِّ ميٍحتوىيىاتًها  الم     
: من طىريقة الجامًع مع "فػىوىائًد الحى           ديث"أكالن
 ثانينا: من أىىمِّ ميٍحتىويىات فػىوىائد الحديث        

 ل"المطلب الرابع: مىا يىتعىلَّقي بجىاًنب "المىسىائً      
: من طىريقة          الجامًع مع "المسىاًئل" التي يىٍذكيرىىا أكالن
 ثانينا: من صىًنيًعو مع "المىسىائل"، كًذٍكر بعض موىاًضيًعها        

 رحالمطلب الخامس: في ريجيوًعو إلى القرآف الكريم ككيتب األىحىاديث كشيريكًحها عند الشَّ      
:  ريجوعيو إلى القرآف الكىريم عند الشَّرح          أكالن

 رحثانينا: اٍسًتفىادةي الجامًع من كيتيب ميتوف األىحاديث عند الشَّ         
مىة عنو          ثالثنا: اٍسًتفىادةي الجامًع من كيتب شيريكح النَّسائي الميتىقدِّ
 رابعنا: اٍسًتفىادة الجامًع من كيتب شيريكًح األىحاديث األيخرل        

ًة        درايةن  بعض عيلوـً الحديثً المطلب السادس: الشٍَّرح من ًجهى
: من مىٍنهج الجامًع مع غىرًيًب أىٍلفىاظ ال           حديث، كبيىاف مىعىاني الكىًلمىاتأكالن
 ثانينا: من مىٍنهج الجامًع مع األىحاديث الميتػىعىاًرضىة        
 تىناكؿي الجامًع ألىٍمر الجىٍمع بين األىحاديث في شىٍرحو -أ         
  الميتػىعىارضىة ن طىريقتو في الجىٍمع بين األىحاديثم -ب         

 بين األحاديث الميتعىاًرضىة من أىٍكجيًهو في الجىٍمع -ج         
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 المطلب السابع: الشٍَّرحي من ًجهىة الًفٍقو كالمىسىائل الًفقهيَّة     

: أىٍمثلةه في تىناكيلو لػمى           سألةو ًفقهيَّةأكالن
 ن مىصىاًدرًه في المسىاًئل الًفقهيَّةثانينا: م        
ًمح في أيمورًه الًفقهيَّة          ثالثنا: مىالى
فيَّة الًفقهيَّ           ةرابعنا: من طيريؽ تىرًجيحو في المسىاًئل الًخالى
فيَّة فقهيَّةمثاؿه في تىر  -أ           ًجيًحو لمسألة خالى
فيَّةح للمن ميسىوِّغىاتًو في التَّرًجي -ب           مسىاًئل الخالى

 المطلب الثامن: الشَّرحي من نىاحيًة العيلـو األيخرل     
 تمهيده: في التَّعريف بهذا المىٍطلب       
        : ؿ الشَّرحصوؿ الفقوأي "لم عً  مع لجامعهج انٍ مى من  أكالن  " من ًخالى

 رهبعض مصىادً من طريقتو مع ًعلم "أيصوؿ الفقو" في ىذا الشَّرح، كًذكر  -أ         
   الشرحفي ىذا صوؿ الفقو ل أي مسائً بعض مع  ولامي عى تػى من  -ب         
ؿ الشَّ           رحثانينا: من مىنهج الجامع مع ًعلم "التَّفسير" من ًخالى

 ًذكر بعض مىٍنهجو في التَّعامل مع "التَّفسير"، كبعض مصىاًدره   -أ         
 رح" في ىذا الشَّ ةالمسىاًئل التَّفًسيريَّ من تػىعىاميلو مع بعض " -ب         
ؿ الشَّرحثالثنا: من مىٍنهج الجامع مع ًعلم "العىًقيدة           كالتػٍَّوحيد" من ًخالى

 من تػىعىاميلو مع بعض مسىاًئل العىقيدة في ىذا الشَّرح، كًذكر بىعض مىصىادره -أ         
 ةعىقىديَّ من صيوىر تىعًقيباتو في المسىاًئل ال -ب         

 ؼرابعنا: من مىٍنهج الجامع مع ًعلمىٍي: النَّحو كالصَّرٍ         
 من طريقتو مع ًعٍلمىي "النَّحو كالصَّرؼ" في ىذا الشَّرح، كًذكر بعض مصىاًدره -أ         

ٍي "النَّحو كالصَّرؼ -ب          Univ "من ميٍحتىويىات شىرح الحديث من ًجهىة ًعلمى
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ب حث. تمهٌٌد: فً:          تعل ق بهذا الم   ٌ ا  ة، وم   ٌ ا ر  لم  الد   الت عرٌف بع 

 
 كىذا التٍَّمهيد يف: التَّعريف بًعلم الدِّرىاية، كما يىتعلَّق هبذا ا٤ببحث. 

 . (ُ)كتقدَّـ اإلشىارة إُف أف العلماء يػيقىسِّموف ىذا العلم إُف قسمىٍْب 
ةي تىعاريف، إالَّ أف األىقٍػرىب لػمىا حىدىثى يف ىذا كالنَّوع الثاين منو ىو: ًعلمي ا٢بديث ًدرىايةن. ك٥ب م فيو عدَّ

: )ًعلم ا٢بديث ًدرايةن أك "ًفقو ا٢بديث": ىو ًعلمه يىبحث (ِ)البحث، ىو ما قالو الدكتور عبد الكرًن زىيداف
صوؿ ا٣باصَّة يف يف ا٤بعُب ا٤بٍقصيود من مىًب ا٢بديث، قوالن  كاف أك ًفعبلن أك تقريرنا، مىبنينا على القواعد كاألي 

 . (ّ)ىذا الشٍَّأف، كيف ضىٍوء ضىوابط تػىٍغمير النُّصوص(
 . (ْ)كأينوِّه بأٍف ذىىب الدكتور زىيداف يف كتابو إُف جىٍعل الًقٍسمة ٥بذا الًعلم ثيبلثًيػَّة

ٝبة الباب، كشىرٍح ا٢بديث، كفوائد ا٢بديث ا يىتعلَّق بَبى ، كا٤بسىائل كأمَّا عن موىاًضًعها يف ىذا الشَّرح: فمى
 الٍب يػيٍفرًدىا ا١بامع مػمَّا يىتعلَّق بفقو ا٢بديث، كلكلو من ىذه األيمور قد أىفردتػُّها يف مطلبو ميستقل.  

 كمن علـو ا٢بديث ًدرىايةن: أٍف تىطرَّقتي لػمىٍنهجو مع غىريب ا٢بديث، كةطريقتو مع األىحاديث ا٤بتعىارًضة.   
ًمح ىذا ا٤ببحث، كأمَّا تػىفىاصيلو فقد تقدَّـ عند عىٍرًضي كالغىرىض من ىذا التٍَّمهيد، اإًلشى  ارة لبعض مىبلى

 ا٤بفىصَّل ٣بطَّة ىذا ا٤ببحث. كإُف الدُّخوؿ يف تىفاصيلو.  
 

     
  

                                 
 يف أكَّؿ ا٤ببحث الرابع، كىو عن "الرِّكاية". (ُ)
 كتقدَّـ أيضنا يف: أكَّؿ ا٤ببحث الرابع عن "الرِّكاية"، بأف التَّعريف ا٤بنىاًسب ىو تىعريف ا٢بافظ ابن ا١بوزم.    (ِ)
، كقد جىعىل قٍولو مبنينا على قوؿ ا٢بافظ ابن ا١بوزم عندما ٖالقهار داكد، علـو ا٢بديث )مرجع سابق(، ص د. عبد الكرًن زيداف كعبد (ّ)

قاؿ: )علم ا٢بديث درايةن: علمه باًحثه عن ا٤بفهيـو من أىٍلفاظ ا٢بديث كعن ا٤براد منها، مىبنينا على القواعد العربية كضوابطها 
واط فقاؿ: )كقد تفاكىتىت تعريفاًِتم لعلم ا٢بديث درايةن، مع اتِّفاؽ ٝباىّبىم على أنو ىو ا٤بسمَّى الشَّرعية..(. كأمَّا الدكتور ا٢بسْب ش

يف بعلم أصوؿ ا٢بديث كعلم مصطلح ا٢بديث، كالتَّحقيق يىقتضي التَّفريق بينهما(. كىو عند التَّعريف ا٤بختار رىجىع إُف تىعريفو مىذكورو 
ب، كرىجىع إُف اإلشكالية الٍب ال تيفرِّؽ بْب الرِّكاية كالدِّراية، كا أعلم. ينظر: د. ا٢بسْب شواط، كتاب "تدريب الراكم" كغّبه من الكت

 .        ِِٔ-ِِٓمىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم )مرجع سابق(، ص
علم  -ّعلم مصطلح ا٢بديث كىو العلم ا٤بعركؼ.  -ِية ا٢بديث كةطيرقو. علم ا٢بديث ركايةن، كىو ما يتعلَّق بركا -ُبأٍف جىعىل:  (ْ)

. كتقدَّـ ىذا يف أكَّؿ ا٤ببحث ٖ-ٕا٢بديث درايةن، ينظر: د. عبد الكرًن زيداف كعبد القهار داكد، علـو ا٢بديث )مرجع سابق(، ص
 الرابع من ىذا الفىصل.     
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اب.      و  اج م األ ب  ر  تعل ق بت   ٌ ا   المطلب األول: م 

 

اوله       ن  اع ت  مة الب اب، ومن أ نو  رٌق ته مع ت رج  : من ط   لهاأولا

  
ىػ(: بأف ُُٕٔاىتمَّ أىل التَّصنيف با٢بديث ٔباًنًب "تىراجم الباب"، كييصرِّح ادِّث الدَّىلوم )ت:

اًجم األىبواب  : ىو اإلماـ البخارم، يقوؿ الشيخ الدَّىلوم: )كأىرىاد -من أىل ا٢بديث-أكَّؿ مىن اٍعتُب بَبى
ا صلى ا عليو كسلم، كيىستٍنبط من كلِّ حديثو أيضنا أٍف يىفرًغ جيهده يف االسًتٍنباط من حديث رسوؿ 

ا. كىذا أمره َف يىٍسبقوي  إليو غّبيه. غّب أنَّو استٍحسىن أٍف ييفرِّؽ األحاديث يف األىبواب، كييودًع  مسىائل كثّبةو جدن
 .(ِ)رمِّ يف تػىرىاًٝبًو"؛ ك٥بذا اٍشتيًهر عند أىل العلم مىقيولة: "ًفٍقوي البخا(ُ)يف تىراجم األبواب ًسرُّ االٍسًتنباط(

اجم . ككذا غّبٮبا من ا٤بصنًِّفْب، إالَّ أف الذم (ّ)ككذا سارى اإلماـ النسائي يف ااًلٍىتماـ أيضنا ٔبانب الَبَّ
قة كالرٍَّكعة ىو اإلماـ البخارم، كيف ىذا يقوؿ  اجم مع الدِّ أبو بكر  ا٢بافظ الفقيوبالىغى يف العنىاية بالَبَّ

ب إُف سبَّ ، كال تى البيخارم غ أيب عبد ابلى ديد مى شٍ من التَّ  غٍ بلي ا منهم َف يى أف أحدن  غّبى ..: )يٌ يلً ٠باعً اإلً 
 مِّ كً رٍ مى ػبا٢بديث ال ةه لى صٍ الة على ما لو كى بواب الدَّ م األى راجً كتى  ا٢بديثً  وً قٍ ائف فً طى راج لى خٍ اين كاستً عى ػمى نباةطو التً اسٍ 

 .(ْ)شاء(ن يى بو مى  تصُّ ل ٱبىٍ الفضٍ  و، كً بى بُّ سى فيو تى 
ا يىتعلَّق بػ"تىرٝبة و معها. كمككذا اىتمَّ ا١بامع كالشَّارح هبذا األىٍمر، كتىعدَّدت ةطرقي  وىاًضعي تىناكلو لػمى

ٝبة يف الشَّرح ، كأٍف يىذكرىا يف (ٓ)الباب": إمَّا أٍف ييعلِّق مباشرةن بعد تىرٝبة الباب، أك يىتناكؿ ما يتعلَّق بالَبَّ
. إالَّ أف الغىالب من صيٍنعو مع "فىوائد (ٔ)بعض األىحاديث نصيبه من الثبلثة معناالفوائد. كقد يكوف ل

ٝبة الباب  .       (ٕ)ا٢بديث"، فتىًجٍده غالبنا عند "الفوائد" يػىٍبدأ بذًكر الفائدة ا٤بتعلِّقة بَبى

                                 
رم، ٙبقيق: عزت فرغلي )القاىرة: دار الكتاب ا٤بصرم؛ بّبكت: الكتاب اللبناين، د.ط، شاه كِف ا الدىلوم، شرح تراجم أبواب البخا (ُ)

ثي كىو ًإشراؼ ميٍشريف د. فيصل ٤بؤٛبر "مسندُٗىػ(، صَُِْ ": رمزم سودينج، "ًعنىايىةي الشِّيخ. ٧بمد علي ُ. كىذا ميقتطفه من ٕبى
"، أكادٲبية الدراسات اإلسبلمية قسم القرآف كا٢بديث، يف رحاب جامعة مااليا، عاـ آدىـ بًتػىرىاًجم أىٍبواب النَّساًئي من كتابو ذىًخّبة العي  قىبى

 .          ْـ(، صَُُِ يوليو)

 (. ِّْك  ُّ/ ُ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد  (ِ)

"، أكادٲبية الدراسات اإلسبلمية قسم انظر: رمزم سودينج، "ًعنىايىةي الشِّيخ. ٧بمد علي آدىـ بًتػى  (ّ) رىاًجم أىٍبواب النَّساًئي من كتابو ذىًخّبة العيقىبى
 .ٔ-ٓ)مرجع سابق(،  ُالقرآف كا٢بديث، مؤٛبر مسند

 . (ْٔ/ ُ))مرجع سابق(،  ا٢بديث للعراقي ألفيةفتح ا٤بغيث بشرح  ٧بمد أبو ا٣بّب السَّخاكم، (ْ)

ثي ا٤بذكيور للمؤٛبر! كىذا مٍوضعه زائده، َف أيًشر إل (ٓ)  يو يف ٕبى

ٝبة يف الشَّرح،  -ُٔ(. فقد عىلَّق عند تىرٝبة "َِٔ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٔ) الصبلة على الشُّهداء"، كأشىار إشارةن سريعةن إُف ٧بلِّ الَبَّ
ٝبة يف: "فوائد ا٢بديث".   كذىكر الفائدة ا٤بتعلِّقة بالَبَّ

تىويات الفىوائد"، إٍف شاء ا تعاُف.    ُِٔ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)  (. كىذا األىٍمر يىٍأيت بشىٍكلو أىٍكسىع يف: "٧بي
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ٝبة الباب، فمن تًلك:   كفيمىا يىتعلَّق بطرؽ تىناكلو لَبى
 لباب:أنو يىٍشرح غىريب لىٍفظ ا -ُ

" كقد أىخذ يىنقي  " من "ا٤بصباح" ك"القاموس"، مث قاؿ كمىا يف باب "مٍوًضع الفىصِّ ل يف مىعُب "الفىصِّ
ميعلقنا: )فتىبْبَّ هبذا جىواز ا٢بىركىات الثَّبلث يف الفىاء، إالَّ أف األىٍفصىح الفىٍتح(

(ُ)  . 
 ية تىراٝبو للباب: كقد يىذكر ميراد ا٤بؤلِّف بالتػٍَّفصيل يف مسألةو ما من ناحً  -ِ

كأٍف يىٍستىنبط ا١بامع من تىرٝبة ا٤بصنِّف رىأٍيو ٤بسألةو فقهيةو، كمن صىًنيعو يف ىذا الباب: أنو قارىفى بْب 
الصبلة على الشُّهداء":   -ُٔبابػىٍْب ميتىشاهبىٍْب يف ا٢بيكم، مث خىرىج بالنَّتيجة، حيث قاؿ عند باب "

، كجىواز تىركها، حيث تػىٍرجم  تعاُف أنو يػىرىل جىواز الصبلة على الشُّهداء)الظَّاىر من صىنيع ا٤بؤلِّف رٞبو ا
"الصبلة على الشُّهداء"، مث أىٍكرد حديثػىٍْب، كل منهما يدؿُّ على جىواز الصبلة عليهم، مث تىرجىم بعد ىذا بػ

ى أنو يىرل أنو إٍف صيلِّي عليهم بػ"تػىٍرؾ الصبلة عليهم"، كأىٍكرىد حديثنا يىدؿُّ على تىرؾ الصبلة عليهم، فدىؿَّ عل
. ففي ىذا بْبَّ ا١بامع غىرىض (ِ)فحىسىنه، كإٍف تىرؾ فحىسنه، كىو ا٤بنقيوؿ عن أٞبد كإسحاؽ بن راىويو..(

 .   (ّ)ا٤بصنِّف من البابػىٍْب 
 كقد ييشّب إُف تىبويبو آخرو ميشىابو للباب الذم يىتناكلو:   -ّ

بابو آخر، كمىا عند تىناكلو لباب "ًإمامة الزَّائر" قاؿ ا١بامع عنده: فنىًجده أحياننا يىٍشرح كيىًقيس على 
 . (ْ))كقد تىرجىم البخارم رٞبو ا "باب إذا زىار قومنا فىأمَّهيم"(

 كقد يىشرىح مع ذًكر ا٣ًببلؼ كتػىٍوجيو ا٣ًببلؼ:  -ْ
ب أٍف يىٍسجد ع السُّجود" األىعضاٍوضً م" ع السُّجود": )"كا٤براد بػفقد قاؿ عند باب "مٍوضً  ء الٍب ٯبى

، كاألكَّؿ ىو ا٤بختى  ا قاؿعليها، كىل ا٤براد بو األىعضاء السَّبعة كلها أـ الوىٍجو فقط؟ فيو خبلؼه  ار، كمى
، فيػىعيم("مٍوضً النَّوكم رٞبو ا، كعليو فػ ـ ا٤بصنِّف ٗبعُب: ا٤بوىاًضع، إٍذ ىو ميفردي مضىاؼو  .  (ٓ)ع" يف كبلى

 .  (ٔ)الباب من النَّاحية اإًلٍعرابية، كأٍف يػيٍعربكقد يىتناكؿ تىرٝبة  -ٓ

                                 
 (. كىذا ا٤بٍوًضع سىأىذكره مرةن أخرل يف: "غىريب أىلفاظ ا٢بديث"، إٍف شاء ا تعاُف.   ّٕٖ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. َِِ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ِ)

الة على  -ٕ(. عند ترٝبة "ُُٓ/ ٓ )ككما يف: ذخّبة العقىب (ّ) باب االٍسًتتار عند االغتساؿ" فذىكر ا١بامع بأنو أراد )ًذكر األحاديث الدَّ
لك كجوب االغتساؿ عند مىن يىراه(. مث قاؿ: )كاستحبابو إذا كاف كىٍحده كما سيىٍأيت(. فأىشىار إُف حيكم ا٤بسألة يف ا٢بالتػىٍْب، كأنو بذ

 (. ِٖٓ/ ُنسائي من تىراٝبو ٥بذه ا٤بسألة. ككما يف: )ا٢بكم أراد ا٤بصنِّف ال

(. كالباب التَّاِف قصده: ُٖ -ُٕ/ َُكقاؿ: )مث أىٍكرد حديث عتباف بن مالك رضي ا عنو اآليت يف الباب التاِف(. ذخّبة العقىب ) (ْ)
 (.    ُٖٔ/ ٗ) (. كأيضنا كما يف: ذخّبة العقىبِٓ/ َُ"باب: إمامة األعمى". كىو يف: ذخّبة العقىب )

 (.  ُِ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٓ)

(. كتىطرقَّتي ٥بذا: رمزم سودينج، "ًعنىايىةي الشِّيخ. ٧بمد علي آدىـ بًتػىرىاًجم أىٍبواب النَّساًئي من كتابو ذىًخّبة ٓ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
"، أكادٲبية الدراسات اإلسبلمية قسم القرآف كا٢بديث، مؤٛبر مس  . ُُ)مرجع سابق(، ص ُندالعيقىبى
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ا قد يىذكر تػىٍوًجيو مناسبة ا٢بديث للباب  -ٔ  . (ُ)كمى
 

لِّ االستدالؿ" من ا٢بديث:   كفيمىا يىتعلَّق باإلشىارة إُف "٧بى
ٝبة الباب، كمىا صىنع ٙبت "باب:  لِّ االستدالؿ من ا٢بديث عند تىناكلو لَبى ًإمىامة فأحياننا ييشّب إُف ٧بى

لُّ ااًلٍستدالؿ قولو: "كاف يىؤُـّ قومو، كىو أىٍعمى" حيث قرَّره النيب صلى ا عليو كسلم  األىٍعمى"، قاؿ: )ك٧بى
 . أٍم: ًإمامة عيتباف بن مالك رضي ا عنو لقىومو كىو أىعمى. (ِ)على ذلك(

لَّ ااًلٍستدالؿ يف "فوائد ا٢بديث"، حيث ذىكر ا١بامع يف  فىوائده: )ما تىرجىم لو ا٤بصنِّف كقد يىذكر ٧بى
لُّ ااًلٍستدالؿ من حديث أيب موسى رضي ا عنو  رٞبو ا تعاُف، كىو "جىواز الصَّدقة على العبد"، ك٧بى

قة»ىذا قولو صلى ا عليو كسلم:  كلِّ ». ككىٍجو ذلك أف العىٍبد داخله يف عمـو (ّ)«على كلِّ مسلمو صىدى
ا أيًمر غّبه من عيمـو ا٤بسلمْب(فهو مأموره بأٍف يىتص «مسلم  كإُف غّب ذلك من األنواع. .(ْ)دَّؽ، كمى

 كىناؾ جانبي التَّعقيب، كسيىٍأيت ميفصبلن يف العنصر التاِف. 
 
 

واب:   اج م األ ب  ر  قٌب على ت  ع  ان ب الت  ا: من ج  ٌا  ثان

 
 تػٍَّعقيب أىنواع، منها: ، كىذا ال(ٓ)كا١بامع ييعقِّب على صىًنيع اإلماـ النَّسائي "يف تػىرىاٝبو"

الرٍُّخصة  -ُٔقٍد يكوف يف ميناقشتو لػمىا ذىىبى إليو ا٤بصنِّف يف حيكم مسألة، كمىا عند باب " -ُ
للميتىوىفَّ عنها زكجيها أٍف تىعتدَّ حيث شاءىٍت". كبْبَّ ا١بامع مىٍقصد النسائي رٞبو ا تعاُف، كأنو يىرل نىسخ 

ل ىو قوؿ ابن عباس رضي ا عنهما الصَّريح يف ، كنػىقى (ٔ)يف بيت زىٍكجها باآلية الكرٲبةاألىٍمر بأٍف تػىٍعتدَّ ا٤برأة 

                                 
 (.   ِّٓ/ ُ(، ك)ْٕٓ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٖٖٕ(. من باب: "ًإمامة األىعمى"، كتاب "اإلمامة". كرقم ا٢بديث: )ِٓ/ َُذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ُّٖ-َّٖ/ ِِ(، ذخّبة العقىب )ِّٖٓجزءه من حديث أيب موسى رضي ا عنو، كىو برقم: ) (ّ)

 (. ّٖٓ/ ِِّبة العقىب )ذخ (ْ)

 كتقدَّـ ةطرؼه من ىذا يف عنصر: "التعقيب".  (ٓ)

ٝبة، كعقَّب عليو، كقصَّة ا٤بسألة: يف حديث الفيرىيعة  (ٔ) يل ما صىنىعو الشارح، حيث بْبَّ مىقصد النسائي من الَبَّ  -أك الفىارًعة-كىذا من ٝبى
اٍجلسي »كسلم، ككانت يف دارو قاًصيىةو فذكركا ٥با فرخَّص ٥با، فدىعىاىا فقاؿ:  بنت مالك رضي ا عنها أىتىت رسوؿ ا صلى ا عليو

. ٗبعُب: أنو صلى ا عليو كسلم أىمىرىا أٍف تىعتدَّ يف بيت زكجها كَف ييرخِّص ٥با، كىو ٙبت باب «يف بيتك، حٌب يىبلغ الكتاب أجىلو
ل". ب -َٔ"  -ُٔ(. مث بوَّب بعده: "َِٕ/ ِٗ(، ذخّبة العقىب )ّٕٓٓ( ك)ّٓٓٓرقم: )مقىاـ ا٤بتوىفَّ عنها زكجها يف بيتها حٌب ٙبًى

ديث، باب: الرٍُّخصىة للميتوىفَّ عنها زكجها أٍف تػىٍعتىد حيث شىاءىت". كذىكىر فيو قوؿ ابن عباس رضي ا عنهما أنو يىرل نىسخ اآلية للح
(. برقم: ِٕٗ/ ِٗذخّبة العقىب ) [.َِْ البقرة:  ﴾مىا فػىعىٍلنى يف أىنٍػفيًسًهنَّ ًمٍن مىٍعريكؼو  فىًإٍف خىرىٍجنى فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم يف ﴿ كىي قولو تعاُف:
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ٍكره . كعقَّب عليو ا١بامع كبْبَّ ميراد اآلية كا١بىٍمع بْب اآلية كا٢بديث بنػىقٍ (ُ)النَّسخ ـ ابن القيم الذم بدى لو كبلى
أ النَّ   . (ِ)سخكجَّو يف ا١بىٍمع بْب اآلية كا٢بديث، كَف يػىٍعمل ٗبٍبدى

مع ىذا نيع اإلماـ النسائي صى فتىًجده ييصرِّح بأف  .الباب رٝبةتى  مع ال يػىتىوافق ف ا٢بديثا لكوٍ إمَّ ك  -ِ
كمن . مع ا٢بديث بويب الباب غّب مناسبو : أف تى آخر عُبٗبى ا٢بديث يف ىذا الباب ال يىتناسب مع تىرٝبتو، ك 

تناسب مع ناكلو بأف ا٢بديث ال يى سرد يف تى يى  أفٍ قبل  (ّ)كر"، فقد ذى ْٖٕحديث " مع نيعوصى  :مثلةاألى 
 جم لو ترٝبةن َبى رؾ العصر" أك "يػي ن تى ـ "باب مى عو يف الباب الذم تقدَّ كر أف األفضل أٍف يضى ، كذى (ْ)ٝبةالَبَّ 
. فا٢باصل، (ٓ)د ا٢بديث"رى كٍ تو صبلة العصر"، فأى اتى ن فى  مى مثٍ عل البخارم حيث قاؿ: "باب إً ا فى ة كمى لَّ ستقً مي 
، أك عو ٙبت بابو سابقو ضى ضل أٍف يى فٍ بأف األى  حى َبى ٝبة، كاقػٍ للَبَّ  ع ا٢بديث غّب مناسبو ضً ل ا١بامع أف موٍ أى رى 
     نيع اإلماـ البخارم.جديد كصى  ب بتبويبو بوِّ يي 

كره منها". فقد قاؿ ا يي من الثياب، كمى  حبُّ ستى ا يي مى  كري ذً  -ِٖ" عند بابا ا: كمى ع أيضن اضً كمن ا٤بوى 
حب وع ا٤بستى على النَّ  دؿُّ ؛ ألنو ال يى حو ٝبة غّب كاضً على الَبَّ  (ٔ)ف ٕبديث البابدالؿ ا٤بصنِّ تً إف اسٍ )ا١بامع: 

 .(ٖ)،(ٕ)فضلكاف األى   "الكربل"ف يف نيع ا٤بصنِّ ار ا١بامع إُف أف صى . كأشى (كه منهاري ياب، كا٤بكٍ من الثِّ 
ذىكره ٙبت باب: "األىٍمر بالوضوء ككذا ما قالو ا١بامع عند حديث ابن عباس رضي ا عنهما، كقد 

". حيث صرَّح بأنو ال دليلى فيو على ًإٯباب الوضوء عند ااًلٍستيقاظ من النَّـو  .    (ٗ)من النَّـو

                                                                                               
 (. ككىجَّو ا١بامع بْب البابٍْبً: بأنو يىرل النَّسخ ألمًر الًعدَّة يف بيت زكجها.                 ّٖٓٓ)

 (.ّٖٓٓ(. كىو برقم: )ِٕٗ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ُ)

يل إليو ا١بامع ٥بذه ا٤بسألة.-يف تىرٝبة الباب-مع لقىٍوؿ "ابن القيِّم" كنىقلي ا١با (ِ) ا ٲبى  ؛ ٗبثابة دىٍعمو لػمى

 شّب إُف ىذه الفائدة. ع ا١بامع "تنبيو" ليي ضى كى  (ّ)

عن النيب صلى ا فل بن معاكية رضي ا عنو وٍ ف ٙبتو، حديث نػى عو ا٤بصنِّ ضى ا كى مَّ مػفر". ك باب صبلة العصر يف السَّ  -ُٕالباب ىو " (ْ)
      .  (ُّٕ/ ٔذخّبة العقىب ) (.ْٖٕبرقم: ) « و صبلة العصر..تٍ اتػى ن فى مى »ليو كسلم: ع

 .  (ُّٕ/ ٔ)ذخّبة العقىب  (ٓ)

ئى فػىرىآين سىيِّ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ى لخىٍلت عدى رضي ا عنو قاؿ:  يوبعن أذىكر ا١بامع ٙبت الباب حديث أيب األٍحوىًص  (ٔ)
 (.  ِٔٗٓ. كىو برقم: )«..ىل لكى من شىيءو؟»فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ٍيئىًة، ٥با

مىن لىًبس ثىوب شيهرةو يف الدنيا أىٍلبىسو »قاؿ: )فاألىكُف ما فػىعىلو يف "الكربل" حيث أىٍكرد يف الباب حديث ابن عمر رضي ا عنهما مرفوعنا:  (ٕ)
لةو يف اآلخرة  (.   ّٕٗ/ ّٖ(. ذخّبة العقىب )«ا ثىوب مىذَّ

 ٝبة؟ ناسب الَبَّ جيو ذلك ا٢بديث ٗبا يي وٍ كىنا سؤاؿ، ىل ٲبكن تػى  (ٖ)
ها رٝبة الباب يف شقِّ توافق مع تى ظر، لكن ا٢بديث يى كلو كجهة نى  ـ ا١بامع فيو صحةه رٝبة الباب، ىو أف كبلى وافق تى جيو ا٢بديث ليي وٍ قلت: كتػى        

من عاـ، كا  أف ا٢بديث جزءه  :بوشٍ بخل على نفسك كا أعلم. فأى ياب، كأٍف ال تى ن من الثِّ بس ا٢بسى ستحب لً يى أنو  قه ؿ، كىو شً األكَّ 
 أعلم.

" عند حديث  -ِٗكبيىاف ا٤بسألة: ذىكىر ا١بامع ٙبت باب " (ٗ) مع النيب  تي يٍ صلَّ "قاؿ:  رضي ا عنهما ابن عباساألىٍمر بالوضوء من النـو
ٝبة يف ا٢بديث "..ىلِب عن ٲبينو فصلَّ عى فجى  ،سارهمت عن يى لم ذات ليلة، فقي صلى ا عليو كس لَّ الَبَّ ، ٗبعُب: أف ٧بى . كذىكىر أنو ٨بتصره

لِّ ااًلٍستدالؿ من ا٤بطوَّؿ، كمع ذلك قاؿ ا١بامع: )لكٍن يف ااًلٍستدالؿ بو على ًإٯباب الوضوء من ،  ا٤بطىوَّؿ، كقاـ ا١بامع بذًكر ٧بى النـو
فى(. ذخّبة العقىب  نىظره ال    (.ْٖٔ/ ٓ)ٱبى
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 ضعو كر ا١بامع يف موٍ بويب". فقد ذى ف يف التَّ ارة ا٤بصنِّ "عبى  على بتىعقيبو بو ٗبا يكوف شٍ أى  ىناؾ نوعه ك  -ّ
ل ضل حيث مشىً فٍ بويب اإلماـ البخارم كاف األى ار إُف أف تى صور، كأشى ن القي م بويب النسائي فيو نوعه بأف تى 

ابة يف صى ٝبة اإلً ف رٞبو ا تعاُف يف ىذه الَبَّ آثر ا٤بصنِّ ) كره ا١بامع بقولو:، ىذا ما ذى (ُ)ٍْب التػى ويبو ا٢بى بٍ تػى 
م رجى تهاد، كقد تى جٍ ر يف االً جٍ ٭با األى ر فيو، كإجٍ أ فإنو ال أى جر، ٖببلؼ ا٣بطى بت األى كم فقط؛ ألِنا الٍب ٥با ثى ا٢بي 

اكم، إذا ر ا٢بى جٍ باب أى "ا، فقاؿ: غفورن طأ مي ف ا٣بى ا لكوٍ نظرن  ،ٍْب الى مل ا٢بى شٍ ا يى يحو ٗبى حً البخارم رٞبو ا يف صى 
 .   (ِ)(طأ"خٍ اب، أك أى صى هد فأى تى اجٍ 

 .(ّ)بكقد يكوف التَّعقيب على العبىارة ألىٍجل كيجود التٍِّكرار يف التَّبوي -ْ
 . (ْ)اح النسائيقو من شيرَّ ككذا ييعقِّب على مىن سىبى 

                                 
 . ابة ا٢بقِّ صى دـ إً الة االجتهاد كعى حى الثانية: ابة ا٢بق. ك صى تهاد كإً جٍ الة االً حى األكُف:  (ُ)

 صحيح البخارم= ا١بامع ا٤بسند الصحيحم، ا البخار  ٧بمد أبو عبد: ينظر البخارماإلماـ ويب بٍ . كتػى (ُِِ/ ّٗ)ذخّبة العقىب  (ِ)
 (.    َُٖ/ ٗ) (،)مرجع سابق

ذًكر اإًلمامة كا١بىماعة. ًإمامة أىل العلم كالفىضل(  -ُحْب قاؿ: )-(. كذلك أنو عىقَّب على عبارتو َْٔ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)
وؿ: )كتاب . ألىٍجل ًتٍكراره كلمة "اإًلمامة.."، كذىكر بأف يف "الكربل" ٫بوىا. كقاؿ بأف األٍكُف أٍف يق-كتاب اإلمامة"  -َُبعد "

ة العقىب اإًلمامة كا١بىماعة. ذًكر إمامة أىل العلم كالفىٍضل(. كىنا أيضنا: قىارف بْب "الكربل" ك"الصغرل" يف أىٍمر التَّبويب. ككما يف: ذخّب 
(ْ /َِٓ        .) 

لِّ الشَّاىد"،ْٖٔ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)  كسيىٍأيت بإذف ا يف: "ا٤بقىارىنة".  (، حيث عقَّب على الشيخ الشَّنقيطي يف أىٍمر "٧بى
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ات ه:     ٌ و ت  م  م ح  ان  أ ه   ٌ ، وب  المطلب الثانً: جان ب  الش رح للحدٌث 

        

ح الحدٌث:      رٌق ته عند ش ر  : من ط   أولا

 
للحديث من جديد، لكٍي أىٍرًجع  -لىطاًئف اإلسناد-قيل ما قالو ِف ا١بامع: )مث بعد داية، أىنيف البً 

أىٍشرح ا٢بديث كأىضىع "شرح ا٢بديث" بعينوافو كبّب، فأىٍبدأي من الصحايب.. ، فأقوؿ: "عن أيب ىريرة رضي ا 
ونا كصىرٍ  ل ما قالو الشُّراح من قػىٍبلي، كالنَّوكم كابن قي فنا كًفقهنا، ككذلك أىنعنو" كأىسيوؽ ا٢بديث كأٍشرىحو لغةن ك٫بى

غّبىم، كأىٍحشيد ىناؾ حٌب يػىٍنتهي ا٢بديث، فإذا انٍتهى ا٢بديث آيت من جديدو كأيعىٍنوف: حجر كالسُّيوةطي ك 
مىسىائل تىتعلَّق هبذا ا٢بديث(

(ُ). 
أ عند الشَّرح بالرَّاكم الصَّحايب فيىٍذكره كيىَبضَّى عنو، كىذا أىٍغلب صىًنيعو يف ىذا الشَّرح  فهو ًإذٍف يىبدى

أ عند الشَّ   باٍسم الصَّحايب. رح للحديث أنو يىبدى
كإذا كىجىد ما يػىٍقتضي أٍف يىبدأ الشَّرح بذًٍكر مىن قىبل الصَّحايب ذىكىره، كأٍف يكوف أىمرنا ميتعلقنا بالسند )من 
ا فػىعىل يف مىٍعرض شىٍرحو ٢بديث، فقد بىدأ الشَّرح بقولو: )"عن أيب العىالية"  ناحية ااًلتِّصاؿ كعدمو(، كمى

. كىكذا بىدأ (ِ)تانية رىفيع بن مهراف. قاؿ ا٢بافظ: كىقىع ميصرحنا بو عند اإل٠باعيلي ..(الرِّياحي باليىاء التَّحٍ 
 ا١بامع شىٍرحو للحديث بذًٍكره "أيب العىالية"، كنػىقىل من ا٢بافظ ابن حجر يف بيىاف ىذا األىمر ا٤بتعلِّق بالسند. 

، فيىٍبدأ باٍسم التَّابعيكقد يػىٍبدأ بالتَّابعي، كأٍف يكوف السَّند ريكم بًصيغة "عن أىبي  .(ّ)و" مثبلن
يِّزه عن الشَّرح  كمن صىًنيعو التٍَّمًييزي بْب عبىارة ا٤بًب كبْب الشَّرح ٖبىطو عىريض، فأمُّ جزءو من ا٢بديث ٲبي
ٖبطو عىريض، كيىضىع الكلمة أك ا١بيملة بْب قػىٍوسىْب. كحٌب لو كاف ا١بزء من غّب ا٢بديث؛ فإنو يػيميِّزه عن 

ـى أنو كىرىد يف مًب الكتاب. الشَّرح  ، ما دا
ل عمٍَّن سىبىقو من الشُّراح، كعند شىٍرحو للحديث ىناؾ مكوِّناته أىساسيةه ٙبىٍتويها الشَّرح، كأىك٥َّبا أنو يىنقي 

 كما إُف ذلك. كسيىٍأيت بيىاف ذلك يف العنصر التاِف.

                                 
 بتصرؼ من: ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو. (ُ)

 (. ُٔٔ/ ّٖ(. ككذا يف: )ُّٔ/ ٕذخّبة العقىب ) (ِ)

العقىب كمن األمثلة من ًبدئو بالتَّابعي: )عن ساَف( بن عبد ا )عن أبيو( عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنهما. انظر: ذخّبة  (ّ)
(ِِ /ُُٗ .) 
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ح الحدٌث": ٌ ات  "ش ر  ت و م  م ح  ا: من أ ه  ٌا  ثان

 
تىوم على األيمور التَّالية: كغالبي ميك  وِّنات الشَّرح ٰبى

 ل عمٍَّن تىقدَّمو من الشُّراح، كمن غّبىم:أف ا١بامع يػىنػٍقي  -ُ
ل األىقواؿ عمٍَّن سىبىقو، كيىٍذكر مىصدره على الغىالب سىواءه أىكاف يف بداية النَّقل أك كيػىٍهتمُّ ا١بامع بنػىقٍ 

 . (ُ)البارم"، كمىا ذىكر ىو يف مقدِّمتوآخره، كمىا أىٍكثر ىو يف النَّقل من "فتح 
حىظ على ىذا الشَّرح كىثرة النَّقل كييبلى

ٍوؿ لبياًف مىسألةو ميهمَّة، كمن ن مىظىاف النَّقل أنو يىنقيل الق، كم(ِ)
: )كىذا ااًلٍختبلؼ يف قىٍدر -كىو يف مىٍعًرض شٍرحو ٢بديث ا٢بىٍوض-ل عن القاضي ًعيىاض األمثلة: أنو نػىقى 

تًلفىة الرُّكاة، عن عىرض ا٢ب ٍوض ليس ميوًجبنا لبلٍضطِّراب، فإنو َف يىٍأًت يف حديثو كاحد، بل يف أىحاديث ٨بي
عيوىا يف موىاةطنى ٨بتلفةو، ضىرىهبا النيب صلى ا عليو كسلم يف كلِّ منها مثبلن لبيعًد  ٝباعةو من الصحابة، ٠بى

 . (ّ)أىٍقطار ا٢بىٍوض كًسعىًتو..(
 على ما نػىقىلو:  كأحياننا ييعقِّب -ِ

لو عن كذلك إذا كىجىد ما يػىٍقتضي ذلك من تىصويبو أك تىرجيحو أك إٍصبلح خىطأو. كمىا حىصىل يف نػىقٍ 
اإلماـ ا٤بٍظهىرم: )أٍم: يف قربو كاحدو، إٍذ ال ٯبوز ٍ٘بريدٮبا يف ثوبو كاحد، ٕبيث تىتبلقىى بىشىرىتاٮبا(. فقاؿ 

فى، إٍذ ىو بعيده عن ًسيىاؽ ا٢بديث، بل يػيٍبطلو ا١بامع ميعقبنا: )تىٍأكيلي ا٤بٍظهىرم رٞب و ا تعاُف فيو نىظره ال ٱبى
 . (ٓ)((ْ)قٍوؿ جابرو رضي ا عنو يف آخر ا٢بديث: "فكىفىن أيب كعمِّي يف نػىمرةو كاحدة"

 أك يػيبػىْبِّ مىعُب النَّقل:  -ّ
ل من "ا٤بصباح" يف مىعُب ا فىعل عندما نػىقى فق السِّياؽ كييقرِّبو للقارئ، كمى لو كً ٗبعُب: أنو ييبْبِّ ما نػىقى 

"ااًلٍستعاذة"، مث بْبَّ ميراده بقٍولو: )أٍم: نػىٍعتىصم با سبحانو كتعاُف من التػَّقىدـ أىمىاـ أيب بكرو رضي ا عنو 
ية أيميور ا٤بسلمْب(  .  (ٔ)يف كالى

 أك يػيلىخِّص ا٤بقصيود كما سىبىق ذًٍكره من النَّقل:  -ْ
ـ أحًد األئمَّة ك٫بو ذلك، كمن األمثلة: أنو لىػخَّص يىقـو بتىلخيص ما نػىقى كا١بامع قد  لو، أك ييلخِّص كبلى

                                 
 كتقدَّـ عنصر: "ةطريقتو يف النقل".  (ُ)

 كستىٍأيت ميناقشة ىذا األىمر يف مبحث: "النقد"، بإذف ا تعاُف.   (ِ)

 (. ُِٔ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُِٖ/ ُٗ(. ذخّبة العقىب )ُٓٓٗالتَّعليق على حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنهما، برقم: ) (ْ)
 (. كتقدَّـ عنصر: "ةطريقتو يف التعقيب". ِٔ/ ٕ(. ككما عقَّب على صاحب "ا٤بنهل" يف: )َِِ/ ُّٗبة العقىب )ذخ (ٓ)

 (. ُُٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ٔ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

269 

 . (ُ)قٍوؿ اإًلماـ القيٍرةطيب من "ا٤بٍفهم" يف مىعُب "الًعقىاؿ عند الزكاة"
  كيىٍذكر ا٤بعُب اإًلٝباِف للًقٍطعىة من ا٢بديث: -ٓ

٤بعُب ا٤بقصود مػمَّا كىرد، كمع أف األمر متعلقه بالسند إالَّ  اأٍف بػْبَّ ، ب(ِ)(ِِٓكمىا صىنىع عند حديث )
 . (ْ)كقرَّب ا٤بعُب للقارئ (ّ)أنو تػىنىاكلو كشىرىحو يف "شرح ا٢بديث" لوجود ا٤بناسبة

 . (ٓ)كقريبه من ذلك، كأٍف ييلخِّص معُب مىٍقطعو من ا٢بديث، أك يىذكر خيبلصة ما نػىقىلو أك تىقدَّـ ذًكره
يقوؿ يف الًبداية: "كا٤بعُب" أك "ا٢باصل" ك٫بوٮبا. كمن ىذا ما ذىكره يف  -اد ىذا النػٍَّوعإذا أر -كغالبنا 

قاؿ: )كا٤بعُب: أنو ليس عبده ساجده  تعاُف سىٍجدةن كاحدة، إالَّ رىفىعو ا تعاُف  (ٔ)ضل السُّجود"حديث "فى 
حيث كىضىع أىٍشرؼ أىٍعضىائو على األرض، كبىاعىد  بسبىًبها دىرجة، فإنو لػمَّا تػىوىاضع  تعاُف غايىةى التَّواضع،

ازىاه ا تعاُف بأٍف رىفىعو دىرجة( : )يىعِب: أف بىاقي األىٍعماؿ (ٖ). كقاؿ يف شىٍرحو ٢بديث(ٕ)نػىٍفسو من الًكرٍب جى
اسبة الصبلة، فإٍف كانت الفريضىة تامةن كيًتبٍت لو تامَّة، كإالَّ  اسب عليها العبد، على ًمثاؿ ٧بي نيًظر إُف ٰبي

 .   (ٗ)التَّطوع فيىٍكمل بو ما نػىقىص من الفريضىة(
كليس يف الشَّرح ذًٍكر "ا٤بعُب اإًلٍٝباِف للحديث"، بأٍف يىٍسريد مىعناه العاـ بأيسلوبو، من ديكف أٍف يىتطىرَّؽ 

 .(َُ)ل ك٫بو ذلكلفكِّ األىلفاظ أك يىنقي 
 يىذكر مىعُب الكلمة كغىرًيبها:  -ٔ

بيىاف مىعُب غىريب الكلمات كشىرٍح معانيها، كذلك بالنَّقل من كيتب اللُّغة كا٤بعاًجم كيىٍأيت كا١بامع يىهتمُّ ب
 .(ُُ)بالدَّرجة األيكُف من كتابػىٍْب "القاموس" ك"لساف العرب" ككيتب غىريب ا٢بديث، كأك٥َّبا "النِّهاية"

يثو كلمة "ًإٍمبلء"، فقاـ ا١بامع ككذا ىو يىشرح األٍلفىاظ حٌب كلو ذيًكرت عىرضنا، كمىا ذىكر يف مىًب حد

                                 
 ( .  ُُِ/ ّٗ(.  ككما يف: )ِٖ/ ِِذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ّْ/ ٕذخّبة العقىب ) (ِ)

 أم: تىناكلو كذىكره يف "شرح ا٢بديث".  (ّ)

ة مرات، ففي بعضها يركيو مرفوعنا، كيف بعضها موقوفنا، كمثل ذلك ال يىضرُّ يف صحَّة فقد قا (ْ) ؿ: )كا٤بعُب: أف "قتادة" رىكل ىذا ا٢بديث عدَّ
قيقو يف ا٤بسىائل..(. ذخّبة العقىب )  (.ّٕ/ ٕا٢بديث، كمىا سيىٍأيت ٙبى

ـى ةطرؼه من ىذا ا٤بوضوع يف: "ةطريقتو يف التلخيص".   (ٓ)  كتقدَّ

. «ما من عبدو يىٍسجد  سجدةن إالَّ رىفعو ا هبا دىرجةن..» ديثه ركاه ثػىٍوباف رضي ا عنو، كفيو قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:ح (ٔ)
 (.  ُٔ/ ُْ(، ذخّبة العقىب )ُُّٗبرقم: )

 (. ُٖٔ/ ِٔ(. ككذا يف: )ُٗ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٕ)

(، ْْٔ. برقم: )«..مث سىائري األعماؿ ٘بىٍرم عل حىسىًب ذلك»فيو قاؿ صلى ا عليو كسلم: من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، ك  (ٖ)
 (.ُِٖ-ُِٕ/ ٔذخّبة العقىب )

 (. ِِٓ/ ٔذخّبة العقىب ) (ٗ)

  )مرجع سابق(.   ألحكاـيسّب العبلـ شرح عمدة ا، تعبد ا البساـككمثاؿو لػمىن يىٍذكر "ا٤بعُب اإلٝباِف": ما فػىعىلو الشيخ البسَّاـ. ينظر:  (َُ)

 كىناؾ عنوافه خاصه ٥بذا عن "غىريب أىلفاظ ا٢بديث.."، كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف.  (ُُ)
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 .  (ُ)بشىرح مىعناىا، كا٤براد بذًٍكرىا يف السند
 كقريبه من ذلك: أنو ييبْبِّ ةطريقة النُّطًق لبعض الكلمات:

فتىًجده ييبْبِّ حالىة كةطريقة النُّطق لبعض الكىلمات كتىٍشكيل بعض األىٍلفاظ، كمىا بْبَّ ضىبط حىركة النُّطق 
 . (ّ)بأِنا )بتىٍخفيف الدَّاؿ ا٤بٍهمىلة يف ا٤بوًضعىٍْب(: (ِ)«تىٍصديؽ»لػ

 .(ْ)كقد يىٍشرح بأف اللَّفظ لو نيٍطقاف
 كيىٍشرح ٫بوينا كصرفينا:   -ٕ

، ك٫بو (ٔ)أك يىذكر مىٍوقع ا١بيملة (ٓ)ككثّبنا ما يىشرح ا١بامع من ناحية النَّحو كالصَّرؼ، بأٍف ييعرب الكلمة
 . (ٕ)بية لبعض الكلماتذلك من بيىاف ا٢بىالة اإًلٍعرا

فهو يىهتمُّ بذًكر مسىائل النَّحو عند الشَّرح، سواءه أىكانت باإًلشىارة أك ااًلٍختصار، أك أنو يىستىطرد يف 
ده يىنقي  (ٖ)ا٤بسألة النَّحوية ؼ أك القاعدة أك ٘بًى صة"، كما إُف ل من نىظٍ بذًٍكر ا٣ببلى م ابن مالك رٞبو ا "ا٣بيبلى

 ذلك. 
ا قاؿ عند حديثكقد ييًشّب  ة (ٗ)إُف ا٤بعُب ا٤بقدَّر من اإًلعراب، كمى : )"ما" مٍصدريةه ظٍرفيةه.. أىصلو: مدَّ

ة عدـ  لىفتو "ما" كىًصلتها.. كالتَّقدير: كقت صبلة الظهر كائنه مدَّ عدـ حيضور العصر، فحيذؼ الظَّرؼ، كخى
 . (َُ)حضور كىقت العىصر(

 كما يىتعلَّق با٤بسىائل الفٍقهيَّة:  -ٖ
تصرف  . (ُُ)قد يىتعرَّضي لذًكرىا يف أىثٍناء شىٍرحو للحديث بشكلو ٨بي

يف -ائل ا٤بتعلِّقة با٢بديث. فمثبلن قاؿ كقد يىذكر ا٤بسألة يف الشَّرح كييشّب إليها، مث يىٍستوفيها يف ا٤بسى 
ر األىركاف، كسيىٍأيت : )كفيو دليله لػمىن يقوؿ: إف كىثرة السُّجود أىفضلي من ةطيوؿ الًقيىاـ، كسىائ-شىٍرحو للحديث

                                 
 (.َٔ/ ٕذخّبة العقىب ) (ُ)

اد بن ا٥باًد رضي ا عنو، كفيو أنو قاؿ صلى ا عليو كسلم:  (ِ) ّبة العقىب (، ذخُّٓٗ. برقم: )«إٍف تىٍصديًؽ اى يىٍصديٍقكى »من حديث شدَّ
(ُٗ /َِِ-َِّ   .) 

ا لػمىا قالو.   َِٓ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ّ) "، كنىقل من "ا٤بصباح" تأييدن " من باب "نىصىرى  (، كأف "صىدىؽى

 (. كقد ذىكر عند "تىػٍخريزىاف": )بكىسر الرَّاء كضمِّها(.ِّٕ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ْ)

  ييبْبِّ ا٢بالىة اإًلٍعرابية لبعض الكلمات.  (ٓ)

 (. لكنو ذىكر ٥بذه الفائدة مرجعنا. ُِٕ/ ُٗككأٍف ييبْبِّ "مىرجع الضَّمّب": ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 كىناؾ عنصره مستقل عن "النحو كالصرؼ"، كسيىٍأيت بإذف ا تعاُف. (ٕ)

 (. ٔ/ ُْكمن أمثلة ما اٍستىطرد كفىصَّل: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

كىقتي صبلة الظُّهر ما َف » عنهما يف "مىواقيت الصبلة"، كفيو أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ: حديثه ركاه عبد ا بن عمرك رضي ا (ٗ)
 (.  ّْ/ ٕ(. ذخّبة العقىب )ِِٓ. برقم: )«ٙبىٍضير العصر..

 (. ّٕ/ ٕبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (َُ)

 (. كسيىٍأيت بشكلو أىٍكسع يف عنصر: "ا٤بسائل". ُّٕ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُُ)
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قيق القٍوؿ فيو يف ا٤بسألة الرَّابعة، إٍف شاء ا تعاُف(  . (ُ)ٙبى
ا أىًجده يىعتِب بذًٍكر قٍوؿ ا١بيمهور فية(ِ)كمى  .  (ّ)، كأنو يف الغالب ييرجِّح ا٤بسألة ا٣ًببلى

 
حظ على شىٍرحو   األيمور التالية:  -بشكلو عاـ-كمػمَّا ييبلى

 ديث:فىكُّ أىٍلفاظ ا٢ب -ُ
بفىكِّ األلفاظ، بأٍف يىٍذكر معاين الكلمات كغىرًيب الكلمات، كبيىاف ا٢بالىة  -يف الغالب-فهو يىعتِب 

 اإًلٍعرابية ك٫بو ذلك.  
 نػىٍقل األىقواؿ:  -ِ

ل األىقواؿ من الشُّراح كغّبىم، ككمىا ذكرتي سابقنا، ىو أىكثر النَّقل من "فتح البارم" كيىهتمُّ ا١بامع بنػىقٍ 
 "شرح النوكم على مسلم". ككذا ا٢باشيتػىٍْب على النسائي. مدة القارم" ك"ع مث

 عدـ ذًٍكر ا٤بعُب اإًلٝباِف للحديث، إالَّ ما قلَّ:  -ّ
د منو اىتمامنا با٤بعُب اإلٝباِف للمىٍقطع من ا٢بديث، كذلك عندما  كىذا على الغالب، كإالَّ فقد ٪بًى

ىو بيىانو ا٤بعُب اإًلٝباِف للًقٍطعة أك ا١بزء من ا٢بديث، ال  -لبابيف ىذا ا-ييلخِّص ك٫بوه. كالذم أىكثر منو 
 ا٤بعُب الكيلِّي للحديث، ككذا يقلُّ أٍف يىصيوغ بأيسلوبو كإ٭با يىعتمد على النَّقل أىكثر.  

 

ٌ ات الش رح: تو عل قة بم ح  ت  مور  األ خرى الم 
ا: من األ   ثالثا

 
 شَّرح:  كمن األىشياء األيخرل الٍب اٍحتىواىا ال

 :  (ْ)ح ا٢بديثأنو قد ييًشّب إُف اٍخًتبلؼ النُّسخ يف شرٍ  -ُ
، كقد ال يىكتفي ببيىاف االختبلؼ، بل (ٓ)رح إُف بعض االختبلؼ يف النُّسخكا١بامع ييشّب يف الشَّ 

 .(ٔ)أحياننا يقـو بتٍوجيو االختبلؼ بالرُّجوع للمىٍصدر اللُّغىًوم
                                 

د "مسألةن خبلفيةن فقهية" اٍستػىٍوفاىا يف الشَّرح من ديكف ُٖٖ/ ِّ(. ككذا )ٖ/ ُْذخّبة العقىب ) (ُ) (. كٕبىسب ًقراءيت للشَّرح: يىندر أٍف ٘بى
 أٍف ييفصِّل ٥با يف "ا٤بسىائل". كا تعاُف أعلم. 

 (. ْٓٔ/ ٓكما يف: مسألة "ا٢بيًَّض كحيضورىنَّ صبلة العيد". ذخّبة العقىب )  (ِ)

 (.ُُِ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

   تقدَّـ ةطرؼه من ىذا يف عنصر: "ضىبط النُّسخ". فهو إذٍف قد ييبْبِّ يف الشَّرح اختبلؼ النُّسخ للمجتىب. (ْ)

 (. ُٖ/ ُْ(، ك)ُِٔ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

". مث نػىقىل من "ا٤بصباح" (، حيث ذيكر يف ا٢بديث "فىسىكى ُٖ/ ُْكما حصىل يف: ذخّبة العقىب )  (ٔ) "، كأِنا يف نيسخة "فأىٍسكىتى عِبِّ تى عِبِّ
(، ُُّٗما يىدؿُّ على أِنما ليغتاف عربيَّتاف فصيحىتاف. كىو جزءه من حديث ثػىٍوباف، كفيو أف التابعي قاؿ: "فسىكىت عِب مىًلينا". برقم: )

 (.   ُٔ/ ُْذخّبة العقىب )
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 السَّند:كيىٍشرح ااًلٍختبلؼ الواًقع يف  -ِ
ا مىرَّ يف (ُ)كقد يىتناكؿ ا١بامع يف "شرح ا٢بديث" األيمور ا٤بتعلِّقة بالسند، إذا كاف ىناؾ داعو لذلك ، كمى

، فقد كىرد  ًبداية ىذا البحث، بذًكره لػ"أيب العىالية" يف بداية تىناكلو لشٍرحو ا٢بديث، ككمىا عند تىناكلو ٢بديثو
. كعلى كلو ىو إذا (ِ)ح ذلك كذًكر ميرادهيِب عنو(، كقاـ ا١بامع بشرٍ يف السند عبارة: )كىتىب عليه بن ا٤بدً 

كىجىد يف مًب ا٢بديث تىعرُّضه للسند قاـ كشىرىحو مع "شرح ا٢بديث"
(ّ) . 

ة الباب يف الشَّرح:  -ّ ٝبى  كقد يػىتىعرَّض لَبى
ٝبة لَّ الَبَّ  .(ٓ)ناقشة غىرىض ا٤بصنِّف، كما يىتعلَّق بأيمور التَّبويب، كمي (ْ)كقد ييبْبِّ يف "الشرح" ٧بى

 كقد يىٍشرح بعض أىٍجزاء ا٢بديث باآلية القرآنية:  -ْ
 كسيىٍأيت بيىاف ىذا، يف عنصرو مستقلو باسم "رجوعو إُف القرآف الكرًن عند الشرح". 

 رح: كيىسيوؽ ا٢بديث ا٤بطىوَّؿ يف الشَّ  -ٓ
تصرنا، فإفكيف شرٍ  ا١بامع يىذكر ا٢بديث ا٤بطوَّؿ، كقولو حفظو  ح ا٢بديث: إذا ذيكر يف رًكاية النَّسائي ٨بي

: )قد سىاؽى البخارم رٞبو ا القصَّة بطيو٥با يف -عند أىٍمر تػىٍولًية أيب بكر رضي ا عنو-ا تعاُف يف ةطاعتو 
 . مث سىاقىها.    (ٔ)ل أيب بكر رضي ا عنو" من صحيحو..("باب فىضٍ 

ا فػىعىل عند شرٍ  . كيف (ٕ)١بامع ا٢بديث ا٤بطوَّؿ من مسند اإلماـ أٞبدحو ٢بديث، فقد سىاؽ اككمى
 .(ٖ)مٍوضعو آخر سىاؽ ا٢بديث بطيولو من البخارم

 كيىذكر الرِّكايات األيخرل:  -ٔ
كيػىٍرجع ا١بامع إُف الرِّكايات األيخرل للحديث، بأٍف يىشرح اللَّفظ بالرِّكايات األخرل

: كمىا عند قولو (ٗ)

                                 
 (. ُٕ/ ّٓ(، ك)ّٕ/ ٕ(، ك)ْٓ/ ُٕ(، ك)َِ/ ًِِضمن "شرح ا٢بديث". كما يف: ذخّبة العقىب ) فيىٍجعل النِّقاش يف أمر السند (ُ)

 (.ِِِ/ ٔذخّبة العقىب ) (ِ)

ا من ثًقات أىصحاب ابن شهىابو تابىع  -من الكربل-(. كأىصلو ما نػىقىلو َِِ-ُِٗ/ ُٗكما حصىل مع: )  (ّ) عندما قاؿ: )ال أىعلمي أحدن
-ُٖٖ/ ِّنػىقىل عن ا٢بافظ يف ما يىتعلَّق هبذا ا٤بٍوًضع من ميناقشةو يف أىٍمر السند. ككما يف: ذخّبة العقىب )اللَّيث على ذلك..(. مث 

(، كتػىٍرجىم السم راكو بشكلو ٨بتصر. فهو إذٍف يىذكر كييناقش يف "شرح ا٢بديث" ما يىتعلَّق بأمور السند، إذا كاف ىناؾ مناسبةه يف ُٖٗ
 لَّق بالسند.    ا٢بديث يىقتضي ذًكر ما يىتع

 (.َِٔ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. كسىبىق ا٢بديث عن ىذا يف: "ترٝبة الباب". َّٗ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.َٕٔ-َٔٔ/ ٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ُّ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٕ)

 استفادة ا١بامع من كتب متوف األحاديث عند الشرح".  (. كسيىٍأيت التَّفصيل ٥بذا يف عنصر: "ِٕ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٖ)

ا١بامع من   فقد يىشرح ا١بامع لىفظ ا٢بديث، بأٍف يىذكر لفظنا آخر كىرد يف ركايةو أخرل، ك٥بذا تىعلقه بعنصرو سيىٍأيت بإذف ا تعاُف: "استفادة (ٗ)
 كتب متوف األحاديث..".  
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(: ِِٓٓ/ ْٓ. قاؿ: )بالًبناء للمفعوؿ، كيف الرِّكاية ا٤باضية يف )(ُ)«عليك فٍليػيرى »صلى ا عليو كسلم: 
 .(ِ)(«عمة ا، ككىرامتوفٍليػيرى عليك أىثري نً »، كيف الرِّكاية الٍب بعدىا: «فليػيرى أىثػىريه عليك»

بُّ أٍف  -ٕ   ":أىل السنة"يػيقىرِّر عقيدة كا١بامع ٰبي
 .(ّ)لذلك إذا كىجىد يف ا٢بديث مناسبةن كذلك 

 كيػيٍفرد للمسىائل ا٤بهمَّة بعنوافو خاص:  -ٖ
حو للحديث، قد يػيعىٍنوف بػ"تػىٍنبيو" ليىٍذكىر مسألةن مهمةن متعلقةن با٢بديث، كمىا صىنع مع كيف أىثٍناء شرٍ 

ج . فقد كىضىع )تػىٍنبيهىٍْب(، األكَّؿ كاف ألىٍجل مسألة: "ًإنكار ا٤بعتىزلة كا٣بوىار (ْ)حديثو كىرىد يف الشَّفاعة
د الشَّفاعة؛ اًلٍختبلؼ اآلثار"  للشَّفاعة كالرَّد عليهم". كالتَّنبيو الثاين ألىٍجل مسألة: "اٍخًتبلؼ العلماء يف عىدى

(ٓ). 
 ٍوًضع ا٢باًدثىة للحديث: ذكر مكيى  -ٗ

در ٗبىعُب: أنو يىهتمُّ بذًكر ا٤بكاف الذم كىقىع عنده القصَّة أك ذيكر ا٢بديث عنده، بأٍف يىرجع إُف ا٤بصىا
يِب ع شٍرحو إًلٯبىاب "التَّيمم" حيث نػىقىل من ا٢بافظ ابن عبد الرب كا٢بافظ العى ٍوضً ا يف ما٤بعتىمدة، كمى 

 . (ٔ)كا٢بافظ ابن حجر
ا قىد ييَبجم لرىاكم أك عىلىم:  -َُ  كمى

ا تىرجم لصىفيَّ (ٕ)كذلك إذا كىجىد مناسبةن، كأٍف ييذكر بعد كيريكد ا٢بديث ِـّ ، أك يف مىًب ا٢بديث، كمى ة أ
ٝبةو ٨بتصرة  .  (ٖ)ا٤بؤمنْب رضي ا عنها بَبى

ديد ىىويَّة الرَّاكم أك السَّائل -ُُ اكؿ ٙبى ده ٰبي  :(ٗ)ككذا: ٘بًى

                                 
/ ّٖ(. ذخّبة العقىب )ِٔٗٓ. برقم: )«إذا كاف لك ماؿه فليػيرى عليك»ا عليو كسلم قاؿ: من حديث مالك بن نىٍضلىة، كفيو أنو صلى  (ُ)

ّٕٗ .) 

 (.   ِّٕك ّٕٗ/ ّٗ(، ك)ُّٕ/ ٕ(. ككذا )ّٖٗ-ّٕٗ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ِ)

 بإذنو تعاُف.  (. كسيىٍأيت بيانو يف عنصر: "منهج ا١بامع مع علم العقيدة كالتوحيد". ُِٔ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

عند حديث عطاء بن يىزيد قاؿ: "كنت جالسنا إُف أيب ىريرة كأيب سعيد رضي ا عنهما، فحدَّث أحدٮبا حديث الشَّفاعة..". برقم:  (ْ)
 (. ُِ/ ُْمٍوًضع السُّجود". انظر: ذخّبة العقىب ) -ُُٕ(، مع أف ا٢بديث ٙبت باب: "َُُْ)

(. كسيىٍأيت ذًكرٮبا يف: عنصر "منهج ا١بامع مع علم العقيدة كالتوحيد"؛ لتىعلُّقهما ِٓ/ ُْلثاين يف: )( كاِْ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
 (.   ّّٕ-ِّٕ/ ّٗبذلك العنصر. ككذا يف: )

 (. ُُٖ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

الطبقة السادسة. ألنو ذيكر يف آخر السند من قوؿ (. حيث تػىٍرجم ترٝبةن ٨بتصرة لػ"زيبػىٍيد اليمىامي" من ُٖٖ/ ِّكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
 اإلماـ سفياف الثورم.   

 )مرجع سابق(، ، األعبلـخّب الدين الزركلي( فقد تػىٍرجم لػ"ابن زياد" كنػىقىل من "األعبلـ": ِِٔ/ ٗ(. ك)ْٗٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
(ْ/ُّٗ   .) 

 إالَّ أين أىٍكردتو ىنا ألىٍجل بيىاف موىاًضيع "شىٍرحو للحديث".  كىذا األىمر متعلقه ٔبانب "الركاية" أىكثر،  (ٗ)
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ت بطريقو آخر . كذىكر ا١بامع أنو ثػىبى (ُ)كمىا عند قوؿ عائشة رضي ا عنو للسَّائلة: "أىحىريكرًيةه أنًت؟"
، بأِنا ىي الرَّاكية نى   . (ِ)-ميعىاذة العىدىكيَّة-فسيها عند مسلمو

 كأحياننا ييناقش يف دىرجة حديث:  -ُِ
 .(ّ)لوبأٍف ييبْبِّ حالىة حديث ذيكر عند نػىقٍ 

 كقد يىٍذكر رىأٍيو أحياننا:  -ُّ
ٍين(شيهوًدىنَّ العً  (ْ)كقد يىٍشرح ببيىاف رىأٍيو، كقولو: )الظَّاىر كيجوبي  . كأٍف ييوجِّو ا٤بعُب من اجتهاده،  (ٓ)يدى

ًتها( كًحْب  .(ٔ)قاؿ: )كالظَّاىر أف تىٍكفينىو يف جيبَّتو صلى ا عليو كسلم لربىكى
 كقد ييورًد ا٣ًببلؼ يف الشَّرح ٤بعُب حديث:  -ُْ

ح ا٢بديث. كا٣ًببلؼ يف ا٤براد من قولو صلى ا عليو كسلم: فدىؿَّ على أنو قد يىتوسَّع يف شرٍ 
. فذىكىر ىو بأف ا٤براد على ظاًىره بأِنم )ٱبيٍرجوِنا عن (ٕ)«استيٍدرًكوف أقوامنا ييصلوف الصبلة لغّب كقته»
، كرجَّح (ٖ)ل ا٢بافظ ابن حجر بأف ا٤براد: تىٍضًييعيها عن كقتها ا٤بٍستىحبتها(، كبو قاؿ الشَّارح النَّوكم، كرىأى كىقٍ 

الىف ا٢بافظ، كرىحم ا ٝبيع أئمة ا٤بسلمْب.   ىو القوؿ األكَّؿ كخى
 ًجيح: كيقـو بالتػَّرٍ  -ُٓ

  . (ٗ)كقد يىٍستىشهد على ما ييرجِّحو

                                 
ًكيَّة قالت: سىأىلت امرأةه عائشةى رضي ا عنها: أىتػىٍقًضي ا٢بائضي الصبلة؟ فقالت: "أىحىريكرًيةه أنًت؟". كىو (ُ) (، ِّٖبرقم: ) عن ميعىاذىة العىدى

 (.    َْْ/ ٓذخّبة العقىب )

 (. ُْْ/ ٓذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. َِٔ/ ُٗ. ككذا يف: )« ستػيٍفتىح لكم..»(، كيف ىذا ا٤بٍوًضع: ضعَّف حديث ْٔٗ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

ِـّ عطيَّة رضي ا عنها، كفيو قاؿ صلى ا عليو كسلم:  (ْ) . برقم: « لتىٍخرًج العىوىاتق كذكىات ا٣بيديكر كا٢بييَّض..»عندما كاف يىشرح حديث أ
 (. َْٔ/ ٓخّبة العقىب )(، ذَّٗ)

 (. ْٓٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. َِٔ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.َّٔ/ ٗ(، ذخّبة العقىب )ٕٕٗا٢بديث من ركاية عبد ا بن مسعود رضي ا عنو، برقم: ) (ٕ)

ؼ يف الشَّرح، كَف يىذكره يفِّٔ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)  "ا٤بسىائل".  (. ٕبيث إنو ذىكر ا٣ببلى

 (. ّٖٗ/ ّٗ(. كتقدَّـ يف: "ةطريقتو يف الَبجيح". ككذا يف: )ُِٓ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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ات ها          ٌ تو  م  م ح  ان  أ ه   ٌ ائد الحدٌث، وب انب  ف و   المطلب الثالث: ج 

 

دٌث": ائ د الح  رٌقة الجامع  مع "ف و 
: من ط   أولا

 
اط الفىوائد، كأىمِّ كيف ىذا العينصر: يىديكر ا٢بديث عن الفوائد ا٤بتعلِّقة با٢بديث، كذًكر ةطريقتو يف اٍسًتنب

 ا٤بوىاًضيع الٍب يىٍذكرىا ٥بذه الفوائد.
 كا١بامع يػيعىنوف للفوائد ٙبت "مسىاًئل تىتعلَّق هبذا ا٢بديث". مث يػيعىنوف بقولو: "يف فوىائده". 

 كالكيتب األيخرل.  (ُ)ل من الشُّراح ا٤بتقدِّمْبكأكَّؿ ما أيشّب إليو، بأنو يىنقي 
. (ِ)يف ىذا الباب: أنو قد ييشّب صراحةن إُف ا٤برًجع الذم أىخىذ منو الفائدة كةطريقة ا١بامع مع ا٤برىاجع

تمعةن  . كقد (ّ)كقد ييشّب إُف ا٤بٍصدر كا٤بٍرجع يف مًب الشَّرح. كقد ييؤخِّر ذًكر ا٤بٍرجع بعد أٍف يىٍسرد الفوائد ٦بي
. فنػىٍعرؼى مىصدره، كمثل (ْ)ن العريب"يىذكر القىاًئل يف ًبداية الفائدة، كأٍف يقوؿ: قاؿ "ابن بطَّاؿ"، قاؿ "اب

(: كيف اٍسًتعاذتو صلى ا عليو ِٓٓ/ ٖحو" )صىنيعو: )"كمنها" ما قالو السندم رٞبو ا تعاُف يف "شرٍ 
 .  (ٓ)كسلم من ىذه األيمور ًإظهاره للعبوديَّة..(

 أنو قاـ بالتَّعقيب عليو. قله: ، كالدَّليل على أِنا نى (ٔ)ل الفائدة كال ييشّب إُف أِنا نىقله كقد يىنقي 
ٝبة،  -يف الغاًلب-مث إف ا١بامع  ٝبة، أٍم: الفائدة ا٤بتعلِّقة بالَبَّ يػىٍبدأ "الفوائد" بذًكر ما دلَّت عليو الَبَّ

كما قىصىد بو النسائي من تىبويب، كاألىمثلة على ىذا كثّبه. كسأىختاري مثاالن ىنا، قاؿ يف ذىًخّبتو: )"ا٤بسألة 
وائده: "منها": ما تػىٍرجم لو ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف، كىو بيىافي ما ييعذِّب بو أىصحاب الصُّوىر الثالثة": يف ف

 .(ٕ)من نػىٍفخ الرُّكح يـو القيامة(
 كمن أىٍحواؿ "فوائد ا٢بديث" مع "ا٤بنهج" الذم خىطَّو ا١بامع لنػىٍفسو:

                                 
تح البارم شرح صحيح ف العسقبلين، بن حجراأٞبد  ( كنػىقىل من "فتح البارم" كأحىاؿ إليو. ينظر:ُِٓ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 ( فقد نػىقىل أيضنا منو.  ُّٔ/ ٗككما يف: ذخّبة العقىب ) (.ّْٗ/ َُ)مرجع سابق(، ) البخارم

 (. ٕٕ/ ّّ(، ك)ِٖ/ ّْحيث ذىكر أنو استػىقىاىا من "ةطرح التثريب". انظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

ية ( فقد ذىكىر يف ا٢باشية السفلُّْ/ ٓ. كا أعلم(. ككذا يف: )ّٓٓ، ص ُ( حيث قاؿ: )انظر الفتح جْٕٗ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ)
 (. ُٓٓص ّمىصدر الفوائد الٍب سىرىدىا بقولو: )أىفىاد ىذه الفوائد يف "عمدة القارم" ج

 (. ِٖ/ ّْذخّبة العقىب ) (ْ)

شع". من كتاب: االستعاذة.   ْْْٓ(. عند ا٢بديث ذم الرَّقم: )ّٔٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٓ)  (. يف باب: "ااًلٍستعاذة من قلبو ال ٱبى

 (. كستىٍأيت مناقشة ىذا يف مبحث "النقد"، بإذف ا تعاُف. ِِِ/ ُٗقىب )كما يف: ذخّبة الع (ٔ)

يف باب: "ًذكر ما ييكلَّف أىصحاب الصُّوىر يـو  (. من كتاب: الزِّينة.َّٔٓ(. عند ا٢بديث ذم الرَّقم: )ُِٓ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٕ)
ٝبة: )  (. ُِٕك َِٔ/ ُٗ( ك)َِ/ ُْالقيامة". كأيضنا من اإلشىارة إُف ًعنواف الَبَّ
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 . (ُ)كاف ا٢بديث ضعيفناا  أنو يف الغاًلب، يىَبؾ ذًكرىا إذ
 . (ِ)يكوف عيذريه يف عىدـ ذًكرىا؛ بسبب التِّكرار يف األحاديث، كتىعلُّق بعًضها ببعضكقد 

ـ "ا٤بسىائل" كمىا (ّ)كىو يف الكثّب، ييقدِّـ ذًكر "الفوائد" مث يىذكر "ا٤بسىائل ا٤بختىًلفة" ، كأحياننا ييقدِّ
 .(ٓ)ائل"، مث أىتىى بالفوائد، حيث قدَّـ "ا٤بسى (ْ)«إذا اٍستىيقظ أحديكم من نػىٍومو..»تىعامل مع حديث 

كمرةن عند ذًكره لػ"فوائد ا٢بديث"، خىرىج ا١بامع عن ًإةطىار حديث ا٤بصنِّف إُف الرِّكايات األيخرل 
اكؿ أٍف يىلتـز عند ذًكر "الفوائد" ما يىقتىضيو (ٔ)للحديث، كقد أشىار إُف ىذا يف ا٢باًشية . كمعُب ىذا: أنو ٰبي

ا ىنا. كإُف غّب ما ىنالك.  نصُّ ا٢بديث كما يدؿُّ عليو،  كإالَّ إذا أىراد التَّوسع فيو نبَّو على ذلك، كمى
 

ائد الحدٌث:  ٌ ات ف و  ت و ا: من أ هم  م ح  ٌا  ثان

 
 كأىٍعِب هبذا العينصر: ا٤بوىاضيع الٍب ٙبىٍتويها ىذه الفوائد، كىي كثّبةه، كمػمَّا كقفتي عليها: 

ٝبة الباب. كسىبق أٍف أىشرتي ٥بذا. أنو يىبدأ عند ذًكر الفوائد، باإلشىارة  إُف الفائدة ا٤بتعلِّقة بَبى
بُّ أٍف ييشّب يف "فوائد ا٢بديث" إُف أيمور األىخبلؽ كالًعناية هبا، كيينبِّو على  كىو حفظو ا تعاُف، ٰبي

 .  (ٕ)اآلداب، إذا كاف يف النَّص ميٍقتىضى لذلك
بُّ أٍف ييضمِّنها (ٖ)ثَّ على العبادة كًفعل السُّننكيىستىنبط من ا٢بديث األيمور النَّفسيَّة، كا٢ب ا ٰبي . ككمى

ميٍقتطىفنا من النَّصيحة كالتػٍَّوجيو
(ٗ) . 

كما يىتعلَّق با٤بوىاقف، كقولو: )قوَّة نػىفىس فاةطمة رضي ا عنو لشىرىفها يف قٍومها(
(َُ) . 

فيَّة مع القىٍطع فيها، كيىهتمُّ باإلشىار  توم كييشّب إُف ا٤بسىائل ا٣ببلى ة إُف ًحكاية اإًلٝباع. كمثل: )ما ٰبى
ظة "قيل" من القرآف ثابًتةه يف أكَّؿ السُّوىر الثَّبلث بعد البىٍسملة، كقد أىٍٝبعىت األيمَّة على عليها الفوائد: أف لىفٍ 

                                 
 كتقدَّـ ذًكر ىذا يف: "األيةطير العامة".  (ُ)

 (.  ُُٕ-ُُٔ/ ّٕ(، )ُُِ-ُُُ/ ّٕكتقدَّـ اإلشىارة إُف تػىرٍكو ذًكر "الفوائد" يف: "األيةطير العامَّة". كمن ا٤بوىاًضع: ذخّبة العقىب ) (ِ)
 ؿ بقولو: )يف بعض فوائد ا٢بديث(. (. كعىٍنوف يف ا٤بٍوًضع األىكَّ ِّٗك ِِٗ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُّٗ/ ُ(، ذخّبة العقىب )ُا٢بديث من مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، برقم: ) (ْ)
 (. ُِٗ-ُِٕ/ ُ(، كالفوائد ذىكرىا يف: )ُِٔ -َِٓ/ ُذخّبة العقىب ) (ٓ)

ذكيورة يف الشَّرح، ال خيصوص ما سىاقو ا٤بصنِّف ىنا، فتىنبَّو(. حيث قاؿ: )الػميراد: فوائد ا٢بديث الٍب اٍشتىمل عليها باٍخًتبلؼ رًكاياتو ا٤ب (ٔ)
 (.ُِّك ُِٕ/ ُٗ(، ككما يف: )ّْ/ ُٕذخّبة العقىب )

 (.ّٖٓ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ)

 بعض األمثلة على ىذا: سيىٍأيت بإذف ا يف: "النصائح كالتوجيهات".  (ٖ)

: "النصائح كالتوجيهات". (. ُِك َِ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)  كسيىٍأيت يف مبحثو مستقلو

 (. ُٖٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (َُ)
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 .(ُ)ىذا(
يث : أنو قد ييشّب إُف حديثو آخر، ييوافق أك ييفسِّر ا٢بد(ِ)كمن صىًنيع ا١بامع مع "فوائد ا٢بديث"

ا٤بوجود يف ا٤بًب، كمثل: )"كمنها": أف اسًتعىاذتو صلى ا عليو كسلم من علمو ال يػىٍنفع، موافقه ٤بعُب ما 
أىخرجو الشٍَّيخاف من حديث أسامة بن زيد رضي ا تعاُف عنهما قاؿ: ٠بعت رسوؿى ا صلى ا عليو 

لق أىٍقتابو يف النار، فيىديكر كمىا يىدكر ا٢بمار ار، فتػىٍندى ييػجىاء بالرَّجل يـو القيامة، فيػيٍلقى يف الن»كسلم يقوؿ: 
 . (ْ). (ّ)(«برىحىاه، فيىٍجتىمع أىل النار عليو، فيقولوف: أٍم فبلف، ما شىٍأنك..

ا ذىكىر عن )استحباب اإلٍعرىاًض عن الغىًنيمة  كقد يىذكر ا٢بديث ليىٍستىشهد بو على الفائدة ا٤بذكورة، كمى
)..  . (ٓ)« ما من غىازيةو تػىٍغزك..»، مث استٍشهىد ٕبديث كإٍف كانت حبلالن

 . (ٔ)كقد ييًشّب إُف فائدةو ميتعلقةو بالسند
فيَّة يف "فوائد ا٢بديث"  .(ٕ)كقد يىذكر ا٤بسىائل ا٣ببلى

كإُف غًّب ذلك من ا٤بوىاًضيع ا٤بتعلِّقة هبذا العينصر، كإ٭با أىردتُّ ىنا اإلشىارة إُف ما كقفتي عليو، كما 
 ًقل.مي ػِب بو الوقت كجيهد الأىٍسعف

 
 
 
 
 
 

                                 
 (، يف: أكَّؿ كتاب "ااًلٍستعاذة".   َّْٓ(، عند ا٢بديث ذم الرَّقم: )ّْٖ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 ا.  كىذا لو تىعلقه بعنصر: "استفادة ا١بامع من كتب متوف األحاديث..". كسيىٍأيت قريبنا بإذف (ِ)

(. من كتاب: االستعاذة. كيف باب: "ااًلٍستعاذة من قلبو ال ٱبىٍشىع". كما ْْْٓ(، عند ا٢بديث ذم الرَّقم: )ّٔٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ّ)
 (. ِْْ/ ٔ( كفيها اٍستىٍشهد بثبلثة أىحاديث. ككذا يف: )َِٕ/ ُٗيف: )

د اٍسًتحضىاره لؤلىحاديث، كال يػىٍقتىصر على  (ْ) ده يىسيوؽ الرِّكايات األيخرل يف الشَّرح، كيىهتمُّ بذًكر كهبذا ٪بًى أحاديث النسائي فقط، ك٥بذا ٪بًى
وسَّع مع األىحاديث يف الفوائد، كأٍف يىسيوؽ األىحاديث يف مىٍعرض ا٤بسىائل ا٤بختًلفىة. ككذا عند: "فيمىن أىٍخرج معو غّب النسائي". كىكذا تى 

 األىحاديث كاٍسًتحضىارىا.   

(. ككذا فيها مٍوضعه آخر. كا٢بديث: أشىار ا١بامع إُف أف اإلماـ مسلمنا قد أخرجو، من مسند عبد ا َِٕ/ ُٗ: ذخّبة العقىب )انظر (ٓ)
 بن عمرك رضي ا عنهما. 

 ". (، حيث ذىكر يف "فوائد ا٢بديث": ما يىدؿُّ على أىمرو كىقىع يف السند كىو "ا٤بسىٍلسىلِٖٔ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 كسيىٍأيت بيىاف ىذا بإذف ا تعاُف يف: "ا٤بسىائل".  (ٕ)
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ائ ل".       س  ان ب "الم  ل ق  بج  تع   ٌ ا   المطلب الرابع: م 

 

ها:  ك ر  ذ   ٌ ائ ل" التً  رٌقة الجامع  مع "المس 
: من ط   أولا

 
ا١بامع يػىٍعًقد بعد "شرٍح ا٢بديث" عنواننا باسم "مسىائل متعلقةه هبذا ا٢بديث"، كيكوف من ًضمن 

رٯبو، ككذا يىذكر "فوائد ا٢بديث"، كبعد ذلك "ا٤بسائل" ا٤ب سىائل الٍب تىتعلَّق بالرِّكاية، من حيكم ا٢بديث كٚبى
ع الدِّراسة ىنا، كا٤بقصودة بالتَّناكؿ يف ىذا العنصر. فهو ٍوضً ائل األخرل"، كىذه ىي ميىعقد ا١بامع "ا٤بسى 

 يػيٍفرًد لبعض األيمور الًعٍلمية مسألةن خاصةن كميستقلة.
 سىائل الػميٍفرىدة الٍب يىعقدىا تكوف بالدَّرجة األكُف لػ"مسىائل فقهيَّة كىقىع فيها ااًلٍختبلؼ". كىذه ا٤ب

لو بقولو: )مث أىٍعقد "ا٤بسألة الثالثة"، أك "الرابعة": يف فوائد ا٢بديث: فأىذٍكر  كقد ذىكىر ِف ا١بامع عىمى
 "الفوائد" منها، كمنها،.. حٌب تػىٍنتهي. 

ديث اختبلؼي ا٤بذىاىب األىربعة كغّبىم أيتىرجم: "ا٤بسألة الرابعة" يف اٍخًتبلؼ العلماء مث إذا كاف يف ا٢ب
يف مسألة كذا كذا، الذم ييٍستفاد من ا٢بديث، كأىٍحتجُّ ٥بم ٕبيجىجهم، كما أىراه رىاجحنا، أقوؿ: )قاؿ ا١بامع: 

، لكذا ككذا ككذا" كأىذٍكر ا٢بىٍيثيَّة(، كيػى   ٍنتهي الكتاب. "الرَّاًجح عندم قوؿ فبلفو
كإذا كاف ىناؾ مسألةه أخرل من ا٢بديث فإنِب أىذكرىا كأىٍمشي على تلك الطريقة، على حسب ما 
يػىٍقتضيو ا٢بديث، فقد يىتعلَّق ا٢بديث بػ"عشرة مسىائل" فأىذكر عنده "عشرة مسىائل"، كمثبلن يف حديث "إ٭با 

بعضو يكوف أربعْب مسألةن، كبعضو ٟبسة عشرة  األىٍعماؿ بالنػِّيَّة" ذىكرتي عنده ٟبسْب مسألةن، ككذلك
مسألةن، كالسَّبب يف ذلك أف ا٤بذاىبى ٚبىٍتىلف اختبلفاتو كثّبةو مع "ا٢بديث الواحد"، قد يكوف يف نقطةو 

 .  (ُ)كاحدةو أك اثنتْب كىكذا، فكلُّها جعلتها يف مسألةو ميستقلَّة، ككلُّها إٔبثي فيها مث أيرجِّح ما أراه راجحنا(
كىقفةو مع ٭بوذجو ٤بعرفًة بعض مىصادره كةطريقة ذًكره ٥با، فإنو مع مسألة "الصبلة على الشُّهداء".  كيف
التو-كجدتُّ  أنو قاـ بالنَّقل من الَبمذم يف "جامعو" ك"ةطرح التَّثريب" ك"نٍيل األكةطار" ككتاب  -من ًإحى
 . (ِ)"الَّى"

ا، كىي: يف "حيك م تىارًؾ الصبلة". اكتفى ا١بامع بذًكر تلك ا٤بسألة ك٭بوذجه آخر، يف مسألةو مهمةو جدن
بالنَّقل من ثبلثة كيتب، كتيعدُّ من أىعًمدة ا٤براجع اإلسبلمية كىي: "شرح النَّوكم على صحيح مسلم" ك"نيل 

حظ أف ا٤برًجع األكَّؿ يف ٦باؿ "شرٍح ا٢بديث"، كالثاين يف "فقو السنة"،(ّ)األىٍكةطار" ك"بداية اجملتهد"  . كنيبلى

                                 
 من ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو، مع تصرؼو كإعادةو للصِّياغة.  (ُ)

 (.ُِّ-َِٕ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

تىمها بالنَّقل من "فتاكل ابن تيمية".َِٓ-ُٗٗ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)   (. مث خى
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كأمَّا "بداية اجمٍلتهد" فهو يف "الفقو ا٤بقىارف". ككاضحه من ىذه ا٤بسىائل، أنو يىسيوقها من الكتب ا٤بشهورة 
اث اإلسبلمي.   كا٤بصىادر األىصيلة للَبُّ

فية الٍب يىتناك٥با  ا تػىٍرجيح. -رح أك الفوائد أك ا٤بسىائليف الشَّ -كقػىلَّما يػىٍَبؾ ا٤بسىائل ا٣ببلى  ديكنىػمى
، مث مسألةه تىًليها: "ما ا٤براد بالشَّهيد"، كرجَّح (ُ)مثلة: أنو رجَّح بػ"جواز الصبلة على الشَّهيد"كمن األ

ا (ّ). كيف مسألة "الغيسل على الشُّهداء": كرجَّح بعدـ الغيسل(ِ)ا١بامع ما ذىىب إليو اإلماـ الشَّافعي . فكمى
 منها ييبْبِّ لنا رأٍيىو.  نىرل تىعاقيب تلك ا٤بسىائل كىراء بعض، كىو يف كلِّ مسألةو 

فية تىناك٥با كَف ييرجِّح فيها، أك تىوقَّف فيها؟  كىل ىناؾ مسائل خبلى
كا١بواب: نعم، قد يىذكر ا٤بسألة فقط ديك٭با تىرجيح، كمسألة: "اٍخًتبلؼ العلماء يف علَّة النَّهي عن 

 .  (ْ)استقباؿ القبلة يف الصَّحراء"
ل مسألةن ما، فإنو يػىتىمعَّن يف أىمِّ ا٤بصىادر أىفضل تىناكالن للمسألة، مث ٍف يىنقي كيػىٍبديكا ِف أف ا١بامع قػىٍبل أ

ا يىبديكا من قولو: )ا٤بسألة ا٣بامسة: يف ذًكر بابو جامعو ٤بسائل  يىنقيلها كيىضعيها يف "ا٤بسىائل"، كىذا كمى
مة ابن ريشد رٞبو ا تعاُف، يف ك تابو "بداية اجملتهد كِناية ا٤بقتصد" بابنا "ا٥بىٍدم": اٍعلم، أنو قد عىقىد العبلَّ

مع شىتىات األىقواؿ الٍب سىأىذٍكر   ا يىتعلَّق بػ"ا٥بىٍدم"، أىٍحببتي ًإيراديه ىنا؛ لكٍونو ٯبى جامعنا ألقواؿ العلماء فيمى
 .      (ٓ)كثّبنا منها يف األىبواب اآلتية..(

إف ا١بامع يػيرىاعي أٍف يقدِّـ ما حىقَّها التَّقدًن، كا٤بسألة كعند كىٍضًعو للمسىائل الفٍقهيَّة ا٤بتعلِّقة با٢بديث، ف
ٝبة الباب، كمىا عند حديث ) الصبلة على  -ُٔ( كىو ٙبت باب "ُّٓٗا٤بناسبة األىكثر تىعلُّقنا بَبى

، فقدَّـ ا١بامع ذًكري مسألة "يف اٍخًتبلؼ أىل العلم يف الصبلة على الشُّهداء" على مسألة "يف (ٔ)الشُّهداء"
ـ "ا٤بسألة الثانية" على "األكُف كىي (ٕ)ًتبلؼ أىل العلم يف غسل الشُّهداء"اخٍ  . ككاف ا٤بفركض أٍف يػيقىدِّ

تيب ا٤بٍنطقي أٍف يكوف غيسل الشهيد أكالن مث الصبلة عليو، إالَّ أنو راعىى ا٤بناسبة للتَّبويب،  الصبلة"؛ كٍوف الَبَّ
، لكٍن أىخَّرِتا لكٍوًف (ٖ)ىذه ا٤بسألة أٍف تيذكر قىبل ا٤بسألة السابعةكقد كىضىع ا١بامع اعتذارنا ٥بذا، فقاؿ: )حىقُّ 
                                 

(، حيث قاؿ: )ا٤بسألة الثالثة: يف اختبلؼ أىل العلم يف الصبلة على الشهداء(. ككىافىق ا١بامع ما ُِّ-َِٕ/ ُٗذخّبة العقىب )انظر:  (ُ)
 ذىىب إليو السَّادة األىٍحناؼ كا أعلم.   

ؼ يف غسُِْ-ُِّ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ِ) لو كالصبلة عليو، ىل ٨بتصه ٗبىن (، حيث قاؿ: )"تنبيو": اٍختيلف يف الشَّهيد الذم كىقىع ا٣ببلى
رجَّحو  قيتل يف ا٤بعركة يف حىرب الكفَّار، أك أىعىم؟ كعند الشافعي أف ا٤براد بػ"الشَّهيد": قىًتيل ا٤بعركة يف حىرب الكفَّار..(. كىو الذم

 ا١بامع.  

 (.ُِٓ-ُِْ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ِْٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (.ِٖٓ/ ِْلعقىب )ذخّبة ا (ٓ)

 (. َِِ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ُِْ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ٕ)

تيب.  (ٖ)  كانت ىي السَّابعة يف الَبَّ
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 . (ُ)تلك موضوع تىرٝبة ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف(
ربنا بأِنا ستىٍأيت يف مسألةو مستقلة . ككذا قد ييًشّب (ِ)كقد يىذكير ا١بامع ةطىرىؼ ا٤بسألة يف الفوائد، كٱبي

 .  -كمىا سىبىق بيىاِنا يف "٧بتويات الشرح"- (ّ)ا ستىٍأيتإليها يف "شرٍح ا٢بديث"، مث يىذكر بأِن
 .(ْ)ة ستىٍأيت إٍف شاء ا تعاُفكأمَّا عن ةطيرؽ تىرجيحو ٥بذه ا٤بسائل الٍب يىذكرىا، فهناؾ عناصري مستقلِّ 

 
 
 

ها:  ٌع  اض  ر بعض مو  ك  ائل"، وذ  س  ه مع "الم  ن ٌع  ا: من ص  ٌا  ثان

 
 ائل: كمن صىًنيعو األيخرل مع ىذه ا٤بسى 

 . (ٓ)أنو أحياننا ييعيد ا٤بسألة لطيوؿ العىهد بو -ُ
كأحياننا ال يىقـو ا١بامع بالتَّحقيق يف مسألةو خبلفية، كال ييًطيل ٥با النػَّفىس، بل قد ييًشّب إُف ا٤بسألة  -ِ

 . (ٔ)كالقائًلْب فيها بشكلو ٨بتصر
 . (ٕ)كتاب"كمرةن كىضىع ا٤بسىائل ا٤بتعلِّقة بالقيضىاًة بعد "عنواف ال -ّ
فية يف "فوائد ا٢بديث" كال يػيٍفرد ٥با ٗبسألةو مستقلة -ْ  . (ٖ) كقد يىذكر ا٤بسىائل ا٣ببلى

توياِتا: كأمَّا عن موىاضً   يع "ا٤بسىائل" كأىىمِّ ٧بي
يف أىكثرىا ىي لػ"مسىائل فقهيَّة كىقىع فيها  -كمىا ذكرتي آنفنا-فإف ا٤بسىائل ا٤بٍفرىدة الٍب يىعقدىا ا١بامع، 

                                 
(. كىذا ىو ا٤بٍوًضع الذم أشرتي إليو سابقنا يف عنصر: "األيةطير العامَّة"، ككذا يف عنصر: "األسلوبية"؛ كٍوف ُِْ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 بااًلٍعتذار من ا١بامع.   ا٤بٍوًضع متعلِّقه 

يلها إُف "ا٤بسألة". كما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ) ( كىنا تىكرَّر ِٖٓ/ ٔ(، ك)ِٗٔ/ ٗييشّب إُف مسالةو ما يف "فوائد ا٢بديث"، كال ييفصِّل مث ٰبي
ٍينَِِ/ ٓثبلث ًإحىاالت. ك) ٍين، فقيل: (، حيث قاؿ يف "الفوائد": )كمنها: أف التػَّيىمم: مىٍسحي الوىٍجو كاليدى ، كاختيلف يف الػميراد باليدى

قيق ذلك يف ا٢بديث اآليت(. مث ذىكىرىا يف مسألةو مستقلة، بقولو: ) ا٤بسألة الكفَّاف، كقيل: إُف ا٤برفقىٍْب، كالراًجح األكَّؿ، كسيىٍأيت ٙبى
اىب العلماء يف كٍيفية التَّيمم..(، يف: )  (.   ِِّ/ ٓالسادسة: يف بيىاف مذى

 (.ّْٔ/ ٗذخّبة العقىب ) كما يف: (ّ)

ـ.  (ْ) جيح" بشكلو عاـ قد تقدَّ   ىناؾ عنصره سيىٍأيت متعلقه بػ"أيموره الفقهية"، كعنصره متعلق بػ"أصوؿ الفقو". كما أف "ةطريقتو يف الَبَّ

 (. ُٔٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 رجِّح. (. ككما تقدَّـ آنفنا أنو قد ال يي ُّْ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

ـ ا١بامع "ا٤بسىائل" تقدٲبنا كاضحنا، ٔبىعلها بعد شىٍرحو لعنواف "ُُٗ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٕ) كتاب آداب القيضىاة"، كقػىٍبل   -ْٖ(. قىدَّ
ض أٍف يىذكيرىا ٙبت "ا٤بسىائل ا٤بتعلِّقة با٢بديث". ُٕٗ-ًَُٗبداية األىبواب كاألحاديث، من )  (. ككاف من ا٤بفَبى

 (.ٗٔ/ ّّ( يف مسألة: )ا٤بائًع إذا حلٍَّت فيو النجاسة(. ككذا: )ِٔ-ُٔ/ ّّما يف: ذخّبة العقىب )ك (ٖ)
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 ، بل ٕبىسب ما يىقتضيو ا٢بديث الذم يىتناكلو. (ُ)ختبلؼ". كلكٍن ال ييٍشَبط أٍف تكوف ا٤بسألة ًفقهيَّةاال
 . (ِ)فقد يىعقد ا١بامع مسألةن لبيىاف صحَّة ا٢بديث من ضىعفو، كالنِّقاش يف صحَّتو كاتِّصالو

 . (ّ)قد مسألةن، كىي تىتعلَّق با٤بصطلح كصىنيع النسائيكقد يىع
د لبيىاف "اختبلؼ أىٍلفاظ ا٢بديث"كقد يىعق

(ْ). 
 . كإُف غّب ذلك من األيمور كا٤بسىائل. (ٓ)كقد يىعقد ٤بسألةو ٫بىٍويةو 

 
 
 

                                 
فية الفقهيَّة الٍب يىضىعها ا٤بؤلِّف". مث رأيتي أف "ا٤بسىائل" ليست خاصةن با (ُ) لفقو، كليست قد كنتي عىٍنونتي ٥بذا العنصر باسم: "ا٤بساًئل ا٣ببلى

ف  يَّة، كتركتي العنوافى على عيمومو "ا٤بسىائل".  خاصةن با٤بسىائل ا٣ببلى

 (.ُِٓ/ ْ(. ككذا يف: )ّٓٗ/ ُكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (.َُٓ/ ٓ(. كيف "ا٤بصطلح" ينظر: )ُٓٓ/ ْ(. ككذا يف: )َُٓ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.َٓ/ ّٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

   . بإذف ا تعاُف.كسيىٍأيت يف عنصر: "النحو كالصرؼ" (ٓ)
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وح ها عند الش رح.    ادٌث وش ر  ه إلى القرآن الكرٌم وك تب األ ح  وع  ج   المطلب الخامس: فً ر 

          

رٌم عند الش          ه إلى القرآن الك  جوع  :  ر   رح:أولا

 
 حو، ريجوعو إُف كتاب ا تعاُف كاٍسًتفادتو منو. كمن ًضمن ريجوعو إليو: كمن ًضٍمن مىراجعو يف شرٍ 

  بأنو قد يىػشرح ا٢بديث أك بعض أجزائو باآلية الكرٲبة. -ُ
ا عند قولو صلى ا عليو كسلم:  نىا ﴿ . قاؿ: )ىو ميوافقه لقولو تعاُف:(ُ)«كأنا شهيده عليكم»كمى كىًجئػٍ

ًء شىًهيدنا  . (ْ)((ّ)﴾كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدنا﴿. كلقولو تعاُف: (ِ)﴾ًبكى عىلىى ىىؤيالى
تعه قليله، (ٓ)«إف الدنيا كيلَّها مىتىاع»ككمىا يف شٍرحو لقولو صلى ا عليو كسلم:  . كذىكر عنده: )أٍم: ٛبى

نٍػيىا قىًليله قيٍل مىتىاعي ال﴿كنػىٍفعه زىائله عن قريب، قاؿ تعاُف:   .  (ٕ)((ٔ)﴾دُّ
 كقد يىستىدؿُّ على الفائدة باآلية الكرٲبة:   -ِ

كمن ذلك أنو قاؿ عند فوائد حديث: )ا٢بثُّ على ميصاحىبة أىل الدِّين يف كلِّ شيء؛ ألف ميصاًحبهم 
عاُف حكايةن يىستفيد من أىخبلقهم، كبىركات أىٍنفاسهم، كحسن ةطىرائقهم، كيىٍأمىن ا٤بٍفسدة من ًجهتهم. قاؿ ت

ا﴿عن موسى عليو السبلـ:  . ككذا ذىكر آية (ٖ)﴾قىاؿى لىوي ميوسىى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلِّمىًن ًممَّا عيلٍِّمتى ريٍشدن
 .  (ٗ)الصَّرب يف ميصىاحبتهم

دؿَّ ٥با بقولو ، مث اٍستى (َُ)ككذا يف ا٢بديث ا٤بتقدِّـ، عندما ذىكر يف فوائده: )بأف مىتىاع الدنيا قليله زىائله(

                                 
من مسند عقبة بن عامر رضي ا عنو، كفيو: "أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خىرىج يومنا، فصىلَّى على أيحيدو..". كىو برقم:  (ُ)

 (.ُِٓ/ ُٗ(. ذخّبة العقىب )ُْٓٗ)

 [.ُْ النساء:  (ِ)

 [. ُّْ البقرة:  (ّ)

، َُُ، ٓٗ/ ِٕرة إُف ىذا يف: "٧بتويات الشرح". كمن موىاًضع شرٍح ا٢بديث باآلية الكرٲبة: )(، كسىبىق اإلشىأُِ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ْ)
َُِ   .) 

 (.ُُٓ-ُُْ/ ِٕ(. ذخّبة العقىب )ِّّّمن مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما، برقم: ) (ٓ)

 [. ٕٕ النساء:  (ٔ)

/ ِٕحديثنا آخر من عند "الَبمذم". انظر: ذخّبة العقىب ) -بعد اآلية-يث. حيث ذىكر يف ىذا ا٤بٍوًضع: شىرىح ا٢بديث باآلية كا٢بد (ٕ)
ُُٓ-ُُٔ .) 

 [.ٔٔ الكهف:  (ٖ)

اًة كىالعىًشيِّ﴾(. كاآلية ىي: ُُُ/ ِٕذخّبة العقىب ) (ٗ)   [.ِٖ الكهف:  ﴿كىاٍصربٍ نػىٍفسىكى مىعى الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم بًالغىدى

 (.  ٓٗ/ ِٕ(. ككذا يف: )ُُٔ/ ِٕلعقىب )انظر: ذخّبة ا (َُ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

283 

نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي الغيريكرً ﴿تعاُف:  ًإفَّ الدَّارى اآلىًخرىةى ﴿. كأف اآلخرة ىي النَّعيم ا٤بقيم، كاستدؿَّ بآية: (ُ)﴾كىمىا الحىيىاةي الدُّ كى
يػىوىافي لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى   .(ِ)﴾لىًهيى الحى

 . (ّ)كقد يىستدؿُّ باآلية على حيكمو فقهي
 . (ْ)د باآلية على أٍمرو ليغىومكقد يىٍستشه

                                 
 [. َِ ا٢بديد:  (ُ)

 [. ْٔ العنكبوت:  (ِ)

على اٍشَباط الكىفىاءة يف النَّسىب ساقطه ال اعًتداد بو؛  -بضمِّ ىذا ا٢بديث إُف ما قػىٍبلو-كمن ا٤بوىاًضع على ىذا: أنو قاؿ: )ااًلٍحتجاج  (ّ)
﴿يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا  تىنفي اٍشَباةطو..(. مث استدؿَّ على قولو من القرآف فذىكىر: )كقاؿ ا عز كجل: ٤بخالفتو لؤلدلَّة الصَّحيحة الصَّرٰبة الٍب

ا الميٍؤًمنيوفى ﴿قاؿ تعاُف: ك  [.ُّ ا٢بجرات:  اكيٍم﴾خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اهلًل أىتٍػقى  ًإنَّمى
ةه   (. ٕٔ-ٕٓ/ ِٕ..(. انظر: ذخّبة العقىب )[َُ ا٢بجرات:  ﴾ًإٍخوى

" بفتح ا٥بمزة كٚب (ْ) : )"أىالى فيف قاؿ عند حديث أنس رضي ا عنو: "قالوا: يا رسوؿ ا أالى تتزكَّج من نساء األنصار؟..". كشىرىح قائبلن
ـ، معناىا ىنا العىٍرض كا٢بديث برقم:  [.ِِ النور:  ﴾أىالى تيًحبُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اهللي لىكيمٍ ﴿، كىو الطَّلب بًلْبو، كما يف قولو تعاُف: البلَّ

 (. ُُٖ-ُُٕ/ ِٕ(، ذخّبة العقىب )ِّّْ)
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ت ب م تون األ حادٌث عند الش رح:         ادة  الجامع  من ك 
ت ف  ا: اس  ٌا  ثان

 
إُف ا٤بصنَّفات ا٢بديثيَّة كاستفىادتو من   -يف شٍرحو ىذا-يف ىذا العنصر، أىتىكلَّم عن ريجوع ا١بامع 

تلف غى  (ُ)كيتب األىحاديث كػ"صحيح البخارم" ، كٱبى  ع.  بة كا٤بٍوضً رىض اٍسًتفادتو منها ٕبسب ا٤بناسى مثبلن
، (ِ)إالَّ أنو أىكثر من الرُّجوع إُف الكتب ا٢بديثيَّة كمصنَّفاِتا؛ لبيىاف أف حديث ا٤بصنِّف كىقىع ٨بتصرنا

 الرِّكاية ا٤بطوَّلة.  -رحىو يف الشَّ -فيىسيوؽ 
، كًكبلى ا٢بالتػىٍْب (ْ)، أك ال ييصرِّح(ّ)ي بأنو ٨بتصره كىذه ا٤بوىاًضع ا٤بٍختىصرة، إمَّا أٍف ييصرِّح اإلماـ النسائ

 ا١بامع يقـو بذًٍكر ا٤بٍوًضع ا٤بطىوَّؿ للحديث بسىٍوقو من مىصدرو حديثِّي.
د فيو  (ٓ)فإٍف كاف يف "ا٢بديث اختصارنا"، رىجىع إُف أىٍصلو كىو "الكربل" كيىذكر تلك الرِّكاية، فإٍف َف ٯبى

ى عن بيعتػىٍْب، حو ٢بديث "ِنى  مىن خرَّجو من أىصحاب األيصوؿ، كمىا حىصل عند شرٍ الركاية ا٤بطىوَّلة رىجىع إُف
خ "اجملتىب" ك"الكربل" بلىفظ: "أمَّا البػىيػٍعىتاف.."، كالظَّاىر أف يف أمَّا البػىيػٍعىتاف..". فقاؿ ا١بامع: )ىكذا نيسي 

ى عن بػىٍيعتػىٍْب كلبستػىٍْب.." (. مث رىجع ا١بامع إُف ركاية البخارم كركاية ركاية ا٤بصنِّف اختصارنا، كاألىٍصل "ِنى
 . (ٔ)اإلماـ أٞبد، اللَّػتػىٍْب جاءىتا بغّب اختصار

ده يىذكر ا٢بديث ا٤بطوَّؿ حٌب كلٍو ةطىاؿ . ألف غىرىضو بيىاف تلك الرِّكاية بطيو٥با ككيف كىقع عند (ٕ)ك٘بًى

                                 
رم بنيسخة أٍم: يىرجع للحديث الذم يف "صحيح البخارم". كيف مٍوضعو ذىكر مرجع "البخارم" صراحةن، حيث قاؿ: )صحيح البخا (ُ)

 (. ُُ-َُ/ ُ(. كسىرىد مراجعىو من كتب األحاديث، كما يف: ذخّبة العقىب )َِِ/ ُٗالفتح(. ذخّبة العقىب )

تصر ا٢بديث. ٗبعُب: أنو يىضع يف "اجملتىب" ركايةن ٨بتصرة. كقد  -اإلماـ النسائي رٞبو ا تعاُف-ذكرتي سابقنا أف من صىنيع ا٤بصنف  (ِ) أنو ٱبى
 ع هبذا ا١بانب بأٍف ييبْبِّ الرِّكاية ا٤بطىوَّلة.   اٍعتُب ا١بام

 (. ٕٕ، ٗٓ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

الفىٍصل بْب ةًطيب الرجاؿ كةًطيب النساء".  -ِّكمن موىاًضع ما كىقىع أنو ٨بتصره كَف ييصرِّح فيو النسائي: ما كىقع يف "كتاب الزينة" باب " (ْ)
، كقد سىاقو اإلماـ أبو داكد ُُٗٓ، برقم: )من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو (. كا١بامع قاؿ عنده: )"تنبيو": ىذا ا٢بديث ٨بتصره

عقىب رٞبو ا تعاُف ميطوَّالن يف كتاب "النكاح" من "سيننو"، فقاؿ: حدثنا..(. مث سىاؽى ا١بامع ا٢بديثى بكاملو مع سنده. انظر: ذخّبة ال
(ّٖ /َُٔ.)  

 (.  َّْ/ ٕ(، ك)ِّْ/ ّْو يف: ذخّبة العقىب )كما يىدؿُّ عليو صىنيع (ٓ)

( كقد قاـ بالنَّقل من أيب داكد لبيىاف أف النسائي اختىصر ا٢بديث، أك رًكايتو َٗ-ٖٗ/ ّٕ(. ككما يف: )ِّْ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
 ٨بتصرة.    

(. ككذا سىاؽى ا٢بديث من مسند اإلماـ َٔٔ/ ٗ(، ك)ِٕ/ ُْمن ىذه ا٤بوىاًضع: أنو ذىكىر ا٢بديث بطيولو من صحيح البخارم يف: ) (ٕ)
(. كما نػىقىل من ُٖٗ/ ِٔ(. كنػىقىل ركاية الَبمذم يف: )ُّٔ-ُِٔ/ ّٖ(، ك)ُٖ-َٖ/ ِٕ(. ككذا يف )ِّٗ/ ِِأٞبد )

 (. َْٔ/ ٗ"ا٤بصنف" للحافظ ابن أيب شىٍيبة ك"مىعرفة السنن كاآلثار" يف: )
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.    (ُ)ا٤بصنِّف ااًلٍختصار، كلييٍدرؾ القارئ شرٍح ا٢بديث برًكىاياِتا  . بل كأحياننا يىسيوؽ ا٢بديث بسنىًده كامبلن
ا تقدَّـ ةطرؼه من ىذا  كقد يىشرح اللَّفظ بلفظو آخرو  . -يف ٧بتويات الشرح-من رًكاياتو أخرل. كمى

، كقد يىشرح (ِ)كىذا الذم ييٍشتهر عند العلماء بػ"شىرٍح ا٢بديث با٢بديث" بأٍف يىشرح حديثنا ٕبديثو آخر
ك ركايةن من أىٍصلو كىو "الكربل"، أك لىفظنا آخىر من غّبىا، كقد اجتىمع األمرىٍين يف مٍوضعو بأٍف يىذكر لىفظنا أ

. فقاؿ عنده: )كرًكاية ا٤بصنِّف (ّ)كاحدو عندما كاف يىشرح مىٍقطع "إ٭با ِنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم"
ى النيب صلى ا عليو كسلم أٍف يػيتىحرَّل ةطل وع الشمس.."(، ك٫بوىا ركايةي مسلم، يف "الكربل": "إ٭با ِنى

 .(ْ)كىي كاًضحةه..(

                                 
 د رىجىع إُف ا٢بديث ا٤بطىوَّؿ عند اإلماـ أٞبد يف مسنده.(. فقُّ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ُ)

 (.ُُٗ/ ِٕكمرةن شىرىح برًكاية "اجملتىب" نػىٍفسها، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (.ّّٔ/ ٕ(، ذخّبة العقىب )َٕٓمن حديث عائشة رضي ا عنها كىو يىتعلَّق ٗبواقيت الصبلة، برقم: ) (ّ)
لةي قولو )قاؿ صلى ا عليو َّْ/ ٕبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ْ) ا فىسَّر نػىٍفس ا٢بديث بنػىٍفسو، حيث قاؿ ا١بامع بعد ذلك: )كٝبي (. كمى

ا قػىٍبلها(. قلت: بل إف ىذا ا٤بٍوًضع  «ال تػىتىحىرُّكا بصبلتكم ةطلوع الشمس كال غركهبا؛ فإِنا تىطلع بْب قػىٍرينى شيطاف»كسلم:  ميفسرةه لػمى
ا قىبلها، كأشىار إُف لىفظ ما يف  اجتىمىع ثبلثة أنواع: بأفٍ  نبَّو على شرٍح ا٢بديث با٢بديًث نػىٍفسو حْب ذىكىر بأف ا١بملة ميفسرةه لػمى

( فقد شىرىح بذًكر ركايةو عند "صحيح ابن حباف" الذم دىلَّت ركايتيو على ْٗ/ ِٕ"الكربل"، كٗبا يف ركاية "صحيح مسلم". ككما يف: )
 كثرة األيمَّة، ككمىا ذىكىر حديثنا آخر.      أف ا٤بفىاخىرة يـو القيامة بسبب
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 كمن أىٍحوالو األيخرل يف اٍسًتفادتو من كيتب األحاديث: 

 . (ُ)أنو قد يىسيوؽ النُّصوص لبًلٍستشهاد على رىأيو كما رجَّحو يف ا٤بسألة
أخرل، لبيىاف األىٍصوب  من "اجملتىب": كذلك ٗبقىارنتو مع ركايةو  (ِ)كقد يػيحقِّق ا١بامع يف لىفظ ا٢بديث

" ، كا١بامع يىرل أف الركاية ا٤بذكيورة يف "اجملتىب" فيها كىٍىمه، كالصَّواب ما  ا يف "حديث ا٣بىامتى يف الرِّكاية. كمى
 .    (ّ)يف ركاية "مسلم"

 .(ْ)ل من مٍصدرو حديًثيِّ آخر لتأكيد فائدةو يف حديثكيىنقي 
ا يىنقي  ، حيث قاؿ ا١بامع: )كأٍصلي (ٓ)حو ٢بديثو افو كإيضاحو كمىا عند شرٍ ل الرِّكاية األخرل ٤بزيًد بيى كمى

. كذىكىر ا٢بديث بطيولو مع سنده، كيف آخره (ٔ)قصًَّتو ىو ما سىاقىو البخارم رٞبو ا يف "كتاب ا٤بغىازم"(
 . (ٕ)ذىكىر مىٍرجعو

 .(ٖ)ديث بتىمىامو، فيىٍأيت ا١بامع كيىذكر ا٢ب-عند نػىٍقلو ٤بسألةو ما-كقد ييٍذكىر ةطىرؼ حديث  
 . (ٗ)حديثنا ييشّب إُف الفائدة الٍب يىذكرىا أك ييفسِّرىا -يف "فوائد ا٢بديث"-كتقدَّـ أنو قد يىذكر 

 . (َُ)-كىذا يىتعلَّق بدرجة ا٢بديث-كقد يىرجع ٥بذه الكتب ا٢بديثيَّة؛ لبيىاف دىرجة ا٢بديث 
السند سقطنا، كمثل ما رىجىع إُف "صحيح  كقد يػىٍرجع إُف ركايةو أخرل يف كتاب آخر؛ لييبْبِّ أف يف

                                 
 (. ٖٖ/ ِٕ(. ككذا أنو استشهد ٕبديثػىٍْب يف: ذخّبة العقىب )ِّٗ -ُّٗ/ ِِكما يف: ) (ُ)

ريف". كقد أشرتي ىناؾ إُف ىذا ا٤بٍوًضع. (ِ)   ك٥بذا تعلقه بعنصر: "العنىاية بلىفظ ا٢بديث، كالتَّنبيو إذا كاف ىناؾ ٙبى

اين رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أٍف أىٍلبىس يف إٍصبىعي ىذه، كيف الويٍسطى، كالٍب تىًليها". جاء من حديث  (ّ) عليو رضي ا عنو أنو قاؿ: "ِنى
(، ذخّبة العقىب ِٖٗٓكيىرل ا١بامع بأف الوىاك يف "كيف الويٍسطى" غلطه، كاستدىؿَّ ٗبا يف "مسلم". انظر: عند ا٢بديث ذم الرَّقم: )

(ّٖ /ّٖٔ-ّٖٕ.) 

 (. ّٔٗ/ ّٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ٍيبلن ًقبىل ٪ٍبدو..". برقم: ) (ٓ) / ٗ(، ذخّبة العقىب )ُِٕمن حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، كفيو: "بػىعىث رسوؿي ا صلى ا عليو كسلم خى
ٓ-ٔ.) 

 (. ٖ/ ٗذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ٗ/ ٗالفتح"(. ذخّبة العقىب )، بنيسخة "ُْٗ، ص ٖقاؿ: )انظر: "صحيح البخارم" ج (ٕ)

(. حيث أشىار ا٢بافظ ابن حجر إُف حديث جابر رضي ا عنو عند اإلماـ مسلم. فقىاـ ا١بامع بذًكره ُُ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
ـ ا١بامع بذًكره ( حيث ذيكر ةطرؼه من حديثو عند اإلماـ الَبمذم، فقأّٖ/ ِٔكامبلن مع سنده، يف ا٢باشية السفلية. ككما يف: )

( حيث سىاؽى ا٢بديث من ُٔٗ/ ِٕ( بسىٍوًقو حديثنا من أيب داكد كلكنو بْبَّ ضىعفو. ككما يف: )َُّ/ ِٕمع سنده. ككما يف: )
 ( فقد ساؽ ا٢بديث بسنده من أيب داكد، كبْبَّ أنو ضعيف.           َُّ/ ِٕمسند اإلماـ أٞبد. كيف: )

   (.ُُُ، َُِ، َُُ، ٓٗ/ ِٕ(. ك)ِِِ/ ُٗككما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

(، حيث رىجىع لسينن ّٔ/ ِٕأٍم: يىرجع ٥بذه ا٤بصنَّفات ا٢بديثيَّة؛ لبيىاف تػىٍقوية ا٢بديث الذم أىخرجو ا٤بصنِّف. كما يف: ذخّبة العقىب )  (َُ)
/ ّٖة "ٙبفة األحوذم"(. ككما يف: )، بنيسخَِّ/ ْالَبمذم لبيىاف أنو صحَّح الرِّكاية، كقاؿ ىو يف ا٢باشية السفلية: )"ا١بامع" 

 (، حيث رىجىع إُف كتاب "األىحاديث ا٤بختىارة" للضِّياء ا٤بقًدسي ك"ا٤بعجم الكبّب" للطَّرباين.      ُُٔ
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 . (ُ)مسلم" ليستىدؿَّ على كجود سٍقطو يف سند ا٤بصنِّف
كقد يىذكر ركايةن لتٍوًضيح كتػىٍقوية االختبلؼ الوىاقع يف سند ا٤بصنِّف، كمثل ما صىنع يف مٍوضعو بريجوعو 

 .(ِ)إُف سند اإلماـ البخارم لبيىاف ىذا الغىرىض
، إالَّ أف بريجوعو إُف -أٍم: ًقسم الرِّكاية-ميتعلقةه بأحواؿ السند  (ّ)ثة األخّبةكىذه األيمور الثَّبل

       ا٤بصنَّفات ا٢بديثيَّة؛ اقٍػتىضى بأٍف أيشّب إليها ىنا.

                                 
 (. ّْٖ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. َِِ/ ُٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

، أك لتىقوية سندو على سند. كمن ريجوعو إُف الكيتب ا٢بديثيَّة: لبيىاف دىرجة (ّ)   حديث، أك بيىاف كيجود سىقطو
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ة عنه:        م  قد  ت  وح الن سائً الم  ادة  الجامع  من ك تب ش ر 
ت ف  ا: اس   ثالثا

 
ح سنن النسائي كخٍدمة ىذا الكتاب، كرىاح ٤بٍبذيكلة الٍب سىبىقتو يف شرٍ كاستػىفىاد ا١بامع كثّبنا من ا١بيهود ا

يل إليهم كيىٍستقي من مىًعينهم، كػ"حاشية السندم" ك يػىنػٍقي  ح السيوةطي كثّبنا، كشرٍ   ال منهقى نػى قد ل منهم كٰبي
نقيطي رٞبة ا لشَّ ح الشيخ اكىو شرٍ  -الذم خىرىج يف عىٍصر ا١بامع-، ككذا الشَّرح (ُ)ا٤بسمَّى "زىىر الرَُّّب"

 عليهم ٝبيعنا، فهو ييًقرُّ بااًلٍستفادة منهم، كبنػىٍقًلو منهم اٍعَباؼه منو بسىٍبقهم كجيهًدىم يف ىذا ا٤بٍضمىار. 
ًئم كا٤بناًسب يف شرٍ كىو عند نػىٍقل حو، كغالبنا ييشّب إُف مٍصدره، و منهم، كثّبنا ما يىضىعو يف ا٤بٍوًضع ا٤ببلى

تلف عبارتو عند ا ده يقوؿ بعبارًة )قالو السندم(كٚبى . أك (ِ)إًلحىالة، فهو مع "حاشية السندم" مثبلن ٘بًى
ا يىنقي (ْ). كقد يىٍذكر "شرح السندم"(ّ))أىفىاده السندم( ، كقد (ٓ)ل ا١بامع من "زىىر الرَُّّب" كييشّب إليو. كمى

يىٍطلب الرُّجوع إليو
(ٔ) . 
ا أشرتي  اح "اجملتىب" لو شرَّ ل مػمَّا نػىقى ، إُف درجًة أنو قد يىنقي -سبػىقيوهبأنو اٍستىفاد من الشُّراح الذين -ككمى

، فقد كاف ا٤بنقوؿ من "شرح النَّوكم على  يل للنَّاقل األخّب، كمىا صىنع يف مٍوضعو ، كٰبًي كأىٍصلو أنو منقوؿه
الو لػ"زىىر الرَُّّب"؛ ألف ا١بامع نػىقىلو من "الزَّىر"  . (ٕ)مسلم" لكنو أىحى

ا يىنقي  ا نػىقى ل عنهكمى ل عن السيوةطي بعد تىرًجيحو، أف أىٍكُف مىن م ما ييٍدعم قػىٍولو كرىأٍيو يف ا٤بسألة، كمى
ًقىت بو صلى ا عليو كسلم من زىكجاتو "زينب" ال "سىٍودة" رضي ا عنهما، كنػىقىل من "شرح اإلماـ  ٢بى

و ما قالو  .   (ٖ)السُّيوةطي" كبلمنا يف ٫بى
لو من "حاشية السندم" كيىكتفي بذلك أك عبارةن من حديث، بنػىقٍ  كقد يىشرح ا١بامع مىٍقطع حديثو 

"فأىتىاىم عمر فقاؿ: "أىلٍستم تىعلموف أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قد  ا يف نصو النَّقل منو كال يىزيد، كمى 
أىمىر أبا بكر أٍف ييصلِّي بالناس"

فى ٗبىا قالو اإلماـ . فنػىقىل ا١بامع من "السندم" لشىرٍح ىذا ا٤بٍقطع، كاٍكتى (ٗ)
ل، يف اإًلمامة السندم، ففي "الذَّخّبة": )قاؿ السندم رٞبو ا تعاُف: ..كفيو تىقدًن أىل الًعلم كالفىضٍ 

                                 
(. كصرَّح بريجوعو إليهما ًضمن مىراجعو: )كزىر الرَّب للحافظ ُٖٗ/ ْمن ا٤بوىاًضع الٍب صرَّح فيها باسم "الزَّىر": ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.َُ/ ُالسيوةطي، كشرح السندم، كبلٮبا على ىذا الكتاب(. ذخّبة العقىب )

 (. ِِٖ/ ِٗ(، ك)ّٓٓ/ ِْا يف: ذخّبة العقىب )كم  (ِ)

 (. ِّْ/ ِٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ِْٔ/ ِٕ(، ككما يف: )َْٓ/ ُٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 ( كصىرَّح با٠بو "زىىر الرَُّّب".ُْٗ/ ِٕ(، ك)ُْ/ ُٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ِْٗ/ ِٕ(. ك)ٕٓ/ ٔراجع "شرح السندم" ( حيث قاؿ: )ُٗ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ِّٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ََْ/ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

  (.َْٔ/ ٗ(، ذخّبة العقىب )ٕٕٕمن مسند عبد ا بن مسعود رضي ا عنو، برقم: ) (ٗ)
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 .  (ُ)الصغرل كالكربل ٝبيعنا، كأِنم فىًهموا من تػىٍقدًن أيب بكر يف "الصغرل" تىقدٲبو يف "الكربل" أيضنا..( 
"ل من "السندم" يف صى قي ا يىنككمى  ، كقد بْبَّ الشارح (ِ)ٍرًؼ الكلمة كبيىاف مىعناىا، كمىا يف كلمة "ميٍبتذالن

 .  (ّ)السندم أنو احتماؿ أٍف يكوف من التَّبىذُّؿ أك االبًٍتذاؿ، كا٤بعُب كاحد
 .(ْ)كقد يػىٍمدىح ما قالو الشارح السندم كما ذىىىب إليو

 :  (ٔ)اح اجملتىب"لو من "شرَّ على ما يىنقي  (ٓ)كقد ييعقِّب
، كمىا صىنع عندما نىقل من السندم يف شرٍ  حو كذلك إذا رىأل أف ىناؾ كٮٍبنا أك غىلطنا أك إشكاالن

لو مىعنياف، إمَّا ٗبعُب "تىصدَّؽ" أك ٗبعُب "فػىعىل"، أٍم: فػىعىل ٗبالو ًفٍعبلن ٲبثِّل ا٢بٍثي يف  (ٕ)«قاؿ»لعبىارة، بأف: )
 كاحد، كأٍف ال فػىٍرؽ يف ا٤بقصيود كعقَّب على اإلماـ السندم ا١بهىات الثَّبلثة(، فرىأل ا١بامع أِنما ٗبعُب

بقولو: )ما قالو السندم رٞبو ا تعاُف حسنه، إالَّ قولو: "أك ٗبعُب فىعل ..إٍف"؛ فإنو ال فٍرؽ بينو كبْب ا٤بعُب 
    .(ٖ)األكَّؿ، فمىا الذم دىعاه إُف أٍف يىذكره احتماالن ثانينا؟ فلييتأمَّل(

 

وح  األ حادٌث األ خرى:را         ادة الجامع  من ك تب ش ر 
ت ف  ا: اس   بعا

 
 اح ا٢بديث. رَّ تب شكعند تىناكلو كشىٍرحو للحديث، فإنو يىٍستفيد مػمَّن سبػىقىو من كي 

متو-كقد سىرىد ا١بامع  ، إالَّ أنو ال ييفرِّؽ بْب كيتب (ٗ)عددنا من كيتب الشُّركح الٍب رىجىع إليها -يف مقدِّ
 كالكيتب الٍب تىٍشرح أىحاديث األحكاـ كػ"نيل األكةطار"، فقد ضمَّهيما كسرىدىٮبا معنا. الشُّركح 

مة القسطبلين، ك"شرح مسلم لئلماـ" لئلماـ النوكم،  كذىكر من النَّوع األكَّؿ: )"ًإٍرشاد السَّارم" للعبلَّ
ب السبكي، ك"ٙبفة األحوذم" مة ٧بمود ٧بمد خطاح سنن أيب داكد" للعبلَّ ك"ا٤بنهل العىذب ا٤بٍوريكد يف شرٍ 

 . (َُ)للعبلمة ا٤بباركفورم(

                                 
 (. ُُٔ-َُٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ُ)

ٍصف خيركجو لصبلة ااًلٍسًتسقاء "خىرىج رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ميتىضىرِّعنا ميتىواًضعنا من مسند ابن عباس رضي ا عنهما، يف كى  (ِ)
..". برقم: )  (.   ْٗ/ ُٕ(. ذخّبة العقىب )َُٔٓميٍبتىًذالن

 (.َٓ/ ُٕذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. يف "رىٍضعة الكبّب". ّّٗ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. كتقدَّـ بعض األمثلة يف تػىٍعقيبو على شرَّاح النسائي يف عنصر: "ةطريقتو يف التعقيب". ّٖٔ/ ْ) كما يف: ذخّبة العقىب (ٓ)

 ككما سيىٍأيت بإذف ا تعاُف عنصره خاص يف: ا٢بديث عن شرٍح الشيخ الشَّنقيطي رٞبو ا تعاُف.  (ٔ)

، إالَّ »من مسند أيب ذر رضي ا عنو، كفيو:  (ٕ) ا..األىٍكثركف أمواالن ا كىكذى  (.  ٓ/ ِِ(. ذخّبة العقىب )َِْْ. برقم: )«مىن قاؿ ىكذى
 (. كسىبىق اإلشىارة إُف ىذا ا٤بثاؿ يف عنصر: "األسلوبية"؛ ألنو ةطىلب "التَّأمل".  ٔ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (.َُ-ٗ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

 نفس ا٤بصدر.  (َُ)
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كذىكر من النَّوع الثاين: )"سيبل السبلـ" للعبلمة الصَّنعاين، ك"نيل األكةطار" للعبلمة الشوكاين، 
 . (ُ)ك"ًإحكاـ اإلحكاـ" للعبلمة ابن دقيق العيد، كحاشيتو "العدة" لئلماـ الصَّنعاين(

األكَّؿ على "فتح البارم" للحافظ ابن حجر، مث "عمدة القارم" للحافظ  كأشىار أنو اٍعتىمد يف ا٤بقىاـ
مىٍستو من ًخبلؿ ىذا الشَّرح، أنو أىكثر النَّقل من "فتح البارم" مث من "شرح صحيح  العىٍيِب. كالذم الى

 . (ِ)مسلم: ا٤بنهاج" ك"نيل األكةطار"، ككمىا رىجع إُف كتاب "ا٤بفهم" ك"إكماؿ ا٤بعلم" ك"ِتذيب السنن"
اؿ  كالٍب رىجىع إليها ا١بامع ىو كتاب "مرعاة  -الشَّرح ا٢بىًديثِّي-كمن أىكىاخر مىراجعو تأليفنا يف ٦بى

رٍكفيورم، ا٤بفىاتيح شرح مشكاة ا٤بصىابيح" كٍوف مؤلِّفو كىو الشيخ أيب ا٢بسن عبيد ا بن ٧بمد بن خاف ا٤ببا
 . (ّ)" ىػُُْْتويف عاـ "

منهما  -فتح البارم كعمدة القارم-لو، فإنو ذىكر بأف )ىذاف الشٍَّرحاف ا يػىنػٍقي كعن موضوع ااًلنًٍتقاء لػمى 
ا األكَّؿ، فإين إذا كىجىدتُّو تىكلَّم على ا٢بديث ال أىٍعدؿ إُف غّبه، إالَّ إذا  ، كعليهما عوٍَّلت، كال سيَّمى استىفٍدتُّ

ًقيقو( قيقي غّبه أىحسني من ٙبى  .   (ٓ)ذلك يف "ا٢باشية السفلية". كقد يىنقل منهم كيىضع (ْ)كاف ٙبى
تلف غىرىض استفادتو منها ٕبسب ا٤بناسبة كا٤بٍوضً  ع. كقد ذىكر يف مقدِّمتو بأف "عمدة القارم" كٱبى

ا فيو من التٍَّحقيقات اإًلٍسنادية كا٤بٍتًنيَّة، كالقوىاعد النَّحوية،  مة بدر الدين العىٍيِب )من أىجلِّ ا٤برىاجع؛ لػمى للعبلَّ
ة كالصَّرفية، كالبىبلغيَّة كغّبىا مػمَّا أٍكدىعىو مؤلِّفو، فلقد كاف رٞبو ا تعاُف بارعنا يف ىذه الفينوف، جارينا كاللُّغوي

 .(ٔ)يف ًمٍضمىارىا إُف ا٤بٍنتىهى ا٤بٍيميوف(
. كمن كعليو، فبل غىرابىةى أٍف يىنقيل ما يتعلَّق بالفقو أك اللُّغة من كيتب الشُّراح؛ اًلٍحتوائها على ىذه ا لعلـو

 لو كريجوعو لتلك الكيتب: أىمثلة موىاًضيع نػىقٍ 
 ل لبيىاف مىعُب الكلمة: أنو قد يىنقي  -ُ

ل من "اللِّساف" أكالن مث رىجع إُف "الفتح"، قاؿ ا١بامع: ، فقد نػىقى (ٕ)حو لكلمة "فػىثػيرِّمى"كمىا عند شرٍ 

                                 
 نفس ا٤بصدر.  (ُ)

(. "شرح ِٕٗ/ ِٗ(. "ِتذيب السنن": كما يف: )ِْٔ/ ِٕ(. "إكماؿ ا٤بعلم": كما يف: )ِّ/ ِِذخّبة العقىب )"ا٤بفهم": كما يف:  (ِ)
 (. ِٖٗ/ ِٗا٤بشكاة": كما يف: )

ا١بامعة بإدارة البحوث العلمية كالدعوة كاإلفتاء : بنارس ا٥بند) مرعاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ،عبيد ا الرٞباين ا٤بباركفورمانظر:  (ّ)
 (. كتقدَّـ ذًكر ةطرؼو عن ىذا الكتاب يف: "بيىاف بعض ا٤بصطىلىحات كالرُّموز..".   ُ/ُ(، )ـُْٖٗ/ىػَُْْ، ّ، طالسلفية

 (. َُ/ ُذخّبة العقىب ) (ْ)

(، ّٕٖ/ ِِ(، حيث نػىقىل من "مىعاَف السنن" لئلماـ ا٣بطايب. ككما يف: ذخّبة العقىب )ّٕٖ -ّٖٔ/ ِِكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٓ)
ع ىو اىاؿ من عنصر: "يف استخدامو ا٢باشية السفلية"؛ كٍونو كىضىع ما نػىقىلو يف ا٢باشية ال يف ح النوكم. كىذا ا٤بٍوضً ل من شرٍ حيث نػىقى 

 مًب الكتاب، كىو أىٍشبو بااًلٍستدراؾ.    

 (.َُ/ ُذخّبة العقىب ) (ٔ)

فىلٍم يػيٍؤتى ًإالَّ بالسًَّويًق فىأىمىر بو فػىثػيرِّمى فىأىكىل  ،ٍزكىادً ألى بًاصلى ا عليو كسلم دىعىا  مثَّ كفيو: ".. رضي ا عنو،  النػٍُّعمىافً ن سيوىٍيدى بمن حديث  (ٕ)
ٍلنا، مثَّ  ـى  كأىكى ا٤بٍضمضة من السَّويق". برقم:  -ُِْ..". كقد أخرجو النسائي يف كتاب: الطهارة، باب: " ًب فػىتىمىٍضمىضى رً غٍ ا٤بإُف قا
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ا لىػًحقىو من )كيف "الفتح": قولو: "فثػيرِّم": بضم ا٤بثلَّثىة كتىٍشديد الرَّا فيفها. أٍم: بيلَّ با٤باء لػمى ء، كٯبوز ٚبى
الييٍبس(

ا نػىقى (ُ) . ككذا نىقل يف مٍوضعىٍْب ميتعاقبػىٍْب يف مىعُب (ِ)ل من "ةطرح التٍَّثريب" أيضنا يف مىعُب كلمة. ككمى
 . (ّ)ليغومِّ من "شرح الزرقاين"

 ل ا١بامع ما يػيبػىْبِّ سىبب كيركد ا٢بديث: كقد يىنقي  -ِ
إذا »: رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمقاؿ: قاؿ  حو ٢بديث أيب ىريرة رضي ا عنوفىعل عند شرٍ  كمىا
. فذىكر ميستخدمنا "التَّنبيو" أف سىبب كريكًده أنو جاء رجبلف (ْ)«..اكمي فىاٍجتىهدى فأىصىابى فػىلىوي أىٍجرىافً حىكىم ا٢بى 

لو من . كقد نػىقى « اقًض بينهما يا عمرك..»عىٍمرك: إُف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٱٍبتىصماف، فقاؿ ل
ا أشىار إليو  . (ٓ)"فتح البارم" كمى

 ل منهم ما يىتعلَّق بػ"ا٤بسىائل":كيىنقي  -ّ
قة ا٤برأة من بيت كا٤بسىائل الفقهيَّة، حيث نػىقى  ل من "شرح السنة" لئلماـ البىغومِّ مسألةى "صىدى

لو لئلماـ ا٣بطَّايب. كيف شرٍح ا٤بقصيود من ا٢بديث، كنػىقٍ  (ٕ)السنن" ، ككذا نػىٍفس ا٤بسألة من "مىعاَف(ٔ)زكجها"
، كمن "معاَف السُّنن" يف (ٖ)بْب ةًطيًب الرجل كا٤برأة" من "ٙبفة األحوذم" لئلماـ ا٤ببارٍكفورم ٤بسألة "الفىرؽً 

"مىعُب اجمٍلتىهد كمٌب يػيٍؤجىر؟"
(ٗ)       . 

 كقد يكوف على ًجهة التَّعقيب:  -ْ
ا نػىقى قي بأٍف يىن ـ النوكم، ل النَّقل، كييعقِّب عليو. كمى ـ ا٢بافظ من "الفتح"، كأىٍصلو تىعقيبه على كبلى ل كبلى

 . (َُ)إالَّ أف ا١بامع انٍػتىصر لئلماـ النَّوكم
 كإُف غًّب ذلك من ريجوعو إُف تلك ا٤بصىادر النَّفيسة، كاسًتفادتو كنػىٍقلو منها. 

 
 

                                                                                               
 (.   ُُّ/ ْ) ة العقىب(. ذخّب ُٖٔ)

 (، كأىحىاؿ إُف "الفتح" بذكر ا١بزء كالصفحة. ك٥بذا ا٤بٍوًضع تعلقه بػ"٧بتويات الشرح" حيث بْبَّ معُب كلمة. ُُٕ/ ْ) انظر: ذخّبة العقىب  (ُ)

 (. ُٔ، ُْ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. ك"شرح الزرقاين" َف ييذكر يف ا٤برىاجع.ِْٗ، ِٖٔ /ِٗ(. ككذا نػىقىل منو يف: )ُُٗ، َُٗ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ُِِ/ ّٗ(، ذخّبة العقىب )ّّٖٓاإلصابة يف ا٢بكم"، برقم: ) -ّا٢بديث أخرجو النسائي يف كتاب: آداب القضاة، باب: " (ْ)

ا أشىار ىو إُف ضىٍعف قصَّة سبب كيركد ا٢بديث. كىذا ا٤بثاؿ ُِٓ-ُِْ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٓ) ىو ا٤بػيحىاؿ من عنصر: "يف كىٍضع (. كمى
 ا١بامع عنواننا باسم "تنبيو" أك "فائدة". كذىكرتي بأنِب سأىضىعو ىنا؛ كٍوف ا٤بناسبة ىنا أىكثر.   

  (.ّٖٖ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ّٕٖ-ّٖٔ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.ُٕٔ/ ّٖانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

  (.ُِِ/ ّٗ) انظر: ذخّبة العقىب (ٗ)

 كتقدَّـ ةطرؼه منو يف: "ةطريقتو يف التعقيب".  (.ِٓ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (َُ)
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ة   ح من ج ه  ر  .  المطلب السادس: الش  لوم  الحدٌث  دراٌةا  بعض ع 

    

ات    ل م  انً الك  ع  ٌ ان م  ٌب  أ ل ف اظ الحدٌث، وب ر  هج الجامع  مع غ  ن  : من م   أولا

           
 كمػمَّا اىتمَّ بو ا١بامع كثّبنا يف شىٍرحو، بيىانو ٤بعىاين الكلمات الوىاردة يف ا٢بديث، كبيىاف غىريب األىلفاظ.  

ٮبا مي كلػمَّا رأيتي تػىقى  باللُّغة العربية، كالػميراد بغىرًيب أىٍلفاظ  تعلِّقافارهبما، ضىمىمتيهما معنا ىنا؛ فكبلى
تب تيش من كي فٍ  بالتػَّ ظهر إالَّ مو، كال يى هٍ عد فػى بٍ يػى  ثٕبيٍ  ،عمالوتً ة اسٍ عناه من ا٤بتوف لقلَّ فى مى ما ٱبىٍ ا٢بديث: )

فسّب تياط يف تى حٍ ب، كاالً عٍ ض فيو صى وٍ انو كا٣بى قى تػٍ ا ٯبب على ةطالب ا٢بديث إً جدن  مهمه  كىو فنه  غة.اللُّ 
  .(ُ)(يوأٍ برى  فبل يػيٍقًدمىنَّ عليو أحده  ،بوية كاجبه فاظ النَّ لٍ األى 

 كيىٍظهر من ىذا التَّعريف أف غىرًيب اللَّفظ أىدؽُّ من بيىاف مىعُب ليغومِّ. 
ب أٍف يىعتِب هبذا اجملىاؿ كااًلٍعتناء بشرح الكلمات الغىرًيبة من ميهمَّات اقِّق كالشَّارح،  .(ِ)كالذم ٯبى

ع بْب "كيتب اللُّغة  كيف مرىاجعو ٥بذا اجملىاؿ: أنو ذىكر ةطرفنا منها يف مقدِّمتو لشىٍرحو، إالَّ أنو ٝبى
 . كأىكثر ا١بامع من النَّقل من كتاب "النِّهاية"، كىو الكتاب األىبٍػرىز يف باب غىرًيب ا٢بديث.(ّ)كاألىٍنساب"

ٍين ييعتىرباف من أىمِّ كيتب بيىاف ع كمىا رىجى  كأىكثر النَّقل من "القاموس ايط" ك"لساف العرب" اللَّذى
مىعاين ميفردات اللغة العربية. كمن مرىاجعو يف بيىاف معاين الكلمات: كتاب "ا٤بصبىاح ا٤بًنّب"

، ك"شرح (ْ)
 غّبىا من الكتب.. ك (ٔ)ل من اإلماـ الكىفوم تىعريف كلمة "الغىٍّبة". كنػىقى (ٓ)القاموس"

 كمن ةطريقتو يف ىذا الباب: 
قاؿ:  (ٕ)أنو قد يىأخذ ا١بامع مىعُب العيميـو لػميراًد الكلمة فّبيجِّحو، كقولو عند حديث "كًفٍتنة الصَّدر"

، كاألٍكُف ًإٍجراؤه على عيمومو، كمىا ىو ظىاىر السِّيىاؽ( )مىعناه: أٍف ٲبوت غّب تىائبو
(ٖ). 

ا يف حديثو كىرىد يف كقد ييبْبِّ ا١بامع مىع ُب كلمةو ٢بديثو كىرىد يف مىٍعرض الشَّرح كَف يىٍذكره ا٤بصنِّف، كمى

                                 
 (.    ُٔٓ/ ِ) )مرجع سابق(، إسعاؼ ذكم الوىةطىر بشرح نظم الدُّرىر يف علم األثر، ثيويب٧بمد اإل (ُ)

 .    َٓبق(، صانظر: ٧بمد أبو صعيليك، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )مرجع سا (ِ)
 (.  ُِ-ُُ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)
". انظر: ذخّبة العقىب )نػىقىل منو شىٍرحو لكلمة "ا٢بػى كمػمَّا  (ْ)  (. َُٔ/ ٓ(. كنػىقىل منو يف مىعُب "ا١بىارية" يف: )ٕ -ٔ/ ِِػٍثيي

 (.ُٖٖ/ ْةن "الشارح ا٤بٍرتىضى"،  كما يف: )(. كذىكر مر ُُ/ ُأشىار إُف "شرح القاموس" يف مقدِّمتو، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
 (، كىو من كتاب "الكليَّات" أليب البقاء الكفوٌم. ُْٖ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

/ ّٗ(. ذخّبة العقىب )ْْٓٓجزءه من حديث عمر رضي ا عنو، أف النيب صلى ا عليو كسلم "كاف يىتعوَّذ من ا١بيٍْب..". برقم: ) (ٕ)
ّٕٗ .) 

 (. ّٖٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٖ)
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" ": "بفتحو  (ُ)"فوائد ا٢بديث": "فأىصىاب األىٍعرايب كىعكه فذىكر ا١بامع يف ا٢باشية السفلية بأف "كىٍعكى
 .(ِ)فسىكيوفه: أٍم: كىجىع ا٢بيمَّى"

، حيث (ّ)«سىًتّبه »ل اللُّغة، فإنو ييضعِّفو، كمىا حىصىل مع كلمة كإذا كىجىد ضىبطنا لكلمةو َف يػىقيلو أى
 .(ْ)كال أىعلمي صحَّتو؛ ألف أىل اللُّغة ما أىثٍبتوه فػىتىبصَّر( -أٍم: ًستِّّب-قاؿ: )كضىبىطو بعضهم كًسجِّْب 

 .     (ٓ)كقد يىذكر ا١بامع األىٍفصىح يف نيٍطق كىلمة
جيح يف مىعُب كلمة:   كيف أىٍمر الَبَّ

كىرىد يف ا٢بديث "كقىاؿى بًيىًده" -يف مٍوضعو -أنو 
. كنىقل ا١بامع ا٤بعُب اللُّغوم ٥بذه الكلمة من (ٔ)

"القاموس ايط" كقد ذىكر صاحبيو عدَّة مىعاين، مث رجَّح ا١بامع من تلك ا٤بعىاين ما ىو األىٍقرب للميراد، كقد 
ـز با٤بعُب الواحد، إٍف كاف ىناؾ معُب آخر قريب  ا فىعل يف ا٤بٍقطع السَّابق. كقد كانت ال ٯبى ٤بعُب العبىارة. كمى

ـ صاحب القاموس-عبىارة ا١بامع  : قاؿ ا١بامع عفا ا عنو: )كا٤بناًسبي ىنا ىو ا٤بٍعُب -بعد ذًكره كبلى
يف  األىخّب، كال يػىٍبعد مىعُب مىاؿى إُف األرض بيده "فىدىلك" من باب نىصىر "هبا" أٍم: بيىًده "األرض" ميبالغةن 

 .  (ٕ)التػٍَّنًظيف(
جيح ٤بعُب عبىارةو كىرىدت يف ا٢بديث، كمىا يف الػميراد عن "تىٍأخّب الصبلة عن كىٍقتها". فقد رىجَّح  كيف الَبَّ
ٗبٍجميوع الرِّكايات الٍب كىرىدت، كقد ذىكر الشارح ثبلثى رًكاياتو تدؿُّ على أف ا٤بقصيود يف "تىٍأخّب الصبلة عن 

م عنها بأيمورىم. مث قاؿ: )فػىتىٍأكيل ىذه النُّصوص بتىٍأخّبىا عن كىٍقتها ا٤بٍستىحبِّ تىكلفه كقتها"؛ الٍنًشغا٥ب
 .  (ٖ)بارده..(

 . (ٗ)كإذا كىرىد كلمةه يف رًكايةو أخرل ذىكرىا كبْبَّ مىعناىا
  كإُف غّب ذلك من أىٍحوالو كصىًنيعو مع ىذا الباب.

                                 
 (.َِٕ/ ُٗذىكر ا١بامع بأف البخارم قد أخرجو. انظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)
 (. كذيكر ةطرؼه من ىذا ا٤بوضوع يف: "٧بتويات الشرح".َِٕ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ِ)

. كىو برقم: « ا عزَّ كجل حىليمه حىييه سىًتّبه..إف »ا٢بديث ركاه يػىٍعلى بن أيميَّة رضي ا عنو، كفيو أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ:  (ّ)
 (.  ُُٓ/ ٓ(، ذخّبة العقىب )َْٔ)

(. كىذا ا٤بٍوًضع ىو اىاؿ إليو من عنصر: "عقيدة الشيخ ٧بمد كمذىبو". عندما ذىكر الصَّحيح يف نيطق اسمو من ُٖٓ/ ٓذخّبة العقىب ) (ْ)
 أى٠باء ا ا٢بيسُب.     

ٍصدر أك صِّ ا٣بىامت". فنػىقىل ا١بامع من أىىل اللُّغة بأف "فص" ميثلَّثةي الفىاء، إالَّ أنو ذىكر بأف األىٍفصىح الفىتح، كلكنو َف يىذكر ا٤بكمىا يف كلمة "فى  (ٓ)
ليل الذم اٍعتىمد عليو. انظر: ذخّبة العقىب )  (.        ّٕٖ/ ّٖالدَّ

اًء فىاٍستػىٍنجىى بًاٍلمىاًء فىأىتػىيٍ ا٤بٍقطع متعلقه ٕبديث جرير رضي ا عنو: "..  (ٔ) : بًيىًدهً -تيوي بًاٍلمى لىكى هًبىا اأٍلىٍرضى  -كىقىاؿى " صلى ا عليو كسلم. يف فىدى
 (.ْٔٔ/ ُ(، ذخّبة العقىب )ُٓدىلك اليد باألرض بعد االستنجاء"، من كتاب: الطهارة. برقم: ) -ّْباب: "

   (.ٗٔٔ/ ُذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. كا٤بٍوضع متعلِّقه أيضنا بػ"ةطريقتو يف التعقيب". ّّٔ/ ٗذخّبة العقىب ) (ٖ)
 (. فقد نػىقىل رًكاية أيب داكد "فػىٍور الشَّفىق". مث ذىكر من "ا٤بنهل" مىعُب تلك الكلمة. ّٗ/ ٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
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هج الجامع  مع األ حادٌث    ن  ا: من م  ٌا ةثان ض  ار  ع  ت   الم 

 
حه. -أ    ع بٌن األ حادٌث فً ش ر  م  ر الج  ناول  الجامع  أل م   ت 

تلىف ا٢بديث" ك"ميٍشًكل ا٢بديث".   من علـو ا٢بديث ًدرايةن ما ييعرؼ بػ"٨بي
تلىف  ، فهذا ييسمَّى بػ"٨بي )كا٢بديثاف إذا تىعارىضىا فإٍف أىٍمكن ا١بمع بْب مىٍدليولىٍيهما ببل تػىعىسُّفو

 . (ُ)"(ا٢بديث
 كإٍف َف ٲبيكن ا١بىمع فهو من قىًبيل "ميٍشًكل ا٢بديث".

 كيف سىبيل البحث عن حلو لؤلىحاديث ا٤بتعىارًضة، فهذا ييعرؼ بػ"ا١بىمع بْب األىحاديث ا٤بتػىعىاًرضة".  
 

نت عندما ك نىاظرمَّ  تكيف الًبداية، أيحبُّ أٍف أىتىناكؿ مٍوضعنا يف "ا١بىمع بْب ا٢بديث ك٨بيٍتلىفو". كقد كىقع
اسىب بو »أىقرأ يف مسألة "شرح ا٢بديث" ككاف فيو أىمر ا١بىمع بْب األىحاديث، كىو حديث:  إف أكَّؿ ما ٰبي

. كأشىار يف "شرح ا٢بديث" بأف ا٢بديث الذم أىخرجو ا٤بصنِّف ييعاًرض ما أىخرجو (ِ)«العىبد صبلتو
مىاء أكَّؿ ما ييقضى بْب»الشَّيخاف من قولو صلى ا عليو كسلم:   .(ّ)«الناس يـو القيامة يف الدِّ

 كىذا ا١بىمع بْب ا٢بديثػىٍْب يتضمَّن أيمورنا ميتعلِّقةن ٗبسألة ا١بىمع أيحبُّ أٍف أيشّب إليها: 
، فقد ةطىرح ا١بامع ا٤بسألة بًصيغة: )فإٍف قيل: إف ىذا ا٢بديث ييعاًرض ما (ْ)منها ما يىتعلَّق باأليسلوب

يٍ   . فهنا ةطىرىح أىمرى ا١بىمع بأيسلوب السُّؤاؿ.   (ٓ)هما..(أىخرجو الشَّيخاف يف صًحيحى
كأيضنا تىضمَّن أنو ذىكر عدَّة أىٍكجوو يف ا١بىمع بينهما، كمػمَّا ذىكره: أف ا٢بديث الذم أىخرجو ا٤بصنِّف: 

ا بينهم.   ٧بموؿه على حقِّ ا تعاُف، كحديث الشَّيخىٍْب: ٧بموؿه على حيقوؽ اآلدميِّْب فيمى
أيضنا تىعقيبو على ىذه األىقواؿ، فنػىقىل ىو يف األىصل من "ا٤برعىاة" كأشىار إليو. كآخري قوؿو  كتضمَّن

. (ٔ)مذكورو يف ا١بىمع بينهما: )كقيل: حديث الباب ميضطَّرب اإًلسناد، فبل ييقاًكـ حديث الصَّحيحٍْب(
ا يىٍأيت١بامع على ىذا القوؿ بػفعقَّب ا ؛ لػمى  . (ٕ)من دىٍفًع ااًلضطِّراب( : )يف القوؿ األىخّب نىظره

                                 
 . ّٓـ(، صََُِ/ىػُُِْ، ُطباعة، طر ا٤بشاريع للشرح ٬ببة الفكر يف مصطلح أىل األثر )بّبكت: دا العسقبلين، بن حجراأٞبد  (ُ)

 (. َِٔ/ ٔ(، ذخّبة العقىب )ْٓٔالػميحاسبة على الصبلة"، برقم: ) -ٗأخرجو ا٤بصنِّف من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، يف باب " (ِ)

  ذىكر ا١بامع أف البخارم كمسلم قد أىٍخرجاه. (ّ)

ع حديث أف "أعرابينا ةطىلىب ا٥ًبٍجرة" اآليت.  كىذا األىمر يتعلَّق بػ"األسلوبية"، ككذا ما يىٍأيت  (ْ)  عند ٝبى

 (.ُِّ/ ٔذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ُِّ/ ٔذخّبة العقىب ) (ٔ)

اًسب بو »حديث حريث بن قبيصة: -( ْٓٔكقد أشىار ا٤بصنِّف إُف كيجود ًإشكاليةو يف السند، فقاؿ بعد حديث )رقم:  (ٕ) إف أكَّؿ ما ٰبي
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ا يىراه من ىذه األقواؿ  . (ُ)كتىضمَّن تىرجيحو فيمى
اسبة العباد على حقِّ ا  كأيضنا ييشّب إُف مسألةو تػىٍنبىِب على ىذا ا١بىمع، )فإٍف قيل: فأيُّهما ييقدَّـ، ٧بي

ا أشىار بأنو  تعاُف، أك ٧باسبتهم على حقوقهم ؟. كأيجيب بأنو أىمره توقيفي كأف حقَّ ا ـه(، كمى تعاُف مقدَّ
 . (ّ)، (ِ)لو من "ٙبفة األحوذم" نػىقى 

 كعن موىاًضع تىناكلو للجىمع بْب ا٢بديث: 
تويات  فقد يىتضمَّن "شرح ا٢بديث" أىمر ا١بىمع بْب األىحاديث، فييصبح ا١بىمع بْب ا٢بديث من ٧بي

 .(ْ)«اسىب بو العىبد صبلتوإف أكَّؿ ما ٰبي »"شرح ا٢بديث"، كصىنيعو مع ا٢بديث ا٤بتقدِّـ: 
ٝبة الباب، فقد كىجَّو ا١بامع ا١بىمع بْب بابػىٍْب، كبْبَّ مىقصد  كقد يػىجمع ا١بامع يف مىٍعرًض تىناكلو لَبى

فقاؿ بعد تىرٝبة ا٢بديث: )ييريد ا٤بصنِّف رٞبو ا أٍف  (ٓ)ًإيرىاد النسائي من األحاديث ٙبت ىذٍين البابػىٍْب 
موؿه على ما كاف يف ييوفِّق بْب حديث الب يفة ا٤بتقدِّـ ٧بى اب ا٤بتقدِّـ كبْب حديث الباب بأف حديث حذى

. مث ذىكر كجهىٍْب آخرىين يف ا١بىمع بينهما. ككلُّ (ٔ)الصحراء، كحديث عائشة على ما يف البيت فبلى تػىعىارض(

                                                                                               
(. كحاصل األىمر أف السند ْٔٔاـ(. مث ذىكر ا٤بصنِّف السند اآلخر لبيىاف اإًلٍشكالية يف السند )رقم: : )خالىفو أبو العوَّ -«العبد..

ػاألكَّؿ: "ع رىٍيث بن قىًبيصة رضي ا عنو". كالسند الثاين: "أخربنا أبو العوَّاـ عمراف عن قتادة عن ن ٮباـ عن قتادة عن ا٢بسن عن حي
-ِِّ/ ُرضي ا عنو". ينظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، ) ا٢بسن عن أيب رافع عن أيب ىريرة

مة أٞبد شاكر، بأف اختبلؼ السند ٥بذا ا٢بديث بسبب ِّّ (. كٖبيصوص دىفع ااًلضطِّراب، فقد اٍستىقى ا١بامع مػمَّا ذىىب إليو العبلَّ
ًدين، كلي س ىذا اضطِّرابنا فيو ييوجب ضىٍعفو، بل ىي ةطرؽه ييؤيِّد بعضها بعضنا(. بتصرؼ من: أف "ا٢بسن البصرم" )٠ًبعىو من ناسو متعدِّ

 (. ِِٓ/ ٔذخّبة العقىب )
رجو يف أىصلو  -(ْٔٔأىٍقصد حديث ا٢بسن عن أيب رافع برقم: )-كىذا ا٢بديث          الذم ىو -أخرجو ا٤بصنِّف يف "اجملتىب" كَف ٱبي

(؛ كىذا مػمَّا يدؿُّ على أف ًإضافة ىذا ا٢بديث يف "اجملتىب" ليس ٦برَّد االختصار من ِِٔ/ ٔكما يف: ذخّبة العقىب )  -الكربل
توم على ًإضىافات كما ىنا. كيىدؿ أيضنا بأف االختصار من صنيع ا٤بصنِّف؛ كٍونو يينقص كييضيف، كليس للطَّالب أف  "الكربل"، فقد ٰبى

 لم.            يىفعل ذلك من عنده، مث ال ييشّب إُف ىذا. كا أع

 رجَّح ما ذىكرتو بأف ا٢بديث الذم أىخرجو ا٤بصنِّف ٧بموؿه على حقِّ ا تعاُف، كحديث الشَّيخْب ٧بموؿه على حقوؽ اآلدميِّْب. انظر: (ُ)
 (. ُِّ/ ٔذخّبة العقىب )

 (. ُِّ/ ٔذخّبة العقىب ) (ِ)

من "مرعاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح" ك"ٙبفة األحوذم بشرح جامع  -شَّرحكما أشىار يف ال-مسألة ا١بىمع ا٤بتقدِّـ نػىقىلها ا١بامع  (ّ)
مرعاة  ،عبيد ا الرٞباين ا٤بباركفورمالَبمذم"، مع تىقدًنو كتىٍأخّبو منهما. ككبلٮبا نقىبلى من: ا٢بافظ العراقي يف "شرح الَبمذم". ينظر: 

)مرجع  ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم م،٧بمد عبد الرٞبن ا٤بباركفور (؛ ّٕٓ/ ْ)مرجع سابق(، ) ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح
 (.      ّّٖ/ ِسابق(، )

رٯبو قريبنا، كقد أىخرجو برقم: ) (ْ)  (. َِٔ/ ٔ(. انظر: ذخّبة العقىب )ْٓٔتقدَّـ ٚبى

يفة بن اليمىاف رضي ا عنو "أنو الرٍُّخصة يف البىوؿ يف الصحراء قائمنا". كأى  -ِْقصَّة ا٤بسألة: أف ا٤بصنِّف بوَّب: " (ٓ) ٍكرد فيو حديث حذى
البىوؿ يف البيت جالسنا". كذىكر فيو  -ِٓ(. مث بوَّب بعده: "ْٕٕ/ ُ(، ذخّبة العقىب )ِٔصلى ا عليو كسلم باؿى قائمنا". برقم: )

اؿ على ا٤بنع من البوؿ قائمنا. كرقم ا٢بديث: )  (. ْْٖ/ ُالعقىب ) (، ذخّبةِٗحديث عائشة رضي ا عنو الدَّ

 (. ْْٖ/ ُذخّبة العقىب ) (ٔ)
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ٝبة الباب.   ذلك عند تىناكلو لَبى
ا أشىار إُف ا١بىمع يف "فوائد ا٢بديث"  .  (ُ)كمى

 
ة: -ب   ارض  ع  ت  ع بٌن األ حادٌث الم  م  رٌقته فً الج   من ط 

 كا١بامع يف النُّصوص ا٤بتػىعىارضة أنو 
 يىبحث يف الوىٍىلة األيكُف عن عىدـ كيجود كىٍىمو أك لىٍبسو يف أىحد النَّصَّْب:  -ُ

كسلم من زىكجاتو أيمَّهات كىذا الصَّنيع قد كىقىع منو عند مسألة: أيُّهنَّ أىٍسرع لػيحوقنا بو صلى ا عليو 
كنػىقىل أقواؿ ا٤بتقدِّمْب يف تىأيًيد  (ِ)ا٤بؤمنْب رضواف ا عليهن. كقد قوَّل ا١بامع أف ركاية ا٤بصنِّف فيها كىىمه 

اه، كإذا صحَّ كيجود الوىىم فيكوف ا٤بعُب حينئذو: نىفيي كجود التَّعارض بْب النُّصوص؛ فهو إذٍف  ىذا اال٘بِّ
، ذىىب ا١بامع إُف  يىبحث يف البداية عن انًٍتفاء كجود التَّعارض. كإذا َف يكن ىناؾ كىىمه يف النَّص أك لىٍبسه

 ا٤برحلة الثانية. 
 كا٤بٍرحىلة الثانية ىي: مىرحىلة ا١بىمع بْب النُّصوص ا٤بتػىعىارًضىة:  -ِ

ده يىبحث بأنو إذا كىجىد ما ظاىره التَّعارض بْب النُّصوص، ا٘بَّىو إُف عملية ا١بىمع بْب ال نُّصوص، ك٪بًى
 .  (ّ)عن كىٍجوو للجىمع بْب األىحاديث، ليىخريج من أىمر تىعارض النُّصوص

. فقد كاف تىعليقو على النَّحو اآليت: )قد عىرفتى أف ىذا (ْ)كمىا صىنع مع أىحاديث "كىٍضع ا١بىوىاًئح" 
موؿه على أِنا تىًلفىٍت بعد أىكىاف ا١بيذاذ، كتػىٍفريط ا (ٓ)ا٢بديث م يف تىػركها بعد ذلك على الشَّجر، فإِنا ٧بى ٤بٍشَبى

م، كليس لو حقه يف الوىٍضع، فبل يكوف ا٢بديث ميعارضنا لتلك األىحاديث  حينئذو تكوف من ضىماف ا٤بٍشَبى

                                 
 (.ِٖ/ ّْذخّبة العقىب ) (ُ)

فىٍضل الصَّدقة"، حديث عائشة رضي ا عنها كفيو: "فكانٍت  -ٗٓقصَّة ا٤بسألة: أف ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف أىٍخرج حديثنا ٙبت باب " (ِ)
ا، ف (. كىو ييعارض ٗبىا ريكم على سىبيل ُِْٓكاف ذلك من كثرة الصَّدقة ...". برقم: )سىٍودة أىسرعهنَّ بو ٢بوقنا، فكانت أىةطو٥بنَّ يىدن

اـ ابن ااًلٍستفاضة يف كيتب السِّّبى بأف زىينب بنت جىٍحش رضي ا عنها كانت أىٍسرع زكجاتو ٢بيوقنا بو صلى ا عليو كسلم. كصىرَّح اإلم
؛ حيث كىصىف الرِّكاية بأف ىناؾ تقدٲبنا كتأخّبنا. ا١بوزم بأف يف الرِّكاية الٍب أىٍخرجها ا٤بصنِّف غى  لطنا، كلكن عبارة السيوةطي كانت أخىفَّ

 (.     ََْ-ّّٗ/ ِِكةطريقة ا١بامع سلمو ا تعاُف: أنو بػىيَّػن كيجود الوىٍىم يف الرِّكاية، كال كيجود للتَّعارض. انظر: ذخّبة العقىب )

 ن أىٍكجيو ا١بىمع.كيىٍأيت يف العنصر التاِف، ا٢بديثي ع (ّ)
اكمِّ. كقصَّة ا٤بسألة: أف ىناؾ أىحاديث جاءىت بوىٍضع ا١بىوىائح، كحديث جابرا١بىػ (ْ) ع ا١بىاًئحىة، ما أىذىب الثَّمر بأىمرو ٠بى رضي ا  وىاًئح: ٝبى

برقم:  «لك أٍف تىأخذ منو شيئنا.. إٍف ًبعتى من أخيك ٜبرنا، فأىصابتو جاًئحة، فبل ٰبلُّ »عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 
(. لكٍن يف ا٤بقىابل جاء بعض األىحاديث الٍب ال تىأمير بوىٍضع ا١بىواًئح عنو، بل كأنو إشىارةه ِّٔ -ِِٔ/ ّْ(. ذخّبة العقىب )ِْٗٓ)

 عنو قاؿ: أيصيب رجله يف عهد إُف ًإٍنظاره حىالة ا٤بٍيسىرة كالصرب عنو، كا٢بديث الذم أىٍكرده ا٤بصنِّف: عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا
. كيف آخره قاؿ «تىصدَّقوا عليو»رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف ٜبارو ابتىاعها، فكثير دىيٍنو، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

 (. َِٕ -ِٗٔ/ ّْ(، ذخّبة العقىب )ِّْٓ. ا٢بديث برقم: )«خيذكا ما كىجدمتُّ ، كليس لكم إالَّ ذلك»صلى ا عليو كسلم: 

 حديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو ا٤بشىاًر إليو.   (ٓ)
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 .(ُ)ا٤بوًجبة كىٍضع ا١بوىاًئح، كعلى تىقدير: عىدـ ٞبىٍلو على ىذه الصُّورة، فتلك األىحاديث تيرجِّح عليو؛ لقيوَِّتا(
ػىل كلَّ حديثو على حالةو معيَّنة.   فا١بامع تىعامل مع ىذه األىحاديث الٍب ظىاىرىا التَّعارض، بأٍف ٞبى

 اكأيالًحظي على عبارتو، أنو ييركِّز على انًٍتفاء التَّعاريض أك كيجوده بْب األدلَّة كاألىحاديث، بأف ىناؾ كىٍجهن 
 للجىمع بْب األدلَّة. 

ن تىصدَّؽى كىو ٧بتاجه ٤بالًو". كقد مىاؿ ا١بامع ٗبثل ما مىاؿى إليو البخارم يف كمثاؿه آخر، يف مسألة: "مى 
، كقد قاؿ: )عندم أف ما قاؿ اإلماـ البخارم رٞبو ا تعاُف ىو األىٍرجح، كحاصلو أف (ِ)تىرٝبتو لصحيحو

يكوف معركفنا بالصَّرب، كًفعل أيب  مىن تىصدَّؽ ٗبالو كىو ٧بتاجه، أك أىٍىلو، أك عليو دىٍينه، بىطىلت صىدقتو، إالَّ أفٍ 
) تمع األدلَّة من غّب تىعارضو  . (ّ)بكر رضي ا عنو، كهبذا ٘بى

ًحٍظ ٝبلتو األخّبة "من غّب تػىعىارض"، كىذا الذم ذىكرتو بأنو ييركِّز على نىفًي التَّعارض.      كالى
يىردُّ ا٤بصلِّي السَّبلـ ؟" كاٍختار  كمن األمثلة أيضنا، ما جاء ٙبت مسألة: "ىل ييسلَّم على ا٤بصلِّي كىل

نع التَّعارض بْب األدلِّة، ك٥بذا ٞبىىل ا١بامع أىحاديث النَّهي على الردِّ  (ْ)ا١بامع بأف ا١بىمع أٍكُف حٌب ٲبى
اه ىو ما اختاره اإلماـ الشوكاين أيضنا ـ، كجىواز ردِّ السَّبلـ باإلشىارة، كىذا اال٘بِّ ، إالَّ أف ا١بامع (ٓ)بالكبلى

أىضاؼ أمرنا ىنا، كىو اٍعًتذاره للفريق اآلخر، قاؿ: )كأمَّا الذين قالوا: ٔبواز الرَّد باللَّفظ يف الصبلة، فيػيٍعتذر 
ـ يف الصبلة(  .(ٔ)عنهم بأِنم َف يػىٍبلغهم نىسخ جىواز الكبلى

 ًكل ا٢بديث":مث ا٤بٍرحىلة الثالثة كىي: بأنو إذا َف ٲبيكن ا١بىمع، تيٍصبح تلك األىحاديث ًضٍمن "ميشٍ  -ّ
ت ا٢بديث؛ لعىدـ ًإمكاف ا١بىمع بينها.  فتيصبح تلك األىحاديث ا٤بتعىاًرضة ًضٍمن ميٍشكبلى

ثَّل بو ىنا، أنو يف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّـ  ذىكر بأنو إذا َف ٲبيكن ا١بىمع،  -يف كىٍضع ا١بىوىاًئح-كمػمَّا يىصلح أٍف ٲبي
ـ األىحاديث اآلًمرة بوىٍضع ا١بوىاًئح ، كعلَّل ذلك بأف األىحاديث اآلًمرة بوىٍضع ا١بىوىاًئح ىي األىٍرجىح فإنو ييقدِّ

 من ناحية القيوَّة كالثُّبوت. 
يىبحث يف البداية عند "األحاديث  -كمثل غىّبه من الشُّراح-كحاصل ما يف ىذا ا٤بوضوع، أف ا١بامع 

                                 
  ( مع بعض التصرؼ.ُِٕ/ّْذخّبة العقىب ) (ُ)

إذا تىصدَّؽ كىو ٧بتاجه إليو ىل ييردُّ عليو". كأىٍكرد فيو  -ٓٓقصَّة ا٤بسألة: يف "حيكم التَّصىدؽ مع ا٢باجىة إُف ا٤باؿ"، كذىكرىا عند تىبويب: " (ِ)
الفه لصىنيع أيب بكر رضي ا عنو عندما كاف ِّٔٓحديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو برقم: ) اؿ على أٍف ييردَّ لو، كىو ٨بي ( الدَّ

 (.  ّٕٕ -ّٕٓ/ ِِيينفق مالو كلو كَف يينكر عليو صلى ا عليو كسلم. انظر: ذخّبة العقىب )

 (. ّٕٕ/ ِِذخّبة العقىب ) (ّ)

رىدُّ السَّبلـ باإلشىارة يف الصبلة". كأىٍكرد فيو حديث صهيب رضي ا عنو، كفيو "فردَّ عليَّ  -ٔة: أف ا٤بصنِّف أىٍكرد ٙبت باب "قصَّة ا٤بسأل (ْ)
الف ما كىرد من بعض اآلثار عن بعض الصحابة باألىمر بردِّ السبلـ من ا٤بصلِّي. فهل يىردُّ ُُٖٔإشىارةن بًإصبعو" برقم: ) (. كىذا ٱبي

 (. ُٔٔ -ُُٔ/ ُْي السَّبلـ على مىن سلَّم عليو أك يىكتفي باإلشىارة بأيصبعو كمىا يف ا٢بديث؟ انظر: ذخّبة العقىب )ا٤بصلِّ 

 (. ُٔٔ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ُٔٔ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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صحَّ كجود ما ظاىره التَّعارض ذىىب  ا٤بتعىارًضة" عن ما يىنفي كيقوع التَّعارض، من كجود كىىمو أك خطأو. فإفٍ 
 إُف ًإمكانيَّة ا١بىمع كالتػٍَّوفيق بْب النُّصوص. فإٍف َف ٲبيكن ا١بىمع، ذىىب إُف تىرجيح األىحاديث األىكثر قوةن.              

مع بْب آيةو كحديث، كمىا عند تىناكلو ٤بسألة "ديخوؿ الػميٍشرؾ ا٤بسىاجد كا٢بـر  كمن ةطريقتو: أٍف ٯبى
جيح، كتػىٍرجيحيو ا٤ب كي". كقىٍصده أف ييبْبِّ ا٤بسألة فقهيةن كليس مسألة ا١بىمع، كلكنو تىكلَّم عن ا١بىمع عند الَبَّ

بيِب على أف ا١بىمع أٍكُف من غّبه، كرىجَّح قوؿ ابن حىـز رٞبو ا تعاُف
(ُ).  

ة: -ج  ض  ار  تع  ع بٌن األحادٌث الم  م  ه ه فً الج  ج  من أ و   

 مع عند ا١بامع: كمن أىٍكجيو ا١بى 
 ٞبىٍل كل قصةو ٗبىا ييناسب ا٢بىاؿ: -ُ

كمن األمثلة: أنو عند حديث ا٤بصنِّف من أف "األىعرايب ةطىلىب ا٥ًبٍجرة" فأىًذف لو النيب صلى ا عليو 
. كرىأىل ا١بامع أف (ِ)كسلم، كحديث آخر أف أىعرابينا سأىؿ ا٥بٍجرة فلم ييرخِّص لو النيب صلى ا عليو كسلم

ٍجو ا١بىمع بينهما: أف كلَّ حديثو ٗبىا ييناسب حاؿى كلِّ شخصو منهما، كذلك أف النيب صلى ا عليو كى 
كسلم رىأىل أف األىعرايب األىكَّؿ مػمَّن يىتحمَّل مىشقَّة الغيربة كا٤بشىاؽ يف سبيل ا، كاألىعرايب الثاين ظىهر أنو ال 

 .   (ّ)فحىمىل كل قصَّةو ٗبىا ييناسب حاؿى الشَّخص كحاؿ السَّائليىتحمَّل مىشقَّة الغيربة عن أىىلو ككةطىنو، 
ًمل األىٍمر على تىعدُّد الوىقىائع: -ِ  كمن أىٍكجيو ا١بىمع عند ا١بامع: أٍف ٰبى

كرىأٍيو فيمىا كىرد من بعض الرِّكايات أف النيب صلى ا عليو كسلم "صلَّى خلفى أيب بكر رضي ا 
قالت: إف أبا بكر ائتىمَّ برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فكاف النيب صلى ا  ، كركاياته أيخرل(ْ)عنو"

ل عدَّةى أقواؿو للعلماء من "عمدة القارم" يف ا١بىمع بْب الرِّكايات. كقد أىٍعطى . كنػىقى (ٓ)عليو كسلم ىو اإلماـ

                                 
 (.   ُْ/ ٗسجد ا٢براـ. انظر: ذخّبة العقىب )كىو قوؿ اإًلماـ الشَّافعي أيضنا: ٔبىواز ديخوؿ ا٤بٍشرؾ ا٤بسىاجد إالَّ ا٤ب (ُ)
اد بن ا٥باًد رضي ا عنو "أف رجبلن من األىعراب، جاء  -ُٔا٢بديث األكؿ أىخرجو ا٤بصنِّف يف باب: " (ِ) الصبلة على الشهداء". عن شدَّ

لى ا عليو كسلم بعض أصحابو..". برقم: إُف النيب صلى ا عليو كسلم، فآمن بو كاتَّبعو، مث قاؿ: أيىاجر معك، فأىٍكصى بو النيب ص
(. كا٢بديث الثاين أىخرجو الشَّيخاف كا٤بصنِّف كغّبىم: عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو أف َِِ/ ُٗ( ذخّبة العقىب )ُّٓٗ)

. يف كتاب «ن ًإبل؟..كىٍٰبك، إف شىٍأف ا٥ًبٍجرة شديد، فهل لك م»أىعرابينا سأؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن ا٥بجرة؟ فقاؿ: 
   (. كحاصل األىمر: أف ا٢بديث األكؿ أىًذف لو صلى ا عليو كسلم با٥ًبجرة، كا٢بديث الثاين َف يىأذىف لو با٥ًبجرة.ُْْٔا١بهاد برقم: )

 (. َِْ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)

عبد (. كانظر: َُ/ ٢َُبافظ ابن رجب. انظر: ذخّبة العقىب )ىنا ةطىرىح ا٤بسألة بًصيغة السُّؤاؿ: )فإٍف قيل..( كىو ليس منو، بل من ا (ْ)
، مكتبة الغرباء األثرية: ا٤بدينة النبويةكآخركف ) ٧بمود عبد ا٤بقصود ٙبقيق:، تح البارم شرح صحيح البخارم، فبن رجب ا٢بنبلياالرٞبن 

 ( كا أعلم.   ُُٗ/ ٓ(، )ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ، ُط

صبلة اإلماـ خىلف رجلو من رىعيَّتو". كأىخرج فيو حديث أنس رضي ا عنو أنو قاؿ: "آخر  -ٖ باب: "قصَّة ا٤بسألة: أف ا٤بصنِّف يف (ٓ)
ىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مع القـو صلَّى يف ثوبو كاحد، ميتوشِّحنا خلف أيب بكر" برقم: ) (، ذخّبة العقىب ٖٕٓصبلةو صبلَّ

من تىبويبو، حيث صرَّح بأنو صلى ا عليو كسلم صلَّى خىلف أحدو من رعيَّتو، كىو أبو  (. كرىٍأم ا٤بصنِّف يف ا٤بسألة كاضحه ٓ/ َُ)
بكر رضي ا عنو. كا٢بديث ا٤بذكور ييعارض ما أىخرجو الشَّيخاف من حديث عائشة رضي ا عنها، كفيو: "فكاف رسوؿ ا صلى ا 
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، ىو األىٍكُف يف ا١بىمع بْب (ُ)اًقعةعلى تىعدُّد الوى )لنا ا١بامع رىأٍيو يف ىذه ا٤بسألة، بأٍف ٞبىىل ااًلٍختبلؼ 
 .  (ّ)، (ِ)(أىحاديث الباب

 كمن األىٍكجيو عند ا١بامع: ا٢بىٍمل على األىدىب كحيٍسن الًعٍشرىة:  -ّ 
كىذه الطريقة استىٍخدمها ا١بامع للجىمع بْب أىحاديث مسألة: "تىصدُّؽ ا٤برأة من مىا٥با بغّب ًإذف زكجها 

ـٍ ال ؟" وز أ ر إُف أف كىٍجو ا١بىمع ىو ا٢بىٍمل على حيٍسن الًعٍشرة. كقد سىاؽى ا١بامع األىدلَّة األيخرل . كأشىا(ْ)ٯبى
 .(ٓ)الٍب تىدؿُّ على ا١بىواز

كيف مسألة ا١بىمع ىذه، َف يىكن أيسلوب ا١بامع التَّصريح بويجود التَّعارض بْب األىحاديث، كمىا كاف  
ث عن ٨ٍبرجو بْب ىذه األىحاديث ا٤بتعىارًضىة. يىفعل يف ا٤بسائل ا٤بتقدِّمة، كلكٍن ييفهم من   صىنيعو أنو ٕبى

جيح، ففي ىذا  ،ا١بامعب ليست خاصةن  ػمىٍسلكي كغّبه من الػمىسىالكال اكىذ كإ٭با دىٍكره ااًلٍختيار كالَبَّ
 اعةو ٝبل ا١بامع من حاشية السندم ما يىدؿُّ على أنو مىذىب قد نػىقى  -أىٍعِب: ا٢بىٍمل على األىدىب-الػمىسلك 

 . (ٔ)كاإلماـ الشافعي كا٢بافظ البيهقي  ،ا٤بتقدِّمْب من العلماء
 كمن األىٍكجيو: الػحىٍمل على النَّدب:  -ْ

مل األىٍمر على النٍَّدب كليس على الويجوب. كمىا يف مسالة "كيجوب ااًلٍغتساؿ على  أٍم: ٰبى
ٍف تػىٍغػتىسل ا٤بٍستىحاضىة لكلِّ صبلةو على ا٤بٍستىحاضىة لكلِّ صبلة". فقد ٞبىىل ا١بامع األىحاديث اآلًمرة بأ

 .   (ٕ)النَّدب كليس الوجوب، كىو القوؿ الذم انٍػتىهى إليو ا٢بافظ ابن حجر
 

                                                                                               
ا يى  قتدم بو" فهذا ا٢بديث جىعل الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ىو اإلماـ. انظر: ذخّبة عليو كسلم ييصلِّي بالناس جالسنا، كأبو بكر قائمن

 (.      ُُ-ٗ/ َُالعقىب )

ئي. انظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)  (. ِّّ-ِّٗ/ُْكتىكلَّم ا١بامع عن ضىابط "ا٢بىمل على تىعدُّد الوىقىائع"، بنىقلو من ا٢بافظ العىبلى

 (. ُُ/ َُذخّبة العقىب ) (ِ)

عه آخر تىكرَّر يف ا٢بديث قبل صفحةو )ى (ّ) (. كةطىرىحو بأيسلوب السُّؤاؿ، كىو ييعارض مع حديث أنس ا٤بذكور آنفنا، كا٤بسألة ٖ/ َُناؾ ٝبى
ىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ؟". انظر: ذخّبة  العقىب )  (.ٖ/ َُىي: "ما ىي آخر صبلةو صبلَّ

قة ا٤برأة من بيت زكجها". كذىكر فيو حديث عائشة رضي ا عنها عن النيب صلى ا عليو  -ٕٓقصَّة ا٤بسألة: أف ا٤بصنِّف أىخرج يف " (ْ) صىدى
(. كىو ييعارض ما ّٖٓ/ِِ( ذخّبة العقىب )ِّٗٓ. برقم: )« إذا تىصدَّقت ا٤برأة من بيت زكجها، كاف ٥با أجر..»كسلم قاؿ: 

ا". عن عبد ا بن عمرك رضي ا عنهما أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ يف عىطيَّة ا٤برأة بغّب ًإذف زكجه -ٖٓأىخرجو ا٤بصنِّف يف "
(. فا٢بديث األكؿ أىجىاز، كا٢بديث الثاين َّٗ/ِِ(، ذخّبة العقىب )َِْٓ. برقم: )«ال ٯبوز المرأةو عىطيَّة إالَّ بًإذف زكجها»خيطبتو: 

 . مىنىع، كىذا تػىعىارضه
 

 (. ِّٗ-ُّٗ/ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ُّٗ/ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ِْْ-ِّٖ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ة:   ٌ ائل الف قه س  ح  من ج ه ة الف ق ه والم  ر   المطلب السابع: الش 

   

ٌ ة:     سألة  ف قه له لـم  ناو  ثلٌة فً ت  : أ م   أولا

 
فيَّة كيف دراسةو لػمىٍوضعو  و ألىٍعرؼى مىٍنهجو كةطريقتو يف النَّقل للمىسائل الًفقهيَّة ا٣ببلى ميعْبَّ

، كجدتُّ أنو (ُ)
 يف مسألة: "أىقواؿ أىل العلم يف صبلة ا٢باًئض كصٍومها" قد قاـ باآليت: 

أ بىأىمر "اإًلٝباع(ِ)النُّقطة األكُف: الًبدءي باإًلٝباع أ يف ا٤بسألة، أنو بىدى " بأف ا٢باًئض تػىٍقضي : فأكَّؿي ما بىدى
ل الصَّـو كال تػىٍقضي الصبلة، كذىىب ا١بامع إُف النَّقل من ًإماـ مسىائل اإًلٝباع، كىو أبو بكر بن ا٤بٍنًذر، فنػىقى 

أ باإًلٝباع. كأمَّا صىنيع ا٢بافظ ابن حجر يف شرٍ (ّ)عنو من كتابو "األٍكسط"، كأشىار إُف ىذا حو ، فإذٍف ىو بىدى
، كأمَّا ا١بامع فرىجىع إُف نػىٍفس (ْ)اإلٝباع، يىعِب: ىم فقط أىشىاركا عن ابًن ا٤بنذر مسألةى  كغّبه، أِنم أشىاركا

ا٤بٍصدر كنىقل اللَّفظ ٕبوىاِف ٟبسة أىسطر، فهو َف يىكتفي باإلشىارة كإ٭با ذىىب إُف ا٤بٍصدر كنىقل قوؿ ابن 
ف صىنيع ا١بامع ىنا ااًلىتماـ بأىمر اإًلٝباع، بالرُّجوع ا٤بٍنًذر؛ ألىٮبيَّة ا٤بسألة كاٍىتمامو بأىمر اإًلٝباع. كا٢باصل أ

 ل ما يىقريب من لىٍفظو؛ بياننا ألىٮبيَّة أىمر اإًلٝباع يف ىذه ا٤بسألة. إُف ا٤بٍصدر، كنػىقى 
مث النُّقطة الثانية: أنو ذىكر عن ا٢بافظ ابن عبد الرب أنو حىكى "عن ةطائفةو من ا٣بوارج، أِنم كانوا 

ع ىو اٍستىفاد من عدَّة مرىاجع، كمػمَّن أشىار إُف ىذه . كىذا ا٤بٍوضً (ٓ)ًئض قىضاء الصبلة"ييوجبوف على ا٢با
. مث ذىكر جزئيةن أيخرل يف ىذه النُّقطة، كىي أِنم أشىاركا إُف أف ميستند اإًلٝباع (ٔ)النُّقطة ا٢بافظ ابن حجر

 .(ٕ)ىو حديث الباب الذم أىخرجو ا٤بصنِّف
ل ا٤بسألةى بتػىٍعبّبه، فقاؿ: "ككاف قيدمىاء السَّلف.." كَف أىًجد هبذا امع كأنَّو نػىقى كالنُّقطة الثالثة: أف ا١ب

                                 
حو كما إُف كنت ذكرتي ىذا العنصر ٙبت: "الشَّرح من ًجهىة العيلـو األيخرل". كلػمَّا رأيتي أٮبيَّة ىذا ككثرة نيقولو فيو، كاٍسًتعراضو كتػىٍرجي (ُ)

 .  ذلك؛ رأيتي ًإفرىاده ٗبطلبو مستقلو
 (. ْْٔ/ٓذخّبة العقىب ) (ِ)

، ينظر:  (ّ)  ٙبقيق: أبو ٞباد صغّب أٞبد ،ألكسط يف السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ، ابن ا٤بنذرا٧بمد أبو بكر ذىكر ا١بامع أنو نىقلو بتصرُّؼو
 قل اإًلٝباع. (. كاإلماـ ابن ا٤بٍنًذر من أىٍشهر علماء ا٤بسلمْب يف نى َِّ-َِِ/ ِ(، )ـُٖٓٗ/ىػَُْٓ، ُ، طدار ةطيبة: الرياض)

(. كأمَّا صىنيع صاحب "مرعاة ا٤بفاتيح" يف ُِْ/ُ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد ينظر:  (ْ)
ح مشكاة مرعاة ا٤بفاتيح شر  ،عبيد ا الرٞباين ا٤بباركفورم"مسألة اإلٝباع" فقد نىقل قوؿ اإلماـ الشَّوكاين من "نيل األكةطار". ينظر: 

 (.  ِٕ/ ٕ)مرجع سابق(، ) ا٤بصابيح

 (.ْْٔ/ٓذخّبة العقىب ) (ٓ)

(. كقد قلتي يف ميسودَّة البحث: ال أىدرم من أين ُِْ/ُ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد  (ٔ)
ا من "عمدة القارم". مث تىبْبَّ ِف أف األىقٍ  .نػىقىل أك اٍستىفاد، رٗبَّ  رب ىو "فتح البارم" البن حجر. كا تعاُف أعلم با٢بقِّ

سيقوط الصبلة عن ا٢بائض". عن ميعىاذة العىدىكيَّة قالت: سىألٍت امرأةه عائشة رضي ا عنها: أىٍتقضي  -ُٕأخرج ا٤بصنف يف باب " (ٕ)
   (.َْْ/ٓ(، ذخّبة العقىب )ِّٖا٢بائض الصبلة ؟ فقالت: أىحىريكريَّةه أنًت ؟ ... برقم: )
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هبذا اللَّفظ عند البحث، فيػىٍقوىل لدمَّ بأف ا١بامع صىاغىو  -مػمَّا كىقفتي عليو من شيرَّاح األحاديث-التػٍَّعبّب 
تىٍستىقبل القبلة كتىتوضَّأ.." حٌب ال تىتعوَّد على . كمىا أنو ركَّز على الًعلَّة، بأف ا٤بقصود من أٍف "(ُ)بتػىٍعبّبه

ًحظ التَّعبّب "ككاف قيدماءى السَّلف.."، مث ذىكر العلَّة ا٤بقصيودة من ىذا األىمر.  البىطىالة كترؾ الصبلة. فبلى
، (ِ)ل من "شرح ا٤بهذَّب"ع نػىقى ل بعد ذلك من كيتب الفقو، كيف ىذا ا٤بٍوضً كالنُّقطة الرابعة: أنو نػىقى 

، كقد أشىار ا١بامع إُف مٍصدره يف بداية النَّقل، مث ذىكر (ّ)لذم ىو كتابه لئلماـ النَّوكم يف فقو الشَّافعيةا
 بأف ا٢بائض ليس عليها كيضوء كال أٍف تىستقبل القبلة.  (ْ)قوؿ ا١بمهور

ل من  ا٤بسألة، مث نػىقى ل أكالن اإًلٝباع، مث ذىىب إُف شيرَّاح األىحاديث كاٍستىفاد منهم يف ىذه فإذٍف، ىو نػىقى 
تيب ا٤بٍنًطًقي للمسألة ، (ٓ)كيتب أىىل الفقو. كىو ىنا كتاب اإلماـ النَّوكم رٞبو ا، كمىا أنو ىنا رىاعىى الَبَّ

اًلف ىذا القٍوؿ، كليس لقو٥بم ميستنده. مث ذىكر أف  أ بالقوَّة كىي اإًلٝباع، مث ذىكر أف بعض ا٣بىوارج ٱبي فبىدى
اٍسًتقباؿ الًقبلة للحاًئض كأٍف تتوضَّأ كتىٍذكر ا تعاُف، كضىعَّف ا١بامع ىذا القوؿ، مث  بعض السَّلف اٍستىحبَّ 

. كذىكر ًعلَّتو كىو عىدـ كجود الدَّليل. كذىكر -كاختار مذىب ا١بمهور-خىتم ا١بامع ا٤بسألةى بأٍف بْبَّ رىأٍيو 
. مث تىًبعو بذًكره (ٔ)فبلى يىنبغي ااًلٍلًتفات إليو( بأف ًإٯبابى شيءو على ا٢بائض )تىٍشريع مىا َف يىٍأذف ا بو.

 . (ٕ)لنىصيحة
ل من كمثاؿه آخره على موىاًضع الفقو يف ىذا الشَّرح، ما تىناكلو يف "شرح ا٢بديث" لػمىعُب ا١بىاًئحىة، فنػىقى 

ا٤بالكيَّة يف حىدِّىا". مث  ل منو أيضنا يف "حىدِّ ا١بىاًئحة كاٍخًتبلؼالقرةطيب يف "ا٤بفهم" تىعريفو للجىاًئحىة، مث نػىقى 
حظي ىنا:   يىٍأيت ا١بامع بنىقلو من "ا٤بغِب" يف تىعريف ا١بىاًئحة. ككلُّ ىذا النَّقل يىذكر ا١بامع ا٤بٍصدر. كأيالى

ا أيٍشكل (ٖ)النُّقطة األكُف: أنو نػىقىل من "ا٤بفهم" . كىو كتابه يف شرح مسلم، كا٠بو الكامل "ا٤بفهم لػمى
( الفقيو ا٤بالكي، من رًجاؿ ىػٔٓٔعمر أيب العباس القرةطيب )ت:لم" كىو ألٞبد بن من تػىٍلخيص كتاب مس

                                 
/ ِ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارم، فبن رجب ا٢بنبلياعبد الرٞبن كأىقربي مىن تىناكؿ ا٤بسألة بالقيٍرب من لىٍفظو:  (ُ)

(؛ مث َُّ/ ّ، د.ط، د.ت(، )دار إحياء الَباث العريب)بّبكت:  عمدة القارم شرح صحيح البخارما٢بنفي،  ٧بمود العيِب(؛ ك ُُّ
، دار الكتب العلمية)بّبكت:  ٧بمد علي معوضك ٙبقيق: ساَف ٧بمد عطا ، الستذكارا ،بن عبد الربا يوسف أبو عمريضنا: كىجدتُّ أ

 ٙبقيق: ةطو عبد الرءكؼ سعد، شرح الزرقاين على موةطأ اإلماـ مالك، األزىرم ٧بمد الزرقاين(؛ ك ّّٖ/ ُـ(، )َََِىػ/ُُِْ، ُط
 (.   ِّٗ/ُ(، )ـََِّ/ىػُِْْ ،ُ، طمكتبة الثقافة الدينية)القاىرة: 

 (. ْْٔ/ٓذخّبة العقىب ) (ِ)

 ػ(. ىٕٔٔي الدِّين ٰبي النَّوكم )ت:ا٤بطبوع كا٤بشهيور باسم: "اجمٍلميوع شرح ا٤بهذَّب" مع تكملة السبكي كا٤بطيعي أليب زكريا ٧ب (ّ)

 ككأفَّ ىذا النَّقل تىعقيبه على ما ذيكر من القوؿ األكَّؿ.  (ْ)

تيب الزَّمِب لوىفىيات األىئمَّة، عند نػىٍقلو ألقواؿ األىئمَّة من كيتبهم كمىا ىنا". كأىرلقد قيلت يف (ٓ) بعد الدِّراسة   ميسودَّة البحث: "ككأنو ييراعي الَبَّ
تيب ا٤بٍنًطًقي للمسألة. كا أعلم.    أنو ال قػيوَّة ٥بذا القوؿ؛ ألنو كاف ييراعي الَبَّ

 (. ْْٕ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٔ)

 كىذا يىٍأيت يف: "النصائح كالتوجيهات".  (ٕ)
 (.ِْٔ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
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امع منو مسألةن فقهيَّة، ل ا١ب. كمىعُب ىذا أف الكتاب ييعدُّ من "شركح األىحاديث" كمع ذلك نػىقى (ُ)ا٢بديث
ا كاف يىشرح "صحيح مسلم" يف تلك األيَّاـ كنى لًػمى  اسىب أٍف يىنقيل منو، كا ا رأل ا٤بناسبة من كىٍضًعو، كلرٗبَّ

 أعلم. كعلى كلو فالكتاب "ا٤بفهم" يػىٍندىرج ٙبت "شركح األحاديث". 
لو من "ا٤بغِب" َف ٱبىٍلو لو من تىعقيبو ، كيف نػىقٍ (ِ)النُّقطة الثانية: كاف ا٤بٍصدر الثاين لو ىو كتاب "ا٤بغِب"
: )ىكذا نيسخة ا٤بغِب، كَف أىٍىتًد ٤بعُب ىذه (ّ)على تلك الًقٍطعة ا٤بٍنقولة، فقد علَّق يف ا٢باشية السفلية

 .(ْ)اللَّفظة، فا تعاُف أعلم(
. (ٓ)كالنُّقطة الثالثة: أنو كىضىع تىعليقنا آخر يف ا٢باشية السفلية، على حديثو أىٍكرىده ابني قدامة يف ا٤بٍقطىع 

تاج إُف صحَّة ا٢بديث، كَف يىذكر ابني  ه، حٌب نىنظير فيو، فا  فقاؿ ا١بامع يف ا٢باشية: )لكٍن ٰبى امة سنىدى قدى
 . (ٔ)تعاُف أعلم(
       

ٌ ة:    ائ ل الف قه ه فً المس  ر  اد  ص  ا: من م  ٌا  ثان

 
مة الشَّ  رح إُف عدَّة مرىاجع رىجىع إليها يف شٍرحو، كخصَّ بالذِّكر مرىاجعو من  لقد أشىار ا١بامع يف مقدِّ

ميوع" ك"ا٤بٍغِب"كيتب أىل الًفقو: فقد ذىكر "األىٍكسط" ك"اجمل
البن قدامة ا٢بنبلي، كقد اٍستىفاد ا١بامع منو   (ٕ)

 . (ٖ)كثّبنا يف ا٤بساًئل الفقهيَّة. ك"بداية اجملتهد كِناية ا٤بقتصد"، كغّبىا من الكيتب
 ل من "ا٤بوةطأ"كمن ا٤بصىادر الٍب يىنقل منها "ا٤بساًئل الفقهيَّة" ا٤بتعلِّقةي با٢بديث كًفقو السُّنة: أنو نػىقى 

ا أنو نػىقى (ٗ)لئلماـ مالك كا٠بو وكم . ك"شرح صحيح مسلم" لئلماـ النَّ (َُ)ل من "سنن" اإلماـ الَبمذم. كمى
"ا٤بنهاج". كىو من ًضٍمن كيتب شركح ا٢بديث، لكن الكتاب ضمَّنو مسائل فقهيَّة ميفيدة، فقاـ ا١بامع 

ريره ٤بسألة "اختبلؼ أىل العلم، ىل السُّ  ـٍ بالنَّقل منو، كمىا عند ٙبى جود أىفضل من الًقياـ كسىائر األىركاف، أ

                                 
 (. ُٖٔ/ ُ)مرجع سابق(، ) ، األعبلـخّب الدين الزركليانظر:  (ُ)

 كتابه مٍوسوعيه يف الفقو ا٤بقىارف مع الفقو ا٢بنبلي، كىو البن قدامة ا٢بنبلي ا٤بقدسي.   كىو (ِ)

 ة، على كلمة مىذكورةو يف ا٤بٍقطع الذم نىقلو من "ا٤بغِب" كىي كلمة "ا٢ببق". عىلَّق يف ا٢باشية السفلي (ّ)

 (.ِْٔ/ ّْذخّبة العقىب ) (ْ)
 أم: حديث جابرو رضي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم "قىضى يف ا١بىاًئحىة ..". كذىكر أف السَّاجي قد رىكاه. (ٓ)

 (. ِْٔ/ ّْذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. ُِٓ/ ُٗ(. كذىكر "األكسط" كما يف: ذخّبة العقىب )ُٖ/ ّّ(، ك)ٕٗ/ ّّاًضع: ذخّبة العقىب )من ا٤بوى  (ٕ)

 (.َْ/ ٕ(. كنػىقىل من "بداية اجملتهد" كما يف: ذخّبة العقىب )ُِ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (.َُِ/ ّرقاين (، كنػىقىل منو آثارنا، مث قاؿ: )"ا٤بوةطأ" بشرح الز ٗٔ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

  (.َِٕ/ ُٗذخّبة العقىب ) (َُ)
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العىٍكس ؟"
. كرىجىع إُف "ا٤بنهل العىذب ا٤بوركد شرح (ِ). ككذا من كتاب "ا٤بفهم" يف شرح صحيح مسلم(ُ)

. كلكٍن بالدَّرجة األكُف، ىو أىكثر النَّقل من "فتح (ّ)سنن أيب داكد" لئلماـ ٧بمود ٧بمد خطاب السُّبكي
 ن حجر.البارم" للحافظ اب

كمن مىصىادر ا١بامع الٍب تىندىرج ٙبت كيتب شرٍح أحاديث األىحكاـ كفقو السُّنة: مىٍصدر "ًإٍحكاـ 
ا نىقل ا١بامع الكثّب من "نيل األكةطار" للشوكاين، كىو يف مٍوضعو أىةطىاؿ النَّقل منو(ْ)األحكاـ" . (ٓ). كمى

ا أىكثر من "ةطى (ٔ)ككتاب اإًلماـ ابن حىٍزـ "الَّى" . ككذا اٍستىفاد ا١بامع من كتاب ابن (ٕ)رح التَّثريب" . كمى
 . (ٖ)ن "اإًلٍعبلـ بفوائد عيمدة األىحكاـ"قِّ ا٤بلى 

فية، فقد نػىقى كمن مىصىادره من الكيتب األخرل: أنو قد يىنقي  ل ل من كيتب التَّفسّب للمسىاًئل الفقهيَّة ا٣ببلى
ب كالذَّبيحة" ل من "ا١بامع ألىحكاـ . كنػىقى (ٗ)من تىفسّب ا٢بافظ ابن كىثّب مسألةى "اٍشَباط التٍَّسمية على الكبلى

 . (ُُ)ل يف الفقو من "زىاد ا٤بعاد" البن القيِّم. كرحم ا تعاُف ا١بميع. ككذا يىنقي (َُ)القرآف" لئلماـ القرةطيب 
 

ٌ ة:   ه الف قه مور 
ح فً أ  م  ل  ا: م   ثالثا

 
عقِّب على دىعوىل "اإًلٝباع" إذا كىجىد قوالن ٨بالفنا لتلك كمن مىظىاىر ا١بامع الًفقهيَّة يف شىٍرحو: أنو يي 

 ا٤بسألة الٍب حيكي فيها اإًلٝباع، كمن األمثلة: 
ما كىقىع يف مسألة: "حيكم األىٍكل من األيٍضحية" فقد حىكى اإًلماـ القرةطيب اإًلٝباع على جىواز أٍف ال 

، يىأكل منها. مث ذىكر ا١بامع أف دىعوىل اإًلٝباع غّب صحي ـز الفه ٥بذا، كىو اإلماـ ابن حى حة؛ ألنو يوجد ٨بي
ا بظاىر اآلية، فإذٍف ا١بامع يىعترب بقوؿ الظَّاىرية، كيػىرىل أف قو٥بم إذا خالىف  فقد ذىىب إُف الويجوب ٛبسُّكن

                                 
 (. ٗ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

ـ أنو نىقل من "ا٤بفهم".   ِٕ/ ّْ(. ك)ِٖك َٖ/ ّّذخّبة العقىب ) (ِ)  (. كتقدَّـ يف ا٤بثاؿ ا٤بتقدِّ

 (. َْ/ ْ( ك )ُِٔ/ ِِذخّبة العقىب ) (ّ)

 (. ّٔٔ/ ُِ( ك)ْْٓك ْْٕ/ ُالعيد، كمن ا٤بواًضع: ذخّبة العقىب )كىو شرٍح عيمدة األحكاـ، للحافظ ابن دىقيق  (ْ)

 ". ككأنو َف يىنقل الكيلَّ بل اقٍػتىصر على البعض. ٔٓإُف  ِٓ(. كقد نىقل منو من "ص ُِِ/ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ُِّ/ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. َِٖ/ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 صر"ا٤بصطلحات كاالختصارات" أف ا١بامع كاف يػىٍرمز لو بػ"اإًلعبلـ". كتقدَّـ يف عن (ٖ)

 ( يف: "مسألة ديخوؿ غّب ا٤بسلم ا٤بسىاجد". ُِ/ ٗ(. ككذا يف: )ّٖ-ِٖ/ ّّذخّبة العقىب ) (ٗ)

 (. ُِ/ ٗ(. ككذا يف: )ِّٖ/ ِٗذخّبة العقىب ) (َُ)

اد الًكتىابيَّة"، كقد نىقل  (ُُ) ا ييٍدعم تىوجُّو رىٍأم ا١بامع ٥بذه ا٤بسألة. كىذه ا٤بسألة ستىٍأيت يف: "من نىقل عنو يف مسألة: "ًإٍحدى من "الزَّاد"، مػمَّ
  (.َّٗ/ ِٗةطرؽ تىرجيحو يف ا٤بسائل ا٣ببلفية". ككذا يف: )
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 . (ُ)اإًلٝباع؛ فبل تػيٍعترب تلك ا٤بسألة من ا٤بساًئل الٍب كىقىع فيها ًإٝباع
ار ا٤بٍغصوبة"، فقاؿ ا١بامع: كمثاؿه آخر، عقَّب ا١بامع عل ى إف إٝباعنا كىقىع بػ"ًصحَّة الصبلة يف الدَّ

 . (ِ))دىعوىل اإًلٝباع على الصِّحة غّب صحيحة؛ فإف اإلماـ أٞبد يقوؿ: بعىدىـ صحًَّتها(
، أنو يف مسألة: "ديخيوؿ الوضوء ٙبت الغيسل"، فذىكر اإًلماـ ابن العريب رٞبو ا أف  كمثاؿه ثالثه

تلفوا يف ذلك، فعقَّب ا١بامع على ىذه الدىعوىل بأِنا غّب ميسلَّمة؛ لويجود قائًًلْب العلما كاإلماـ أيب -ء َف ٱبى
ًحٍظ أف ا١بامع: ركَّز على دىعوىل "عدىـ كيجود -داكد الظَّاىرم كغّبه : بأف الغيسلى ال يػىنيوب عن الوضوء. كالى

ؼ"، كاعتىرب بقوؿ اإلماـ داكد كغّبه من الع لماء إذا كاف قو٥بم ٨بالفنا للمسالة الٍب حيكىيت فيها االختبلى
 . (ّ)اإًلٝباع، كأف يف ا٤بسالة خبلفنا. كىذا رأيو كا أعلم

ا أنو يف ا٤بقىاًبل، يىهتمُّ ببيىاف مٍوضع ااًلتِّفاؽ، كمىا صىنع عند مسألة "مىن أىٍدرؾ ركعةن"  . (ْ)ككمى
٧بو الًفقهيَّة: أف ا١بامع قد ييفرِّؽ بْب مسأىلتػىٍْب، قد يىبديكا أنو ال فىرؽى بينهما، فمثبلن  كمن مىظىاىره كمىبلى

قاؿ: )كا٢باصل: أف األىحاديث الٍب فيها ااًلٍسًتثناء، إ٭با تيفيد جواز اٍسًتعماؿ الصُّوىر، ال جىواز التٍَّصوير. 
فلييتنبَّو، فإنو من مىزاؿِّ األىٍقداـ. كا تعاُف أعلم بالصَّواب(

 ْب التَّصوير كبْب اٍسًتعمالو. . ففرَّؽى ب(ٓ)
خيص استعما٥با، ال  لُّ نىظىر، فإف النَّص جاء بَبى اذ ليعىب البنات ٧بى كمن التَّفريق أيضنا قولو: )اٍسًتثناء اٚبِّ

اذىا، فتأمَّل الفىرؽ بينهما( اذىا كا أعلم. (ٔ)باٚبِّ  . فهو يىرل التَّفريق بْب اٍسًتعما٥با كبْب اٚبِّ
جي إُف ًإعادةو للقراءة كتأمُّلو للمٍقطع، حٌب أىٍستخلص ما يقولو كييرجِّحوكأحياننا أىحتا 

. فقد ذىكر يف (ٕ)
إالَّ عندما  -يف ًإٍدراكي الضِّعيف-ا٤بسألة ا٤بتقدِّمة، بأنو ييرجِّح قوؿ ا١بمهور، كَف يىظهر ِف أنو قوؿ ا١بمهور 

ا نىقلو يف تلك ا٤بسألة مرةن أيخرل.   أىعدتُّ القراءة لػًمى
كاألىكثر من صىًنيع ا١بامع: أنو ييفرد ا٤بساًئل الفقهيَّة ٗبساًئل مستقلةو خاصةو هبا كعىناكين مينفىردة، ٙبت 
"ا٤بساًئل ا٤بتعلِّقة با٢بديث"، كمىا صىنع ٙبت حديث "إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ِنى أٍف تػيؤٍكىل 

" ـو األىضىاحي بعد ثبلثو ؼ أىل العلم يف النَّهي عن ، فقد عىقىد ا١بامع "ا٤ب(ٖ)٢بي سألة الرابعة" باسم: "اختبلى

                                 
سَّكوا بظاىر اآلية: ِٕ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ) هىا﴿(. كالظَّاىرية ٛبى  [. ِٖ ا٢بج:  ﴾فىكيليوا ًمنػٍ

 (. ِٖ/ ُالعقىب ) ذخّبة (ِ)

 (.  ِٕٔك ُٖٗ/ ِٕ(. كأيضنا: )ْٕٖ/ ْذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ٔٗٔ/ ٔ)انظر: ذخّبة العقىب  (ْ)
ـ بعبارة "كا٢باصل". ُْٕ/ ّٗ) (ٓ) ـ من الكبلى  (. كىذه العبارة متعلِّقةه أيضنا بعنصر: "التلخيص"؛ ألف ا١بامع لػخَّص ما تقدَّ

ـ ا٢بافظ ابن حجر، كقد نىقلو من اإلماـ النَّوكم. ك٥بذه العبارة تىعلقه (. كأىصٍ ُّٓ/ّٗذخّبة العقىب ) (ٔ) مو يف التَّعقيب على كبلى ل كبلى
 بعنصر: "التَّعقيب".  

ب على ا٢بائض؟ ىل تتوضأ كتيسبِّح أـ ال شيء عليها"، كأشىار ا١بامع يف تىرجيحو، بأف عدـ (ٕ)  كا٤بقصود: ا٤بسألة ا٤بتقدِّمة، يف "ماذا ٯبى
 (. ْْٕ/ ٓب شيءو ىو قوؿ ا١بمهور، فركَّز على أنو للجمهور. انظر: ذخّبة العقىب )ًإٯبا

  (.ِٓ/ ّْ(، ذخّبة العقىب )ِْْٖا٢بديث من مسند جابر بن عبد ا رضي ا عنهما. برقم: ) (ٖ)
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..." مث سىاؽى ا٤بسألة بالنَّقل من "ةطرح التَّػثريب" ـو األىضىاحي فوؽ ثبلثو . كَف ٚبىٍلو ا٤بسألة من (ُ)ادِّخار ٢بي
جيح، كقد مىاؿ ا١بامع للقوؿ الثاين بيىاف رىأٍيو كذًكره للَبَّ

و لًعلَّة ا١بىمع كالعى (ِ) مىل ٔبىميع األىحاديث. ، كرجَّحى
 كىو ىنا نىصىر قوؿ ابن حىـز رٞبو ا تعاُف كٝبيع علماء ا٤بسلمْب.       

ا نػىقى  مهم، كمى ده يىنقل كبلى ـ شيخ اإلسبلـ ابن تيميَّة كأمَّا عن األىٍعبلـ اجملتهًدين، فإنو أحياننا ٘بًى ل كبلى
ا (ّ)كأىٍصل القوؿ لئًلماـ مالك ٤بسألةو فقهيَّة، كرجَّح ا١بامع ما ذىىب إليو ابن تيمية، الفهم كمى . كقد ٱبي

 .(ْ)خالىف اإًلماـ الشوكاين
 . (ٓ)كقد يىٍستعرض ا٤بسألة على سىبيل ا٤بنىاقىشة كالسُّؤاؿ

كقد يىتناكؿ ا١بامع ا٤بسألةى الفقهيَّة مرَّتْب، كمىا يف ا٤بسألة ا٤بتقدِّمة "حيكم األىٍكل من األيٍضحية". فقد 
ح ا٢بديث"، مث أىعىادىا يف "مسألةو مينفىردة"، كلكن ةطريقة التَّناكؿ فيها اختبلؼ، ففي "شرٍ  ذىكرىا ا١بامع يف

، كيف "ا٤بسألة ا٤بنػٍفىردة" تىناك٥با بالنَّقل (ٔ)ل من "ا٤بفهم" كتىناك٥با من ناحية مسألةو أيصوليةح ا٢بديث" نػىقى "شرٍ 
 . (ٕ)من "ةطرح التثريب" مع تػىٍرجيحو للمسألة

الويضيوح يف بيىاف ا٢بيكم، كصىنيًعو عندما بْبَّ حيكم "السٍَّجع" فقد ذىكر يف فوائد  كمن مىظىاىره:
صيلو، كأمَّا ما اتَّفق  ا٢بديث: )كمنها أف الػمىمنوع من السَّجع: ىو ما يكوف عن قىصدو إليو، كتىكلُّفو يف ٙبى

 .  (ٖ)حصولو بسبب قوة السَّليقة، كفىصاحة اللِّساف، فًبمىعزؿو عن ذلك(
ليل  (ٗ)من مىظىاىر ا١بامع يف الًفقو: عىدـ حيبِّو التػَّعىصُّبك  الف الدَّ ٤بذىىبو ما، إذا كاف قوؿ ا٤بٍذىىب ٱبي

ب النِّصاب إًلٯباب زىكاة الزَّرع". كقد قاؿ ا١بامع ما نٌصو: )ا٢باصل  ا يف مسألة: "ىل ٯبى القوم الظَّاىر، كمى
يف زكاة الزُّركع كالثِّمار، كىو ٟبسة أىٍكسيق ىو ا٢بق؛ لويضوح أف ما ذىىب إليو ا١بمهور من اٍشَباط النِّصاب، 

غ صاحب "ا٤برعاة" يف تىتبُّع ميتمسِّكات ا٢بنفيَّة يف عىدـ كجوب النِّصاب، كاإلجابة عليها ٗبىا أدلَّتو. كقد بىالى 
ده ٦بموعنا يف كتابو غّبه، فراًجٍعو تىٍستفد(  .(َُ)ال ٘بًى

                                 
.كما عزىاه ا١بامع يف آخر ذًكره ٥بذه ا٤بسألة. كيػيٍعترب "ةطىرح التثريب" من مىصىادره األىس (ُ)  اسيَّة يف الًفقو كما أىسلفتي
 (. ِٖ/ ّْمىذىب ا١بمهور على ااًلٍستحباب، كبعض العلماء كابن حىـز يػىرىٍكف الوجوب كلىو ليٍقمةن منها. انظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)
وز كيقوع البػىٍيع فيو مع كيجود "الغىرىر".ِْٕ-ِْٔ/ّْذخّبة العقىب ) (ّ) كىذا ما ذىىب إليو ا٤بالكية  (. كا٤بسألة ىي: أف من البييوع ما ٯبى

 كاختاره اإلماـ ابني تيمية. ككىافىقهم ا١بامع حفظو ا تعاُف؛ ميعىلبلن بقوًَّة مىٍدرؾ ىذا القوؿ. 

 كتقدَّـ ذًكر ا٤بسألة يف: "عقيدة الشيخ ٧بمد كمذىبو..".  (ْ)
 كتقدَّـ ذًكر مثاؿو على ىذا النَّوع يف: "األسلوبية".  (ٓ)
 شىارة إليها يف عنصر: "أصوؿ الفقو". ستىٍأيت اإل (ٔ)

 (. ِٗ -ِٔ/ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ّٔٗ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٖ)

ب. كىو كتقدَّـ يف عنصر: "عقيدة الشيخ كمذىبو.."، أنو اٍمتىدىح صىنيع اإلماـ النَّوكم، حيث انٍػتىصر للدَّليل كترؾى القٍوؿ ا٤بشهور للمىذى (ٗ)
 (.  ْٗ-ْٖ/ ٕيف: ذخّبة العقىب )

  (.ٕٓ-ٖٔص ٔ(، كأشىار ىو إُف ا١بزء كالصفحة: )يف جُٖٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (َُ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

316 

سألة، قاـ بالنَّقل أكالن من "ا٤بغِب" حيث سىاؽى أقواؿ أىل العلم يف كعندما اٍستىعرض ا١بامع ىذه ا٤ب
ىذه ا٤بسألة، كقد انٍػقىسموا إُف ةطائفتػىٍْب، ةطائفةو تيوجب النِّصاب كىو ٟبسة أىٍكسق. كمىذىب ا٢بنفيَّة كبعض 

لها من "ا٤بغِب"، نػىقى  -ككما ذكرتي -العلماء إُف أنو ال ييشَبط النِّصاب لوجوب الزَّكاة ا٣بىارًجة من األرض, 
ل من ابن القيم يف كتابو "ًإٍعبلـ ا٤بوقِّعْب" يف ا١بىمع بْب أىحاديث ىذه ا٤بسألة، ككتابي اإلماـ ابن مث نػىقى 

ع؛ كٍوف ا٤بسألة متعلقةه ٗبسألةو أيصولية، كىي: ل منو ٥بذا ا٤بٍوضً القيِّم ىذا يف "أصوؿ الفقو" كلكنو نػىقى 
 ل من "ا٤برعاة" مث "نيل األكةطار" للشوكاين.  ريف". مث نػىقى "ٚبىٍصيص عيمـو اآلية با٢بديث الشَّ 

ِـّ التَّعصُّب، كمىدىح كيف مٍوضعو آخرو ظىهىر عىدـ حبِّو التَّعصُّب كأىةطىاؿ كاٍستىطرد بأٍف نػىقى  ل أىبياتنا يف ذى
صىنيع اإلماـ النَّوكم

(ُ) . 
نو قد يػىٍعتذر للميخاًلف لػمىا اٍختاره كرىجَّحو يف كمن مىظىاىر ا١بامع يف ىذا الشَّرح من النَّاحية الًفقهيَّة: أ

 .  (ِ)ا٤بسألة ا٤بختىًلفة
ف يف ا٤بسألة نبَّو على ذلك  .(ّ)كإذا كاف نيًسب لقاًئلو قٍوالى

 كأمَّا عن ةطيرؽ تػىٍرجيحو للمساًئل الفقهيَّة، فسيىٍأيت ا٢بديث عنها يف العنصر التاِف. 
 

ق ت رج ٌحه فً المس     ر  ا: من ط  ٌ ة.  رابعا ٌ ة الف قه ف  ائ ل الخ ل 

    
ة: -أ       ٌ ة فقه  ٌ ف  مثالٌ فً ت رج ٌح ه لمسألة خل 

من األىمثلة يف ىذا الشَّرح الكبّب على ىذا ا٤بوضوع، كقد كىقىع اٍخًتيارم على مثاؿو  (ْ)ىناؾ الكىثّب
جيح: ما كىقىع يف مسألة "الًكتىابيَّة ا٤بتوىىفَّ  دُّ كالزكجة ا٤بسًلمة؟" فرىأمي لدراسة ةطىريقتو يف الَبَّ  عنها زكجها ىل ٙبى

اد، كمىذىب أيب حنيفة كأيب ثىور كبعض ا٤بالكيَّة إُف عدـ كيجوب اإًلٍحداد ا١بمهور أِنا ٘بىً  ب عليها اإًلحدى
لُّ المرأةو تيؤمن با»على الًكتابيَّة. ميستدلِّْب ٕبديث النيب صلى ا عليو كسلم   ا٤بؤًمنة.. كخىصَّو ب(ٓ)«ال ٰبى

                                 
 (. كتقدَّـ بعض ىذا يف: "عقيدة الشيخ ٧بمد كمذىبو". ْٖ/ ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)
ر إُف مىن خالفها كإٍف كاف من األىكابر، بل (، حيث قاؿ: )فالواجب على ا٤بكلَّف اتِّباع سنتو، كال يىنظي ٗٔ/ ّٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)

بأف النَّهي َف يىًصل إليهم، فتىبصَّر باإًلنصاؼ، كال تىتحّبَّ  -إٍف ثىبت عنهم-يػيٍعتذر عن ىؤالء الذين ذيكر أِنم صىبغيوا بالسَّوىاد 
 (.   ْٖ/ ٕ(. ك)ُٗ/ ِٖباالعتساؼ(. ككما يف: )

" فقد نػىقىل ا١بامع أىقواالن يف ا٤بسألة، كنبَّو ا١بامع أنو نيًسب إُف اإلماـ قىتادة قٍوالف يف ا٤بسألة. كما يف مسألة: "ديخيوؿ الكافر ا٤بسىاجد (ّ)
 (. ُِ/ ٗانظر: ذخّبة العقىب )

جيح بثبلثة أيةطير: اإًلةطىار العاـ ككاف يف "ةطريقتو يف الَبجيح"، مث ىنا يف ىذا ا٤بطل (ْ) ب "أيموره قد قلت: )يىتعلَّق موضوع ةطىريقتو يف الَبَّ
 (. ّٕٓ/  ِْالفقهيَّة"، مث أيصوؿ الفقو(. مث يف األخّب: كجدتُّ يف فهارس ذخّبة العقىب: الرُّجوع إُف النَّص عند تػىعىارض األدلة: )

ِـّ حىبيبة رضي ا عنها، كىو برقم: ) (ٓ)     (.ِٖٔ/ ِٗ(. ذخّبة العقىب )ّْٓٓمن حديث أ
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الىف ا١بامع قوؿ ا١بمهور، كرىجَّح قوؿ ا٢بنفيَّة، حيث قاؿ: )الذم يىٍظهر ِف أف ما ذىىب إليو  كىنا خى
ا٤بصنِّف، كىو مىذىب ا٢بنىفيَّة كبعض ةطائفةو من أىىل الًعلم، من عىدـ كجوب اإًلٍحداد على الًكتىابيَّة ىو 

 ة جوانب: . كيف ىذا ا٤بثاؿ ظىهر عدَّ (ُ)األىٍرجح؛ عىمىبلن بظاىر التػٍَّقًييد باإًلٲباف..(
جيح، كىو "التَّمسُّك بظىاىر النَّص". حٌب كلو نػىتىج عن ذلك  أف بو جانبنا من جوىانب ةطريقتو يف الَبَّ

الىفتو لقوؿ ا١بمهور.     ٨بي
امع إ٭با قتو للحنفيَّة حيث رجَّح يف ىذه ا٤بسألة ما ذىىب إليو ا٢بنفيَّة. كىنا يىٍظهر أف ا١بكجانبي موىافى 

كا٢بنفيَّة كخالىف قولو ا١بمهور، فليس بينو ا  ييهمُّو الدَّليل كميٍقتضىاه كقوَّتو، حٌب لو كىافق مىذىبو مذىبنا معيػَّنن 
، بقىٍدر تىعظيمو لتىتبُّع الدَّليل كقوَّتو.  كبْب ا٤بذىب ا٢بنفي خبلؼه

ٍأم ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف أنو على ىذا كجانبي رىٍأم ا٤بصنِّف الصَّريح ٥بذه ا٤بسألة الفقهيَّة، فظىاىر رى 
ؿ تىبويبو  . (ِ)القوؿ من ًخبلى

كٍوف ا٢بديث قد ختصار؛  كقد تىناك٥با بعد أٍف كىضىع رىٍمز "تىنبيو"، ككاف تىناكلو للحديث على كىٍجو االً 
   رح أيضنا.تقدَّـ ذًكره، كىو يف أىكىاخر األىجزاء من الشَّ 

 
ات ه فً ا -ب    غ  و  ٌ ة:من م س  ف ائ ل الخل   لت رج ٌح للمس 

علو ٱبتار قوالن على قوؿ، كقد  كيف ًإةطىار تىرجيحو للمسىاًئل الًفقهيَّة، فللجامع مسوِّغىاته كأسبابه ٯبى
 حاكلتي الويقوؼ على بعضو من ىذه الطُّرؽ كا٤بسوِّغىات، فمنها:

ُ- :   األىٍصل يف األىمر: أنو يىدؿُّ للويجوب ما َف ييوجد لو صىارؼه
كمثل تىرجيحو ٤بسألة "اٍخًتبلؼ أىىل العلم يف حيكم سيجود السَّهو". فاختار ا١بامع حيكم الوجوب 
لسجود السَّهو؛ لعلَّة أف ا٢بديث كىرىد بًصيغة األىمر، )كاألىٍمر للويجوب إالَّ إذا كيًجد ما يىصرفو، كَف يىذكركا ىنا 

مع كجود اختبلؼو -م الشَّافعية، كالبقيَّة على الوجوب . كالذين صرَّحوا بأف سجود السَّهو سنَّةه ى(ّ)ذلك(
ب السُّجود لو ؟ فاختار ا١بامع القوؿ الثاين الذم ييقاًبل ما ذىىب إليو الشَّافعية، كرحم ا  -يف مٌب ٯبى

 ا١بميع.         
 . (ْ)أٍف يػىتًَّفق القٍوؿي مع ًفٍعلو صلى ا عليو كسلم -ِ
اىّب  -ّ الٍف نصنا صرٰبنا:ااًلٍعتبار بقوؿ ٝبى  أىىل العلم إذا َف ٱبي

                                 
 (. ِٖٔ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ُ)
اد عن الًكتابيَّة ا٤بتوىفَّ عنها زكجها". انظر: ذخّبة العقىب ) -ٗٓتىشٌفو من تىبويبو الصَّريح، حيث قاؿ: "نىسٍ  (ِ) / ِٗباب سيقوط اإًلٍحدى

ِٖٔ .) 

 (. ّْٔ/ ُْذخّبة العقىب ) (ّ)

   (. كسيىٍأيت ذًكر ىذا ا٤بسوِّغ يف "أصوؿ الفقو"، بإذنو تعاُف.َُ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)
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الف قو٥بم نصنا صرٰبناكقد يػىٍعترب بقوؿ ا١بمهور إذا َف  . (ُ) ٱبي
ًقو:  -ْ  العىمىل بعيميـو النًَّص كًإةٍطبلى

قو، كرىأٍيو بوىٍضع ا١بىوىاًئح ميطلقنا اتو: العىمىل بعيمـو النَّص كًإةٍطبلى . ككذا يف مسألة: "ىل (ِ)كمن ميرجِّحى
تػىٍوبة الزٍَّنديق ؟" كمىاؿى ا١بامع إُف قيبو٥با منو، كقػىوَّل ما ذىىب إليو اإًلماـ النَّوكم؛ ميستدالن بآية األىٍنفاؿ؛   ييقبىل

 .(ّ)كٍوف اآلية الكرٲبة أىةطلىقت، كالزٍَّنديق كافره تػىعيمُّو ىذه اآلية
 كيجود النَّصِّ القىاةًطع يف ا٤بسألة: -ٓ

فية: كيجود النَّص القىاةًطع يف ا٤بسألة، فإذا كىجىد النَّص القاةًطع لتلك كمن ميرجِّحاتو يف ا٤بساًئل ا٣ببلى 
. (ْ)ا٤بسألة، مىاؿى إليو ا١بامع. كصىنيًعو عند مسألة "فيمىٍن صلَّى بالتَّيمُّم، مث كىجىد ا٤باء قبل خيركج الوقت"

النيب صلى ا عليو كسلم  فذىىب ا١بامع مع القائًًلْب بعىدـ اإًلعىادة؛ ميستدالن ٕبديث الباب، )حيث قاؿ
. مث قاؿ: )فإنو نىصه صريحه (ٓ)«أىصىٍبت السُّنة، كأىٍجزىأىٍتك صبلتك»للذم َف ييًعد مع كجود ا٤باء يف الوقت: 

ِـّ القياس أىماـ كجود النَّص الصَّريح.(ٔ)قاةطعه للنِّزاع فبلى رىٍأم، كال ًقيىاس مع النَّص(  ، مث أىٍتبعو بأىبياتو يف ذ
 اءىة األىٍصليَّة:كالبػىرى  -ٔ

ب عليها اإًلٍحداد أك كمن ميرجِّحاتو: البػىرىاءىة األىٍصليَّة. كقد صرَّح بو عند مسألة "ا٤بطلَّقىة البىاًئن ىل ٘بىً 
ال ؟" كذىىب أىل الرَّأم كغّبىم إُف كجوب اإلحداد قياسنا على ا٤برأة ا٤بتوىفَّ عنها زكجها. كالقوؿ الثاين  

عي بعدـ كجوب ذلك، كىو الذم رجَّحو ا١بامع )كٍوف الػميوًجًبْب َف يىأتيوا بنصو كاف لئلماـ مالكو كالشاف
 . فقوَّل جىانب البػىرىاءة األىصليَّة. (ٕ)كال ًإٝباع، فليس لنا دليله حٌب ٬بىٍرج من البػىرىاءة األىٍصليَّة(

 كٱبىٍتىار القٍوؿ الذم بو ٘بىٍتىمع األىدلَّة: -ٕ
ٱبىٍتار القٍوؿ الذم بو ٘بىٍتىمع األىدلَّة ا٤بختىًلفة. كوىٍضعو شرةطىٍْب لػجىوىاز كمن ميسوِّغىات تىرجيحو: أنو 

 .(ٖ)تىصدُّؽ ا٤برأة من مىاؿ زكجها ديكف ًعلمو
 كالتَّمسُّك بظىاىر النَّص:  -ٖ

دُّ كالزكجة ا٤بسًلمة؟" ا تىقدَّـ عند مسألة: "الًكتىابيَّة ا٤بتوىىفَّ عنها زكجها ىل ٙبى         كمى

                                 
 (. ِّٕ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ُ)
 تقدَّـ ا٢بديث عن "ا١بىوىاًئح" يف: "أموره الفقهية".  (ِ)

   [.ّٖ األنفاؿ:  ﴾قيٍل لًلًَّذينى كىفىريكا ًإٍف يػىٍنتػىهيوا يػيٍغفىٍر ٥بىيٍم مىا قىٍد سىلىفى ﴿ كاآلية ىي قولو تعاُف:(. ِْ/ ِِذخّبة العقىب ) (ّ)

  (.ِْٔ/ٓ) انظر: ذخّبة العقىب (ْ)

د ا٤باءى بعد الصبلة". برقم: ) -ِٕا٢بديث أىخرجو ا٤بصنِّف يف مسند أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو، يف باب " (ٓ) (، ّّْالتَّيمم لػمىن ٯبى
 (.  ُٔٔ/ ٓذخّبة العقىب )

 (. ِٓٔ/ ٓ) ذخّبة العقىب (ٔ)

 (. ِٕٔ/ ِٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

ـ قريبه من ىذه ا٤بسألة يف "ا١بىمع"، كىي مسألة: "إًنٍفاؽ ا٤برأة من مىا٥با ديكف ًعٍلمو".ّٖٗ /ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)   (. كتقدَّ
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لوم األ خرىالمطل احٌة  الع   . ب الثامن: الش رح  من ن 

 

لب:     ط   تمهٌٌد: فً الت عرٌف بهذا الم 

 
رح، كاقٍػتىصرتي على أٮبِّها، من التَّفسّب ودة يف الشَّ جي كؿ جانبنا لبعض العيلـو ا٤بو كيف ىذا ا٤بطلب أىتىنا

لم الدِّراية أىكثر، كقد اقٍػتىصرتي على األىٍشهر، كإالَّ قو، كىي عيلوـه تىتعلَّق ٔبىانب عً قيدة كالنَّحو كأيصوؿ الفً كالعى 
 . (ُ)فإف ا١بامع ذىكر بعض العلـو األيخرل كعلم الًقراءىات

ا تقدَّـ-كقد أىفردتُّ   "الفقو كمسائًلو" يف مطلبو مستقل؛ ألىٮبيَّة ككىثرة ما رىجىع إُف ىذا الفنِّ. -كمى
الفقو؛ فنىاسىب أٍف أىذكر بعده ًعلم "أيصوؿ الفقو". كتىقدٲبو كىنا رأيتي تىقدًن "أيصوؿ الفقو" الٍرتباةطو ب

قة مع الفقو، كإالَّ فإف حقَّو التٍَّأخّب عن علم التَّفسّب كعلم العىقيدة كالتَّوحيد.                  ٤بناسبة الًعبلى
    

                                 
 (.ِٖ/ ُّكقد ذىكر مٍصدرنا ٥بذا، كما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)
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: ل الش رحصول الفقهأ  "لم ع   مع لجامعهج ان  م  من  أولا  . " من خ ل 

      
 ن طريقتو مع ًعلم "أيصوؿ الفقو" في ىذا الشَّرح، كًذكر بعض مصىاًدره:م -أ 

كاٍحتىول الكتاب على ةطرؼو كمسائل ميتعلِّقةو بعلم األيصوؿ، كا١بامع َف ييًشر إُف مرىاجعو األيصولية يف 
تبع كاالستقراء رح ال ٰبتوم على علم األيصوؿ كبعض مسائلو، بل بالتَّ ، كىذا ال يىعِب بأف الشَّ (ُ)مقدِّمة كتابو

 للكتاب سنًجدي ةطرفنا منو.
ا صلى ا  أف رسوؿى  أنو أخربكأيحبُّ أٍف أىذكر مثاالن ٥بذا، فعند شٍرحو ٢بديث جابر رضي ا عنو 

، مث قاؿ:  :عليو كسلم وـً الضَّحىايىا بعد ثىبلثو ى عىن أىكل ٢بي  .  (ِ)«كيليوا، كىتػىزىكَّديكا، كىادًَّخريكا»ِنى
ا١بامع ٤بسألةو أيصولية، ألف النَّص اسٍتدىعى ذًكرىا، كىذا ا٢بديث أشىار إُف مسألًة "األىمر بعد فتعرَّضى 

ا٢بىٍظر". فتكلَّم ا١بامع على ىذه ا٤بسألة كأٍكرىدىا عند شٍرحو للحديث، كقاـ بالنَّقل أكالن من كتاب 
 "ا٤بفهم". 

بعد ا٢بىٍظر، قيل: لئًلباحة؛ لتىباديره إُف الذِّىن، مث عقَّب ببيىاف رىأٍيو فيها، قاؿ ا١بامع: )مسألة األىمر 
 كىذا القوؿ عندم أىٍظهر..(. 

يف أقواؿ العلماء يف  (ّ)مث ذىكىر أقواالن أخرل يف ا٤بسألة، مث اٍستىٍشهد ببعض األىبيات من نىٍظمو أيصوِف
 . (ْ)ىذه ا٤بسألة

إًلماـ السيوةطي ا٤بسمَّى "الكوكب كمن مرىاجعو يف علم األيصوؿ: أنو ذىكر بعض األىبيات من نىظم ا
مل األىمر بعد النَّهي؟" ـى ٰبي  ، ككذا يف ا٤بثاؿ ا٤بذكور آنفنا.(ٓ)السَّاةطع" يف موضوع "عىبلى

ا ميستقبلن يف   ا أف لو نىظمن كا١بامع لو شرحه على ىذه ا٤بنظومة؛ مػمَّا يىعِب أف لو باعنا يف ىذا العلم. كمى
 .(ٔ)ىذا العلم

                                 
 (. ُِ-ُُ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

(. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي ِْْٔف برقم: )(. كىو عند ا٤بصنِٓ/ ّْ(، ذخّبة العقىب )ِْْٖا٢بديث برقم: ) (ِ)
 .(ِّّ/ ٕ))مرجع سابق(، 

ا.  (ّ) سيىٍأيت بيىاف ىذا النٍَّظم قريبنا جدن
 

 (. ِٕ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ع ا١بوىامع" للحافظ جبلِٕ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ) ؿ الدين السيوةطي. كللجامع شرحه ٥بذه (. كاسم النٍَّظم: "الكىوٍكب السَّاةطع نىظم ٝبى
ٍين، من نىشر مكتبة ابن تيمية. كةطرفنا من ى ذه ا٤بنظومة باسم: )ا١بليس الصَّاٌف النَّافع، بتوضيح مىعاين الكوكب السَّاةطع(. يف ٦بلَّدى

 ا٤بسألة ذيكرت يف: "أيموره الفقهيَّة".   

( ثبلثة آالؼ كاثنْب كسبعْب بيتنا. كما َِّٕلفقو على ةطريقة أىل السنة السُّنٌية يف ٫بو )باسم: "الٌتحفة ا٤بٍرضيَّة"، كىو نىظمه يف أيصوؿ ا (ٔ)
ذيكر بأف لو شرحنا على النَّظم باسم: "ا٤بنحة الرَّضية يف شرح التحفة ا٤برضية". ينظر: موقع الشيخ الشخصي، موضوع: ا٤بؤلَّفات، 

  (.َٔ-َُ-َُُِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.alsonah.org/books.htm) كالرابط:
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ا نػىقى   .(ُ)من "العيدَّة حاشية العمدة" لئلماـ الصنعاين رٞبو ا تعاُف ل مسألةن كمى
ا نػىقى   من "فتح البارم".  (ِ)ل ةطرفنا من مسألة "شىرعي مىن قػىٍبلنا شرعه لنا"ككمى

ا قاؿ٢بديث" إُف مساًئل متعلِّقةو بػكييشّب يف "فوائد ا : )كمنها: أف الصَّحابة كانوا (ّ)"أيصوؿ الفقو" كمى
. (ْ)ز الًقياس كالعىمل بو. كمنها: أف اإًلٝباع ال يػىنػٍعىقد إذا خالىف من أىىل ا٢بىلِّ كالعىٍقد كاحده..(قائًلْب ٔبىوا

 كذلك أف الًقياس كاإًلٝباع من أىمِّ مساًئل أيصوؿ الفقو. 
 

 :   الشرحفً هذا صول الفقه ل أ  مسائ بعض مع  هلام  ع  ت  من  -ب  

 فمن ىذه ا٤بساًئل:    
. كمىا يف مسألة أف "ا٢بىدَّ من الزَّكاج أىربع"، قاؿ: )ا٢بقُّ (ٓ)تىمَّ بأىمر اإًلٝباع ككيقوعوأف ا١بامع اى -ُ

. مث سىاؽى قوؿ اإلماـ ابن (ٔ)معه عليو بْب أىل السُّنة(أف ًنكاح أىكثر من أربع ًنسوةو للحيرِّ ال ٯبوز، كىذا ٦بي 
حىـز يف ىذا ا٤بوضوع

(ٕ). 
ًمل الػميٍطلىق على كيف مسألة "ٗباذا يػيتىيمَّم ى -ِ ل بالَباب فقط أـ بكلِّ الصَّعيد؟"، كىنا ا١بامع "َف ٰبى

ـى ابن حىزـو يف ىذا (ٖ)ا٤بقىيَّد" بل العىٍكس، كذىىب إُف جواز التَّيمُّم بكلِّ ما صىعد على األرض ، ككافىق اإلما
 . (ٗ)الرَّأم؛ لعلًَّة: )أف يف تىقدًن الػميٍطلق على ا٤بقىيَّد عمبلن بالزَّائًد(

. كيػىرىل (َُ)كمن ا٤بساًئل ا٤بشهيورة يف كيتب أيصوؿ الفقو: "ىل ييكلَّف الكفار بفيركع الشَّريعة -ّ

                                 
اةطىب الكفَّار بفيركع الشَّريعة ؟".  (ُ)  كستىٍأيت ىنا يف: "ىل ٱبي

 (. ُٖٖ/ ِّ(، كتىعقَّبو ا١بامع. ككذا من "حجَّة ا البالغة" لئلماـ شىاه كٌِف ا الدىلوم يف: )ِّٓ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

(. ذخّبة ِّْْ، برقم: )"كاةي الزَّ عً انً تاؿ مى "قً ع أيب بكر كعمر رضي ا عنهما يف نازي حديث أيب ىريرة رضي ا عنو، كتى  فوائد هكر عند ذً  (ّ)
      (.ُٗ/ ِِالعقىب )

 (.َّ/ ِِذخّبة العقىب ) (ْ)

 ٍب حيًكيت فيها اإًلٝباع. كمىرَّ معنا يف: "أموره الفقهية"، أنو نػىقىد بعض ا٤بساًئل ال (ٓ)

 (.  ُّ/ ِٖذخّبة العقىب ) (ٔ)

يزكف فوؽ األىربعة. قاؿ ا١بامع بعد ذلك، لييؤكِّد كيق (ٕ) ـ اإلماـ ابن حىـز حٌب يىنفي ما قيل: بأف الظَّاىرية ٯبي وع اإًلٝباع يف ككىٍجوي سىٍوقو لكبلى
ى ٗبا ذىكره ابني حـز أف ىذه ا٤بسألة ٧بلُّ  إٝباعو بْب أىل السنة، فبل ٰبلُّ ألحدو أٍف يىتزكَّج أىكثر من أربع نسوةو، بًإٝباع أىل  ا٤بسألة: )تىبْبَّ

يزكف فوؽ األىربعة، حيث قاؿ ا١بامع  بأنو: )غّب السنة كا١بماعة، كما خىالف فيها إالَّ قوـه من الرَّكافض(. مث نىفى ما قيل: بأف الظَّاىرية ٯبي
قد نىفى ا٣ًببلؼ بْب أىل السُّنة،  -كىو ابن حىـز الظاىرم-اىرية، بل ٗبذىًب غّبىم أيضنا، صحيح؛ ألف أىعلمى الناس ٗبذىب الظَّ 

 (.          ُّ/ ِٖكنىسىبو إُف قوـو من الرَّافضة(. انظر: ذخّبة العقىب )

اب". )فهل ييقضى ظ "األرض"، كيف رًكايات قيَّد بػكذلك: أنو جاء يف بعض الرِّكايات ًإةٍطبلؽ لف (ٖ) ـٍ ٫بىٍمل "الَبُّ ى بالػميٍطلق على ا٤بقىيَّد، أ
 (.  ِٖٕ/ ٓالػميٍطلق على ا٤بقىيَّد كنيقيِّده(. انظر: ذخّبة العقىب )

، ترابنا كاف أك حجرنا أك غّبٮبا(. انظر: ذخّبة  (ٗ) العقىب كللتَّوضيح أف ا١بامع قاؿ: )كا٢باصل أف التَّيمم بكلِّ ما كاف من ًجنس األرض جائزه
(ٓ /ِٕٗ .) 

اةطىبوف، بينما ا٤بٍعتزلة كا٢بنىفية بعىٍكسهم. انظر: ذخّبة العقىب ) (َُ)  (. ُٗ-ُٖ/ ِِذىىب الشَّافعية إُف أِنم ٨بي
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اةطىبوف بفيركع الشَّريعة  .    (ُ)ا١بامع أِنم ٨بي
ا (ِ)كا١بامع مػمَّن يػىرىل أف األىمر أىٍصلو على الويجوب -ْ ، إالَّ يف بعض األىكامر الٍب ٥با صوىاًرؼ، كمى
ـه ال يىدؿُّ على الوجوب يف  (ّ)«خيذكا عِبِّ منىاًسكىكيم»قولو صلى ا عليو كسلم  يف عيمـو ، فهو عنده عا

بأنو سنةه، كأف  (ْ)كلِّ أىمرو أك مسألةو ميتعلِّقةو با٢بجِّ، كعليو اختىار ا١بامع يف حكم "التػٍَّعريف با٥بىٍدم"
تاج لدليلو آخر  .(ٓ)اإًلٯباب ٰبى

 ؽ بْب القىٍوؿ كالًفٍعل:  كا١بامع ال يىرل الفىرٍ  -ٓ
، كأنو اختىار يف ىذه ضةارى عل عند ا٤بعى ؿ كالفً وٍ ؽ بْب القى رٍ ل الفى رى : أنو ال يػى هجو يف ىذا الفنِّ نٍ كمن مى 

، أٍم: أف القٍوؿ كالًفعل عنده يف (ٔ)ؽ بْب "قولو صلى ا عليو كسلم كًفعلو"ا٤بسألة األيصولية: عىدـ الفىرٍ 
ـ القوؿ على الًفعل، كأمَّا ا٤بشهيور عند بعض أىىل األيصوؿ، بأِنم ييقدِّموف القٍوؿ على دىرجةو كاحدة، كال ييقدِّ 

 الًفعل عند التػَّعىارض؛ كحيجَّتيهم: اًلٍحتماؿ أٍف يكوف الًفعل خاصنا بو صلى ا عليو كسلم.          
 كيىٍذىب إُف عىدـ التَّفريق بْب العىادىة كالًعبىادة:  -ٔ

الصَّادرتػىٍْب من الرسوؿ  ادةادة كالعبى فريق بْب العى دـ التَّ عى سألة السَّابقة: أف ا١بامع يىرل كقريبه من ا٤ب
: )فيو الرَّدُّ على مىن قاؿ "من األيصوليِّْبى" بأف أىٍفعالو (ٕ)صلى ا عليو كسلم، حيث قاؿ يف فوائد حديث

ليس مػمَّا أيمر بااًلقتداء بو، فإف الصحابة  صلى ا عليو كسلم تػىٍنقسم إُف عادةو كعبادة، كأف ًقسم العادة
ا يػيبىادركف يف أىفعالو الًعباديَّة، ككاف صلى  رضي ا عنهم كانوا يػيبىادركف يف ااًلقتداء بو يف أىفعالو العاديَّة، كمى

التَّقسيم ا عليو كسلم ييقرُّىم على ذلك، كال يينًكر يف شيءو منو إالَّ ما كاف خاصنا بو، ففيو ًإٍبطاؿ ىذا 

                                 
ـ اإلماـ الصَّنعاين، كيػىرىل ىذا اإلماـ رٞبو ُٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ُ) (. كما أشىار إُف مٍوضعو تىناكؿ فيو ا٤بسألة، كبالرُّجوع لو تىبْبَّ أنو نىقل كبلى

ثىة. انظر: ذخّبة العقىب )ا (. كما كىصىف ا١بامع ٕبثىو بأنو )ٕبثه ّٓٔ/ ُِ تعاُف أف تػىٍقسيم ا٣ًبطاب إُف أىصلو كفىرعو من األيمور ادى
  .)  نىفيسه

 تقدَّـ ذًكر ةطرؼو من ىذا يف: "أموره الفقهية".  (ِ)
يا »ّبه، كىو يقوؿ: عً رة كىو على بى مٍ رمي ا١بى صلى ا عليو كسلم، يى  ، يقوؿ: رأيت رسوؿ ارضي ا عنهما جابر بن عبد امن مسند  (ّ)

 . (َِٕ/ ٓ)(. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، َِّٔ. برقم: )« ..مكي كى اسً نى كا مى ذي الناس، خي ها أيَّ 
مةو على البىهيمة؛ للدَّاللة على كٍوِنا ىىدم (ْ) ، مثل "ًإٍشعار ا٥بىدم".  لعلَّ ا٤براد: كىٍضع عبلى  للحىـر

على  كبيىافي ذلك أنو قاؿ: )األىٍرجحي قٍوؿ مىن قاؿ باٍسًتحباب التَّعريف؛ اتباعنا لًفعل النيب صلى ا عليو كسلم، كليس ا٢بديث دليبلن  (ٓ)
الشَّافعي أف التَّعريف سنةه، كاإلماـ أبو  الوجوب؛ ألِنم ميتَّفقوف يف أىشياء على أِنا ميٍستحبةه مع أف ا٢بديث يىٍشمىلها(. كيىرل اإلماـ

/ ِْحنيفة يىرل أنو ليس بسنةو رٞبهما ا تعاُف، كييركل عن عائشة رضي ا عنها ما يدؿُّ على التٍَّخيّب. انظر: ذخّبة العقىب )
ِٖٕ .) 

: أف ىذا مىنهج اإلِْٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ) ماـ الشوكاين كأنو مىشى على ىذا يف "نيل (. كيىذكر ا١بامع يف أىحد دركسو با٢بـر
 ىػ(.     ُّْٔاألكةطار" من أكَّؿ الكتاب إُف آخره. ا٤بصدر: درسه لو يف ا٢بـر يف جهة تىوسعة ا٤بلك فهد رٞبو ا، )شهر ٧بـر 

ا، فصىنىعوه فػىلىبسيوه..". برقم: ا٢بديث ركاه أنس رضي ا عنو "أنو رىأىل يف يىًد رسوًؿ ا صلى ا عليو كسلم خىاٛبنا من كىرً  (ٕ) ؽو يومنا كاحدن
 (. َّٗ/ ّٖ(، ذخّبة العقىب )ِّٗٓ)
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  .(ُ)الضِّيزىل(
 

ل الش رح.    لم "الت فسٌر" من خ ل  نهج الجامع مع ع  ا: من م  ٌا  ثان

       
ره   -أ         اد  هجه فً الت عامل مع "الت فسٌر"، وبعض مص  ن  كر بعض م   ذ 

ا أف ا١بامع لو ميساٮبةه (ِ)تعلقه بعلم "التَّفسّب"ك٥بذا الشَّرح الكىبّب جانبه مي  يف ىذا الًعلم كما  ، كمى
بأنو نىظىم "ميقدِّمة التَّفسّب" البن تىيمية رٞبو ا تعاُف، كلكنو كاف مىوصوفنا بأنو  -فكمىا تقدَّـ-يىتعلَّق بو، 

 سىيىٍصدير قريبنا، كال أىدرم ىل صىدىر أـ ال؟  
صنِّف اىتمَّ ٔبانب . كمػمَّا ذىكرت فيو بأف ا٤ب(ّ)كقد سىبقى ِف دراسةي بعض ىذا ا١بانب يف ٕبثو ميستقل

توينا على جوىانب تىفسّبيَّة، كانعىكىس ىذا على ا١بامع فاٍستمدَّ أيضنا  اآليات الكىرٲبات، ك٥بذا جاء بعضو ٧بي
.  ااًلىتماـ با١بانب التَّفسّبمِّ

خ كما أف ا١بامع رىجىع إُف عدَّة مرىاجع تىفسّبيَّة، عند ا٤بباحث ا٤بتعلِّقة بتفسّب اآليات. كحىاشية الشي
كىو أىكثر  .(ٔ)ل من التَّفسّب ا٤بشهور "تفسّب ابن كثّب". ككذا نػىقى (ٓ)، كحاشية ا١بىمىل(ْ)زىادىه على البٍيضىاكم

"كنػىقٍ    (ٖ)،(ٕ)النَّقل من "تفسّب القيرةطيب"  . (ٗ)لو عنو يف تفسّب "آية التَّبِبِّ
                                 

 (. ّّٗ/ ّٖذخّبة العقىب ) (ُ)

(، َف يىذكر ا١بامع مرىاجع كيتب التَّفسّب، كال يىعِب خيلوَّه من ىذا الًعلم، كمىا سيىٍأيت ىنا ذًكر بعض ٗ-ٖ/ ُيف مقدِّمتو لكتابو كشىرحو ) (ِ)
 ػمَّا كقفتي عليو.   ا٤بصىادر م

الشِّيخ  " ببحثو متواضع كىو بإشراؼ مشريف "د. فيصل بن أٞبد شاه": رمزم سودينج، "تػىنىاكيؿِيف مؤٛبر "مقدس -كا٢بمد -شاركتي  (ّ)
مَّد علي آدىـ"  ؿ شىٍرًحو ًمن" النَّسىاًئيألبواب التَّأكيل من "سينىن "٧بي " "ذىًخّبةي  ًخبلى ، أكادٲبية الدراسات اإلسبلمية عرض كدراسة" العيٍقىبى

يٍجتىىبى "ًسٍفر ـ(. كقد جىاء يف أكَّلًو: )َُِِقسم القرآف كا٢بديث، يف رحاب جامعة مااليا، عاـ )
للشيخ  "ذىًخّبة العيقىب يف شرح ا٤ب

ا من علم التفسّب لكتاب ا؛ ذلك أف اثيويب: ٧بمد علي آدـ اإلاإًلقىامة ا٤بكِّي إلماـ النَّسائي قد كىضىع يف .. قد احتول جانبنا جيدن
سيننو "اجملتىب" بعض األىبواب الٍب مىٍقصده منها بياف تفسّب اآلية، ككاف ييعنوف بقولو: "تىأكيل قوؿ ا تعاُف.."(.    

 

ين ًشيخ زىادىه على تفسّب القاضي البػىٍيضاكم، ٙب (ْ) قيق: ٧بمد عبد القادر ينظر: ٧بمد بن ميٍصًلح شيخ زىادىه ا٢بىنىفي، حاشية ميػٍحًي الدِّ
 ـ(.      ُٗٗٗ/ىػُُْٗ، ُ: دار الكتب العلمية، طشاىْب )بّبكت

سليماف بن عمر بن منصور العجيلي األزىرم،  ، للشيخ٦بلدات ةأربعمطبوعةه يف  على تفسّب ا١ببللْب" توحات اإل٥بيةالفي كا٠بها: " (ٓ)
 . (ُُّ/ ّ) )مرجع سابق(، ، األعبلـكليخّب الدين الزر  (. بتصرؼ من:ىػَُِْ" )ت:ملا١بى ػ"ا٤بعركؼ ب

 (. َُُ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)

ـ(. كنػىقىل ََِٔينظر: ٧بمد بن أٞبد األنصارم القيرةطيب، ا١بامع ألحكاـ القرآف، ٙبقيق: عبد ا الَبكي )د.ـ: مؤسسة الرِّسالة، د.ط،  (ٕ)
/ ِٕ(. كمسألةن متعلقةن بالسِّّبة )ُّٔ-ّٖٓ/ ِٔ"، كما يف: ذخّبة العقىب )مىواًضع منو يف مسألة "زكجات النيب صلى ا عليو كسلم

 (.       ِْ/ ِٖ(. كمسألةن ٫بوية )ٕٗ

 (.ِِٕ -ُِٕ/ ٔكقد ذيكرت ىذه ا٤براجع الثبلثة يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. ِْ/ ِٖ(. ك)َٖ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

314 

اآليات تىتناكؿ جىوانب كأحكامنا كما اٍستػىقىى ا١بامع "مسائلى فقهية" من مصىادر تػىٍفسّبيَّة؛ كٍوف بعض 
ا تقدَّـ يف مطلب: "أيموره الفقهيَّة".؛  (ُ)فقهيَّة  كمى

ا نػىقى (ِ)كقد يكوف بالعىٍكس، يىرجع إُف كيتب أىىل ا٢بديث لبيىاف تىفسّب آية ل من "ا٤بفهم" عند . ككمى
 .(ّ)﴾تػيٍرًجي مىٍن تىشىاءي ﴿شٍرحو آلية 

. كقد ييبْبِّ مىعُب  (ْ)ل يف مىٍوضعو من "تفسّب اإلماـ النَّسفي": نػىقى كيف بيىاف ميٍفردات أىلفاظ القرآف الكرًن
 .  (ٓ)كلمةو كىرىدت يف ا٢بديث بريجوعو إُف كيتب التَّفسّب

ؼ يف معُب "القينيوت" من قولو تعاُف  كقد ييرجِّح يف مىعُب كلمةو كىرىدت يف القرآف الكرًن. كااًلختبلى
  .(ٕ)".(ٔ)﴾كىقيوميوا هلًل قىانًًتينى ﴿

 
ٌ ة " فً هذا الش رح:  -ب   ٌر ائ ل الت فس  ام له مع بعض "المس  ع   من ت 

، قاؿ:  كأكَّؿ نقطةو يف ىذا ىو ما صىنىعو ا٤بصنِّف يف أكَّؿ الكتاب، فعندما بوَّب النَّسائي أكَّؿ بابو
ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأى  كيل قولو عز كجل:أٍ تى "  ".(ٖ)ٍيًديىكيٍم ًإلىى المىرىاًفًق﴾﴿ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلىى الصَّالى

فائقةن باآلية، كييوضِّح ا٤بقصود بأف ا١بامع  ٧بمد، ألًجدى بأنو اعتُب عنايةن  مث رىجىعتي إُف شرٍح ا١بامع
يىدكر حيث دارى إمىامو النَّسائي، فهنا ذىكر النسائي اآلية ميبوبنا هبا الباب، كقاـ الشارح أكالن بذًكر الػميراد من 

يب: قاؿ: "أٍم: ىذا بابه تيٍذكر فيو األىحاديث ا٤بفسِّرة ٥بذه اآلية الكرٲبة، فإف األىحاديث ا٤بذكورة يف التَّبو 
﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىيِّنى ًللنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم باب الطَّهارة مفسِّرةه آلية الوضوء؛ ألف ا تعاُف قاؿ: 

                                 
حيث نػىقىل من "تفسّب القرةطيب" مسألةى "حكم ديخوؿ الكافر ا٤بسىاجد". كاعتربى ما قالو اإلماـ  (.ُْ -ُُ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

(. كنػىقىل من "القرةطيب" ك"تفسّب الطَّربم" يف "مسألة ُُٗ-ُٖٗ/ ِٕالقيرةطيب يف ا٤بسألة من قىًبيل "التأكيل"، كا أعلم. ككذا يف: )
 (.    َُٔ/ ِّٕب ابن كثّب" ٤بسألة "نكاح الزَّكاين"، كما يف: )اشَباط الوىِفِّ يف النكاح". كنػىقىل من "تفس

ًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ًفي اليىتىامىى﴿ (. حيث نػىقىل من "معاَف السنن" لئلماـ ا٣بطَّايب تفسّبى آيةِٔ/ ِٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ِ)  ﴾كى
 اف معناىا ..(.  ل: )كقاؿ ا٣بطَّايب: كتأكيل اآلية كبيى كنػىقى  [.ّ النساء: 

 .[ُٓ األحزاب: (. كاآلية: ّٔٔ/ ِٔكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.   ِْ/ ِٖ(. كنػىقىل من "ا٤بفهم" يف بيىاف مىعُب "اليىًتيم"، كما يف: )ِٓك ِْ/ ِٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ًييه..»و صلى ا عليو كسلم: الوارد يف قول-(. حيث نػىقىل معُب "حىًليم" ُٕٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ) ًليمه حى كجىل حى  -« إف ا عٌز ى
(: بيَّػن معُب كلمة ُِّ/ ٔ(. كيف )ُُٓ/ ٓ(، ذخّبة العقىب )َْٔمن "مفردات ألفاظ القرآف" للراغب األصفهاين. كا٢بديث برقم: )

ٝبة كرىدىت فيها   باب:  -َُكلمةه ىي مذكورةه يف القرآف الكرًن، كىي: "كردىٍت يف ترٝبة الباب من كتاب اإلماـ الرَّاغب، ذلك ألف الَبَّ
 ًفٍعلو ثواب مىن أىقاـ الصبلة"، فقاـ ا١بامع بالنَّقل من "مفردات القرآف" للراغب األصفهاين، يف معُب "اإًلقامة": )كإقامةي الشيء: ًإدىامةي 

 كاافظة عليو(.           

 [. ِّٖ البقرة:  (ٔ)

(. كقد ذىكر القوؿ األكَّؿ بأف: مىعناه "سىاكًتْب"، كبو قاؿ اإلماـ السُّدم. كتقدَّـ ًذكر ةطىرىؼو من ا٤بسألة عند ِْٕ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
جيح".    "ةطريقتو يف الَبَّ

 .[ٔ ا٤بائدة:  (ٖ)
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ا نيقل عن النيب صلى ا عليو كسلم قوالن أك فعبلن أك غّبٮبا تػىٍبًيْبه ٥با، كلبعضهم: (ُ)كَّريكفى﴾يػىتػىفى   . فمى
 (ِ)فهو ا٤بػيفىسِّر للكتاب كإ٭با      نىطقى النيب لنا بو عن ربِّو                     

نة". حيث بػىْبَّ مٍقًصد كال يوجد أٍكضىح من قوؿ الشَّارح! من ىذا يف باب: "تىفسّب القرآف بالسُّ 
النَّسائي بياننا كاضحنا، السيَّما كأف ا٢بديث الذم أىٍكرده بعد اآلية، ال يىتعلَّق بسبب نيزكؿ اآلية، كال بشرحو 
صريحو لآلية، أك تفسّبو صريحو ٥با، غّب أٍف نىقوؿ بعد التَّأمل، أف قىصده: بيىاف أف مػيٍجمل القرآف الكرًن ييبيِّنو 

إذا »قاؿ:  نَّبوية، كا٢بديث الذم ذىكره، ىو أليب ىريرة رضي ا عنو أنو صلى ا عليو كسلمالسُّنة ال
ه  م أين بىاتىت فإف أحدىكم ال يىٍدرً  ؛ كضيوئو حٌب يػىٍغًسلها ثىبلثنايفاٍستىيقظ أحديكم من نػىٍوًمو، فبلى يػىٍغًمس يىدى

 .     (ْ). كيىتأكَّدي على ىذه القىاعدة، بأنو َف ييورًد يف ىذا الباب غّب ىذا ا٢بديث(ّ)"«يىديه
ل من "تفسّب ابن كثّب" يف "قصَّة خىامتى النيب سليماف عليو السبلـ"، ككىافىقو ا١بامع على كيف مٍوضعو نػىقى 

كيتب أىىل التَّ   .(ٓ)فسّبنػىٍقًده للقصَّة، مث قاؿ ا١بامع كبلمنا عامنا عن حىاؿ بعض ً
د "فائدة" لبيىاف تىفسّب آية، كمىا . كقد يىعقً (ٔ)كإٍف رىأىل أٍف يىتناكؿ مسألةن متعلِّقةن بسبب نيزكؿ آيةو تىناك٥با

 . (ٖ)،(ٕ)﴾كىتيٍخًفي ًفي نػىٍفًسكى مىا اهللي ميٍبًديوً ﴿ عىقىد لتفسّب قولو تعاُف:
عن اآلثىار كاألقواؿ الغىريبة، كيىتمسَّك ٗبىا دؿَّ  كٲبىٍضي ا١بامع يف رًكاب التَّفسّب السَّلىفي، بأٍف ييعًرض

 ابو لػمىا ريكم من أىقواؿو غىريبة.  ل عنو ًإضرى ل من "تفسّب ابن كثّب" كنػىقى ع نػىقى عليو ا٤بصدىرىاف. كيف ىذا ا٤بٍوضً 

                                 
 .[ْْ سورة النحل:  (ُ)
 (. ُٕٗ/ ُذخّبة العقىب ) (ِ)

 ( كىو أكَّؿ حديثو فيو. ٔ/ ُئي )مرجع سابق(، )انظر: أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسا (ّ)

مَّد علي آدىـ"  من: ٕبثي، "تػىنىاكيؿ (ْ) ؿ شىٍرًحو ًمن" النَّسىاًئيألبواب التَّأكيل من "سينىن الشِّيخ "٧بي " "ذىًخّبةي  ًخبلى عرض كدراسة"، مؤٛبر  العيٍقىبى
ٝبة كبياف ا٤بناسبة، كبياف معُب التٍَّأكيل، كىضىع عنواننا: شرٍح : )كبعد ىذا الشَّرح للَب ُٓ. مث قلت يف صُْ، )مرجع سابق( صِمقدس

، كىذا كما رىأٍيناه سابقنا يف ا٤بٍوضع األكَّؿ من الدِّراسة، فقاـ ب شرح اآلية جزئنا اآلية الكرٲبة. فهو إذٍف سىيقـو بشرح اآلية الكرٲبة استقبلالن
ا: "مىسائل تىتعلَّق جزئنا، كأحياننا كلمةن كلمة، من ًجهة بيىاف ا٤بعُب تار  ةن، كأحياننا بًإضافة اللٍَّمسة اإًلعرابية. كبعد ذلك، كىضىع عنواننا جديدن

 هبذه اآلية الكرٲبة". كذىكر ا٤بسألة األكُف يف سبب نزك٥با، كقاـ بالنَّقل يف بيىاف سىبب نزك٥با من القيرةطيب يف تىفسّبه(. 

تبو بعض  (ٓ) ع الغثِّ كالسَّمْب، كتىٍضخيم كتيبهم بالقصص الباةًطلة كالتػَّريىات قاؿ ا١بامع: )..فبل ييغَبُّ ٗبىا كى ا٤بفسرِّين الذين ال ىىمَّ ٥بم إالَّ ٝبى
 (.     ّٓٗ/ ّٖالعىاةطلة(. انظر: ذخّبة العقىب )

ؼ العلماء يف سبب نيزكؿ آيِٖ-ِٕ/ ِٖكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٔ)  ة" كأىراد قولو تعاُف:(. كقد عىقدى فيها مسألةن مينفردةن باسم: "اختبلى
ًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ًفي اليىتىامىى﴿ ٮبا  [.ّ النساء:  ﴾كى كنػىقىل من "ا٤بفهم" كىو ًضٍمن شركح األىحاديث، مث من "تفسّب القيرةطيب". ككبلى

  قيرةطبيَّاف كأىنصاريَّاف؛ كذىكر ا١بامع الفىرؽ بْب الشَّخصيَّتٍْب كأف الثاين تلميذه لؤلكَّؿ.  

 [.  ّٕ األحزاب:  (ٕ)
ـ ُْٔ-ُّٔ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٖ) (. كقد نػىقىل من "تفسّب ابن كثّب" ك"فتح البارم". كعندما ذىكر )كا٢باصل..( كنت أىظنُّو كبلى

ـ ا٢بافظ:  / ٖق(، ))مرجع ساب تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد ا١بامع، كعند البحث اتَّضح بأنو كبلى
 بالرُّجوع إُف "الفتح".      -يف آخر ا٤بسألة-(. كقد ةطىلىب ا١بامع ِْٓ
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 .(ُ)كقد ييطىًعمَّ ا١بامع "فوائد ا٢بديث" بنىقًلو اآلثارى من "الكيتب التَّفسّبيَّة"
ا٤بػيٍجمىل كا٤ببػىْبَّ ا٤بتعلِّقة بالتَّفسّب"كيف مسألة "

(ِ) : 
. على ًفٍعلو صلى (ْ)﴾كىًإٍف كيٍنتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا﴿: -(ّ)آية الغيٍسل-فهىل ٰبيٍمل الػميٍجمىل يف قولو تعاُف 

ؼ ما يىَبتَّب عليو من بعض (ٓ)ا عليو كسلم بأنو كاف يىتوضَّأ قبل أٍف يىغتسل  ا٤بساًئل. ، كفائدة ا٣ًببلى
ا يف مسألة "حيكم الوضوء قبل الغيسل الواجب"، فذىىب ا١بمهور إُف سنػِّيىًتو؛ ألف ا تعاُف أىمىر  كمى
بالغيسل كَف يىذكر الوضوء، كىناؾ عدَّة أىحاديث تدؿُّ على عىدـ ًإٯباب الوضوء، ككذا رىٍأمي النَّوكم رٞبو ا 

 ع بْب أدلَّة ىذا الباب". "ا١بىمٍ تعاُف، لكٍن كىٍجو اٍسًتداللو: أنو من باب 
أمَّا مىذىب بعض الظَّاىرية فإِنم يػىرىٍكف بوجوب الوضوء عند الغيسل، كقىضىٍوا بأٍف "ميػٍجمىل اآلية قد 

 بػييػِّنىت يف السُّنة"، كىو أنو صلى ا عليو كسلم كاف يىتوضَّأ قبل أٍف يىغتسل.        
عن كىٍوف ًفعلو صلى ا عليو كسلم بياننا  (ٔ)ة: )كىي الصَّارًفىةكىكىافىق ا١بامعي ا١بمهور يف ىذه ا٤بسأل

كجوب الوضوء عند رىٍفع ا١بىنىابة -لػميٍجمل آية الغيٍسل، كلوالى ىذه األدلَّة؛ لقيٍلنا بقٍوؿ مىن قاؿ: "بالوجوب" 
ر بياننا للميٍجمىل( -كالغيسل  . (ٕ)حيث إف ًفعلو صىدى

مو كتػىٍرًجيحو: أف ، كلكٍن كاف الصَّارؼ ىنا  كيػيٍفهم من كبلى ا١بامع يىقضي ٕبىٍمل الػميٍجمىل على ا٤ببْبَّ
 أدلةن أخرل رجَّحىت كفَّتى السُّنية كعدـ ًإٯباب الوضوء للغيسل.

 كإُف غّب ذلك من ا٤بوىاًضع ا٤بتعلِّقة با١بانب التَّفسّبم. 

                                 
 (. حيث نػىقىل أثرنا من "تفسّب ابن جىرير" يف فىٍضل "زىينب بنت جىحش" رضي ا عنها. ُٕٔ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

و ظيفتي ا صلى ا عليو كسلم كى  ف رسوؿى تفسّب": يقوؿ د. الذَّىيب: )..إكىي مسألةه متعلقةه "بأيصوؿ الفقو"، كمذكورةه أيضنا يف "أصوؿ ال (ِ)
.ركز السُّنَّة النبوية من القرآف، مى على أف مى  دؿُّ أخرل، ما يى  اف لكتاب ا، أك بعبارةو البيى  اف بيى كمن ىذا البيىاف:  ركز ا٤ببْبِّ من ا٤ببْبَّ
قاِتا، كاة، كأكٍ ادير الزَّ انو ٤بقى تها، كبيى كعاِتا، ككيفيَّ د رى مس، كعدى لوات ا٣بى اقيت الصَّ بلـ ٤بوى انو عليو الصبلة كالسبيى كالقرآف،   مل يفجٍ مي ػال
  (.  ّْ-ِْ/ ُ))القاىرة: مكتبة كىبة، د.ط، د.ت(،  التفسّب كا٤بفسركف، ٧بمد السيد حسْب الذىيبد. ..(. بتصرؼ من: نواعهاكأى 

 فسَّرىا كبيػَّنىها بًفٍعلو صلى ا عليو كسلم ؟. ىل كٍوف اآلية من قىبيل "اجمٍلمىل" كقد  (ّ)

 [.    ٔ ا٤بائدة:  (ْ)
التو مىيمونة، مث كىصىف غيٍسلو صلى ا عليو كسلم. كا٢بديث برقم:  (ٓ) كما يف حديث ابن عباس رضي ا عنهما عندما باتى عند خى

 (. ْٖٗ/ ْ(، ذخّبة العقىب )ِّٓ)

 كم من أدلَّةو تدؿُّ على ٚبىًٍيّب الوضوء. أىرادى ما ذىكره اإلماـ النَّو  (ٔ)

 (.ْٗٗ/ ْ(، ك)ْٖٓ/ ْبتصرؼ، كانظر ا٤بسألة كاملةن يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
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حٌد" من خ ل     ق ٌدة والت و  لم "الع  هج الجامع مع ع  ن  ا: من م   ل الش رح. ثالثا

 
ادره. -أ          ص  كر ب عض م  قٌدة فً هذا الش رح، وذ  ائ ل الع  ام له مع بعض مس  ع   من ت 

يزةن بح ىذا التػَّوىجُّو م، حٌب أىصٍ (ُ)كقد مىشىى ا١بامع يف ىذا الشَّرح على "عىقيدة أىىل السنة كا١بماعة"
نة ىل السُّ نهج أى مى  ل العقيدة علىحو ٤بسائً يف شرٍ  كعىلمنا لو، كعيدَّ ىذا األىمر من ميزاتو فقالوا: )يىًسّب

ـه، كا علو ا ىو مى من شركح ا٢بديث كمى  يف كثّبو  قلُّ يى  ائد, كىذاقة بالعقى حاديث ا٤بتعلِّ كا١بماعة يف األى 
  .(ِ)ا٤بستعاف(

ؿ، فقاؿ كرتي يف السَّابق قوؿ الشيخ األىلباين يف الكتاب عندما اةطَّلع على بعض أىٍجزائو األيكى كقد ذى 
 .(ّ)"(خّبة العقىبذى "مثل  ،سائيا على النَّ لفين ا سى حن شرٍ  جدٍ )َف أى : رٞبو ا

كيف ا٢ًبوار الذم أىٍجريتو معو، سأىلتو عن "مساًئل العىقيدة"، فقاؿ: )نعم، "مساًئل العىقيدة" ىذه لو 
ة إالَّ كتىوقَّفتي عنده ٤باذا؟ ألف فيًصل من الكتاب لكاف يف جزءو كاحدو، ما يػىمرُّ أمُّ حديثو متعلِّقو بالصِّف

، كىؤالء الشُّراح كالقاضي ًعياض كالنَّوكم رٞبهما ا  ، كأمَّا اإلماـ السيوةطي فبلى اإًلماـ السندم ميٍعتدؿه
دِّثوف، لكٍن يف باب العقيدة يػيؤىكِّلوف؛ فلذلك أىتوقَّفي  تعاُف كغّبٮبا.. ىؤالء ًفقهيهم ما شاء ا فػيقىهاء ك٧بي

 . (ْ)ع لكاف كتابنا كاسعنا ..(كأيفصِّل ا٤بسألة من أكَّؿ الكتاب إُف آخره.. فلىٍو ٝبيً معهم، 
فا١بامع يف ا٤بواًضع ا٤بتعلِّقة "بالعىقيدة كالتَّوحيد": ييقرِّر ما ييثًبتو أىىل السنة كا١بماعة، كمىا يف باب 

 ٢بديث ما يىدؿُّ على ىذا األىمر. كاف يف ابيو، إذا  "األى٠باء كالصِّفات " من غّب تىأكيلو كال تىشٍ 
: )ًإثٍبات ًصفة ا٢بياء كالسٍَِّب  تعاُف، ككذا ابَّة، ككلها على (ٓ)ذىكر يف فوائد حديثكًعندمىا 

ثيل، كتىنزيهنا  لو ًإثباتنا ببلى ٛبى ا يىليق ٔببلى ظاًىرىا ا٤بعركؼ من ليغة العرب، كال تػيؤىكَّؿ كال تيشبَّو، بل تػيٍثبت لو كمى
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البىًصيري ﴿ تىعطيل ببلى   . (ٕ)((ٔ)﴾لىٍيسى كى

 ككذا عند "شٍرحو للحديث" يىتعرَّض لذًكر أيمور ااًلعتقاد كييٍظهرىا كيىشرحها.  
                                 

 كقد تقدَّـ يف الفصل الثالث: "عقيدة الشيخ ٧بمد..".  (ُ)

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ِ)
       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512 .)( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

 من العضو الدبش ا٤بكي، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ذخّبة العقىب شرح اجملتىب. كالرابط: (ّ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208 .)( :َُِِتاريخ الزيارة-ُِ-ُٓ.) 

 بتصرؼ من ا٢بوار كاللقاء الذم أجريتو معو.  (ْ)

ًييٌّ سى إً »متعلِّقه ٕبديث ركاه يػىٍعلى بن أيميَّة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ:  (ٓ) ًليمه حى بُّ ا٢بٍىيىاءى فَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ حى تِّّبه ٰبًي
تػٍرى   (.   ُُٓ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )َْٔ. من كتاب: الغيسل كالتَّيمم، باب: ااًلٍسًتتار عند ااًلٍغتساؿ. برقم: )«..كىالسَّ

 [.ُُ الشورل:  (ٔ)
 (. ُٗٓ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٕ)
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ا  ح كلمة "حىًيي" من حديث. فبعد أٍف ذىكر مىعُب ا٢بىياء عندما شىرى  -يف نػىٍفس ا٢بديث السَّابق-كمى
ض إًلثبات ىذه الصِّفة  تعاُف، فقاؿ: )فيو ًإثٍبات ًصفة ا٢بيىاء  تعاُف، كال يىلـز من ًإثٍباِتا أٍف لغةن، تىعرَّ 

لو، كإ٭با  ٍين ييفسَّر هبما ا٢بيىاء ا٤بضىاؼ إُف ا٤بخلوؽ، بل ٗبىعُب يىليق ٔببلى ييفسَّر ٗبعُب التَّغّبُّ كااًلٍنكسار اللَّذى
ًد أىكَّلو مىن أكَّؿ من ا٤بتىأخِّري لوا لئبلَّ يىلزىمهم التٍَّشبيو با٤بخليوؽ، فّبى ن ألِنم ما فىهموا منو إالَّ ىذا ا٤بعُب، فعىدى

عليهم بأف سىائر الصِّفات الٍب اتَّصف ا هبا مع كٍوِنا مػمَّا يػىتَّصف هبا ا٤بخلوؽ ٥با مىعُب يىليق بو عزَّ كجل، 
 .  (ُ)بت لو صفات ال تيٍشبو الصِّفات، إٍذ الصِّفة فىرعي الذَّات(فكمىا نػيٍثبت  ذاتنا ال تيٍشبو الذَّكات كذلك نػيثٍ 

ب  مهم الطَّويل فيها، أالى كىي مسألة "ما ىو أكَّؿ ما ٯبى ككمىا يف ا٤بسألة ا٤بشهورة يف ىذا الباب ككبلى
لف كا٣بىلىف أف على ا٤بكلَّف؟" حيث قاؿ يف الفوائد: )فيو دىاللةه ظىاىرةه ٤بذىب اىققِّْب، كا١بىماىّب من السَّ 

اإلنساف إذا قاؿ: "ال إلو إال ا ٧بمد رسوؿ ا" كاٍلتىـز أىحكاـ ًدين اإلسبلـ، فإنو مؤمنه شرعنا، فإف النيب 
إُف  «أيًمرتي أٍف أيقاتل الناس حٌب يقولوا: ال إلو إال ا...»صلى ا عليو كسلم حىكىم بذلك، حيث قاؿ: 

ا٢بديث. كقد أىٍكجىب عليو تىعلُّم أدلَّة ا٤بتكلًِّمْب كثّبه من  «صىموا مِب ًدماءىىم..فإذىا فػىعىلوا ذلك عى »أٍف قاؿ: 
 . (ِ)ا٤بعتزلة، كبعضي مىن يدَّعي ااًلنٍتساب إُف أىل السنة..(

كٗبعُب آخر، أنو يػيقىرِّر عقيدة أىل السنة إذا كىجىد يف ا٢بديث مناسبةن لذلك، كمىا عند شٍرحو لقولو 
ا عند ىذا: )كفيو ًإثباتي حٍوًضو صلى ا عليو (ّ)«إين فػىرىطه لكم..»سلم: صلى ا عليو ك  . كقاؿ شارحن

كسلم، كأنو حٍوضه حقيقيه على ظاىره ٨بلوؽه موجوده اليوـى، كىو كذلك عند أىل السنة كا١بماعة، ال 
علوف اإلٲباف بو فىرضنا، كأىحاديثو قد بػىلىغت التَّواتر( يىتأكَّلونو كٯبى

(ْ) . 
ؿ الشَّ كمن   رح:مصىادر ا١بامع يف علم العىقيدة من ًخبلى

ؼ العلماء يف  أنو رىجىع إُف كتاب "العقيدة الواسطيَّة" البن تيمية رٞبو ا، كنىقل منو مسألة "اختبلى
 . (ٓ)عدىد الشَّفاعة"
ا نػىقى   . (ٔ)""ًإٍنكار ا٤بٍعتىزلة كا٣بوىارًج للشَّفاعة كالرَّد عليهممسألة: ل من "فتح البارم" كمى

                                 
 . (ُٕٓ/ ٓذخّبة العقىب ) (ُ)

(، كيىٍظهر أف ا١بامع شىدَّد يف بعض الًعبارة، حيث تابع بقولو: )..كبعض مىن يدَّعي ااًلنٍتساب إُف أىل َّ-ِٗ/ ِِذخّبة العقىب ) (ِ)
حدثو ا٤بعتزلة أى السنة من ا٤بغفًَّلْب من ا٤بتكلِّمْب، كمػمَّن اٍنصىبغى بأىفكار الفىبلسفة ا٤بلحًدين، كىو مذىبه مبتدعه ال يىعرفو السَّلف، كإ٭با 

وضوف يف أىفكارىم ا٤بٍنصىبغة بأىفكار الفىبلسفة، فبل حقَّ عنده  إالَّ ما أىثبتو عىقلو كأىٍذناهبم من الذين ال ًصلىة ٥بم باألدلَّة ا٤بنػٍقيولة، كإ٭با ٱبى
 السَّخيف، فهذا عىٍْب ا٣بيٍذالف(.  

(، ذخّبة ُْٓٗو كسلم خىرج يومنا فصلَّى على أىل أيحيد". برقم: )من حديث عيقبة بن عامر رضي ا عنو، من "أنو صلى ا علي (ّ)
 (.   ُِٓ/ ُٗالعقىب )

 (. مث نػىقىل عن القاضي ًعياض ٫بو ما ذىكىره. ُِٔ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ْ)

ًة مىراجع كِٓ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ) ػ"العركة الوثقى" لئلماـ القىٍزكيِب. (. مث أىٍكمل ا٤بسألة بالنَّقل من "فتح البارم" كىو نىقل من عدَّ
 (.   ِٔ -ِٓ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب )

 كسىبىق اإلشىارة للمسألتػىٍْب يف: "٧بتويات الشرح". (. ِْ/ ُْ( كالثاين يف: )ِٓ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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الوعيد يىٍشمل ا٤بؤمن إذا لو من "ةطىرح التَّثريب" كأف ككما عقىدى مسألةن يف التَّعقيب على "الػميرًجئة"، بنػىقٍ 
 . كإُف غًّب ذلك من ا٤بصىادر كا٤برىاجع.  (ُ)ؤىدِّم الزَّكاةَف ييػ

ا قلت يف: عنصر "التَّعقيب"، بأف ا١بامع  مساًئل لسنة يف ا أىلذىب الف مى ٱبي  بل بكبلـو قٍ ال يػى ككمى
اف رعى ىذا الباب، فإنو سي  كىقىع يف أك نىقلو  د من عاَفو جى و كى فلى  ،فات٠باء كالصِّ األى  بابك كالتَّوحيد" تقادعٍ االً "

مييولو  نعا٢بافظ ابن حجر، فلم ٲبى من مر، حٌب كلو كاف ىذا األى  إُف َبكو دك٭با إشارةو ب عليو، كال يى عقِّ يي  ما
اح ا٢بديث رىٞبهم ا بعض شرَّ  ع فيهاقى دية الٍب كى قى حظات العى بلى مي ػو على بعض النبِّ يي  أفٍ  للحافظ ابن حجر

 .تعاُف ٝبيعنا
فإذٍف، ىو ييعقِّب على القٍوؿ بأٍف ييبْبِّ رىٍأم أىىل السُّنة يف ااًلعتقاد كا٤بسألة، مهما كانت تلك 

وبو غّب ميستىفزو، أٍم: الَبَّكيز على ا٤بسألة الشَّخصية، كلكٍن ىذا التَّعقيب يكوف بصيورةو لىًبقةو كبأىدبو كأيسل
 ديكف ا٥بيجـو على شىخصيَّة القىائل. كيف العنصر التاِف أمثلةه على ىذا التعقيب.  

 
ٌ ة:  -ب       ق د ائ ل الع  باته فً المس  عقٌ  ر ت  و   من ص 

 كمن ىذا التَّعقيب ما يلي: 
 التَّعقيب على الشارح السٍِّندم:  -ُ

كر بأف مىذىب أىىل . كذى (ِ)ع على الشارح السِّندم عندما "نػىفىى ا١ًبهىة عن ا تعاُف"كعقَّب ا١بام
السنة كا١بماعة بأِنم يػيٍثبتوف  تعاُف ًجهة العيليو، كذىكر الدَّليل على ذلك، قاؿ ا١بامع: )إٍذ األدلَّة تدؿُّ 

. (ّ)قالت: "يف السَّماء" «أين ا؟»ية: و، كقولو صلى ا عليو كسلم للجىارً على أنو تعاُف يف ًجهة العيلي 
 .(ْ)رح(كقد حقَّقتي ىذا ا٤بوضوع يف غّب مٍوضعو من ىذا الشَّ 

 التَّعقيب على اإلماـ ابن ا٤بلىقِّن: -ِ
، كذلك عندما نىفى "ا٢ًبجىاب" عن ا تعاُف، كاٍعتىرب ا٢ًبجىاب ٗبعُب: (ٓ)كعقَّب على اإلماـ ابن ا٤بلىقِّن

 . (ٔ)ك ًحجابنا معنوينا، فعقَّب عليو ا١بامع مع ذًكره دليبلن صرٰبنا من صحيح مسلمقيبوؿ الدُّعاء أ
 التَّعقيب على اإلماـ الفىارًسي:  -ّ

                                 
  يمىن ال ييؤدِّم الزَّكاة".(. حيث قاؿ: )ا٤بسألة الرابعة(، كذلك عند "الوىعيد فُٖ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 تقدَّـ ذًكر ةطرؼو عن ىذا ا٤بوضوع يف عنصر: "منهج ا١بامع يف التَّعقيب". (ِ)

/ ّ(. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، )ُُِٖةطرؼه من حديث ميعاكية السُّلمي رضي ا عنو، كىو برقم: ) (ّ)
ُْ  .) 

 . (ٖ/ ُْذخّبة العقىب ) (ْ)

 بنقلو من كتاب "اإلعبلـ" البن ا٤بلىقِّن.  (ٓ)

  (.ّٗٔ -ّٖٔ/ ُِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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ؿ "الفىارًسي" . فقد نىقل قوٍ (ُ)يف موضوع "ًإثٍبات الصُّورة  تعاُف" "،سيارً الفى ككمثل ما عقَّب على "
ا اعتى عتقدكف أف  تعاُف صورةن  وير" ٗبىن يى من أف ا٤بقصود بأىحاديث "النَّهي عن التَّص رب مىن يىعتقد ذلك كمى

"بالكىفىرة". كعقَّبو ا١بامع بقولو: )ىذا الذم قالو الفىارًسي من تىكفّب مىن اٍعتقد أف  تعاُف صيورةن مذىبه 
.  (ِ)لشَّفاعة..(ؽ الصُّورة  تعاُف يف األحاديث الصحيحة، كا٢بديث الطَّويل يف اباةطل، فقد ثىبت ًإةطبلى 

 كإُف غّب ذلك من التَّعقيبات يف ىذا الباب. 
 
 

                                 
  (.ُْٖ/ ّٗ)انظر: ذخّبة العقىب  (ُ)

  نفس ا٤بصدر. (ِ)
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ف.       ر  : الن حو والص   ً لم  هج الجامع مع ع  ن  ا: من م   رابعا

 
ره -أ          اد  كر بعض مص  رف" فً هذا الش رح، وذ  ً "الن حو والص  ل م   من طرٌقته مع ع 

يػِّزىات ىذا الشَّرح: )..مكيًصفى أف من  و لِّ حو للحديث عند حى غوم يف شرٍ فىس اللُّ ػنَّ الهر ظٍ ذلك يى ككػمى
 حي دى هم ا٢بديث، فالشيخ لو القى يد يف فى فً تي  رفيةو كانت أك صى  ٫بويةو  ،غويةو ل لي يفو من مسائً ضً ا يي ٗبى  ،اظولفى ألى 

 . (ُ)ة(ى يف علـو العربيلَّ ا٤بعى 
 . (ِ)حو، كالثاين يف الصَّرؼكللجامع كتاباف يف شرٍح نىظمىي شيخو عبد الباسط. األكؿ يف الن

كفائدةي ذًكر ا٤بساًئل أِنا تػينىشِّط الذِّىن ٥بذه ا٤بساًئل النَّحوية؛ كٍوِنا اآلف أىٍشبو بالتَّطبيق لػمىا تىعلَّمو 
ا تيذكِّر النَّاسي هبذه ا٤بساًئل.   الطالب من ًحصىص "النَّحو"، كمى

متو لًعلم كآيت إُف ذًكر ا٤بصىادر الٍب رىجىع إليها ا١بامع، ف قد ذىكر ا١بامع بعض ا٤بصىادر النَّحوية يف مقدِّ
صة  النَّحو كالصَّرؼ: )كيتب ابن مالكو كالكىافية كشٍرحها، كالتَّسهيل، كشٍرحو ا٤بسىاعد البن عقيل، كا٣ببلى

فات ، كسائًر كيتبو، كشافية ابن ا٢بىاجب ككاًفيىتو، كمؤلَّ (ّ)كشركحها، كميغِب اللَّبيب البن ىشاـ األىنصارم
وية: "حاشية ا٣بيضرم" (ْ)ا١ببلؿ السيوةطي يف النَّحو كغّبىا( . كمػمَّا كىجدتُّ يف أىثٍناء القراءة من مرىاجع ٫بى

. ككذا (ٓ)ح ابن عىقيل ألىلفيَّة ابن مالككىي حاشيةه ٫بويةه مهمَّةه كىضىعها "٧بمد ا٣بيضرم" حاشيةن على شرٍ 
اح ا٢بديث . كمىا يىنقل من شيرَّ (ٕ)٦بيب النَّدا على قطر النَّدل" . ك"حاشية(ٔ)"حاشية الصبَّاف" على األىلفية

وية، كنػىقٍ   .(ٖ)لو من "عمدة القارم"مساًئل ٫بى
على  (ٗ)ع: بأف "ما"ل كييعقِّب عليهم، كمىا عىقَّب على الشارح السِّندم، عندما أشىار يف مٍوضً كقد يىنقي 

                                 
 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ُ)

       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

ف. ، ٦بلداشيخ عبد الباسط بن ٧بمد رٞبو ا تعاُفالظم حو، نى بيب يف النَّ غِب اللَّ ظم مي نى  ،شرح ميدين ا٢ببيب "،فتح القريب اجمليبكٮبا: " (ِ)
ينظر: موقع الشيخ  ."ا٤براح يف الصرؼ"شيخ عبد الباسط لكتاب الصريف، شرحه لنظم رجوزة التَّ ، شرح أى "يففتح الكرًن اللطك"

 (.َٔ-َُ-َُُِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.alsonah.org/books.htm)  الشَّخصي، موضوع: ا٤بؤلفات، كالرابط:

مة ابن ىشاـ يف مغنيو جّٕ/ٕا٤بوىاًضع يف: ذخّبة العقىب ) كمن (ّ)  ٕباشية األمّب(. ٔصِ(، حيث قاؿ: )قالو العبلَّ

 (. ُِ/ ُذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ْٓٓك ِٕٓ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٓ)

 (. ّٖٔ/ ْكما يف: ذخّبة العقىب )  (ٔ)

 (. ٕ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (، ككما نىقل من "ةطرح التثريب" يف نٍفس ا٤بٍوًضع.   ِِّ/ ٕ(. كأيضنا )ّٓٗ/ ِِالعقىب ) كما يف: ذخّبة  (ٖ)

من حديث زيد بن خالد ا١بهِب رضي ا عنو، عندما رىفىض النيب صلى ا عليو كسلم الصبلة على أىحد الصحابة عندما غىلَّ، كفيو "ما  (ٗ)
 (.  ُِٓ/ ُٗىب )(، ذخّبة العقُٗٓٗييساًكم دىرٮبىٍْب". برقم: )
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فقاؿ ا١بامع عىقبى ذلك: )أىراد بالوىٍجو األكَّؿ أف "ما" كجهىٍْب، إحداٮبا أِنا مٍوصولة، كالثانية: نىافية. 
 .   (ُ)مٍوصولة، كىو غّب صحيح، ألنو تىردُّه ركاية أيب داكد..، فالصَّواب الوىٍجو الثاين، كىو كٍوف "ما" نافية(

حهم اح ا٢بديث هبذا الًعلم كهبذا ا١بانب أيضنا عند شرٍ "علم الصَّرؼ": فقد اىتمَّ شرَّ كما يىتعلَّق بػ
حىٍظتو أىثٍناء القراءة: أف مساًئل النَّحو أىكثر من الصَّرؼ. (ِ)للحديث  . كالذم الى

، كلكٍن كاف لبعض (ّ)كأىكثر ما تىناكلو ا١بامع من مساًئل ٫بوية كصرفية، كاف عند شٍرحو للحديث
 العناصر األيخرل نىصيب: 

ا، كذًكره  فقد يقـو باٍسًتخداـ النَّحو ليىٍشرح تىرٝبة الباب، كقد يكوف اإًلعراب النَّحوم ٥با ميٍقتضبه جدن
وية(ْ)أف "ما" مىصدريَّة . إالَّ أف األىكثر كاف يف (ٓ). كقد ييفردي عنواننا باسم "تػىٍنبيو" أك "فائدة" ليىذكر مسألةن ٫بى

 حه أٍكسعه ٥بذا.ع "شرٍح ا٢بديث"، كالعنصر التَّاِف شرٍ مٍوضً 
    

ٌ ات ش رح الحدٌث  -ب    و ت  رف": من م ح  ً  "الن حو والص  لم  ة ع   من ج ه 

عند شٍرحو للحديث يىذكر غالبنا األيمور النٍَّحوية كيىتعرَّض ٥با يف الشَّرح،  -ككمىا ذىكرتي سابقنا-ا١بامع 
 ٕبسىب ميقتضى ا٢بديث كمنىاسبتو. 

بُّ أٍف يىٍستىطرد يف شٍرحو للحديث من ا١ًبهة النٍَّحوية، بأف يػيٍعًرب كأفٍ  يىذكر أف ىذه الكلمة  كأًجديه ٰبي
 "ميبتدأ" ك"خىربىا" كذا ككذا. 

بُّ أٍف يىذكر الشَّاىد من النَّظم ا٤بشهيور يف النَّحو، كىو مىًب اإًلماـ ابن مالك كا٠بو  ككمىا ٰبي
صة". كمىا عند شٍرحو لقولو صلى ا عليو كسلم  . فقد قاؿ: (ٔ)«ما من عبدو يىسجيد  سىجدةن..»"ا٣ببلى

صة:)"ما" نىاف ا قاؿ يف ا٣ببلى  يةه ك"من" زائدةه، كمى
ٌر    نًكرةن كما لًبىاغو من مىفىرٌ  كىزًيدى يف نٍفيو كًشٍبًهًو فىجى

(ٕ) 
. قاؿ: )"كاف" ىنا تامَّة، كلذا (ٖ)حو "فلمَّا كانت غىزكة"كقد ييضيف إليو نىظم ا٢بىرًيرم. كمىا عند شرٍ 

: )كقاؿ ا٢بريرم رٞبو ا يف م اٍكتىفٍت ٗبٍرفيوعها(، مث ذىكر الشَّاىد من نىظٍ  ابن مالك، مث استىٍطرد قائبلن

                                 
 (.  ِّٓ/ ُٗبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.  ٗٓ/ ِ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد كمثل ما قالو ا٢بافظ:  (ِ)

تويات شرح ا٢بديث من ًجهة علمىٍي الن (ّ)  حو كالصرؼ". كسيىٍأيت يف العنصر التَّاِف ا٢بديث عن ىذا، كىو باسم: "من ٧بي

 (. كىذا ا٤بثاؿ ذيكر يف: "تىرٝبة الباب". ٓ/ ُْكما يف: ذخّبة العقىب ) (ْ)

   ػ"٧بتويات الشرح".ا يف العنصر التاِف، لتىعلُّقو بكسىأىذكر ىذا األىمر أيضن  (ٓ)

 أيضنا يف: "التوجيهات كالنصائح". (. كسيىٍأيت ذًكره ُٔ/ ُْذخّبة العقىب ) (.ُُّٗبرقم: ) ا٢بديث من مسند ثىوباف رضي ا عنو، (ٔ)

عند "عىليك -(. ككما يف نٍفس الصَّفحة شىرىح الكلمة ٗبعناه النَّحوم كذىكر الشَّاىد من النَّظم، حيث قاؿ ُٗ/ ُْذخّبة العقىب ) (ٕ)
صة"..(. ككذا يف: )-بالسُّجود" "، كما قاؿ يف "ا٣ببلى  (.     ّْٖ/ ُْيف: )(. ك ّٖٗ/ ّٖ: )"عليك": اسم ًفعل أىمر ٗبعُب "اًلـز

اد بن ا٥بىاًد رضي ا عنو، برقم: ) (ٖ)  (. كتقدَّـ يف: "٧بتويات الشرح".     َِّ-َِِ/ ُٗ(، ذخّبة العقىب )ُّٓٗمن مسند شدَّ
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"ميٍلحىتو"...( كذىكر بيتنا يف ىذا الباب
(ُ) . 

ألىٍجل   (ِ)(َْٕكىذا ااًلىتماـ ٔبىانب النَّحو كاضحه منو، إُف دىرجة أنو َف يىتناكؿ من شرٍح حديث )
": كٍونو مىضى مىشركحنا، إالَّ أنو عىرىج إُف ًإعراب كلمةو كرىدى  ٍت، فذىكر: )قولو صلى ا عليو كسلم: "فػىٍليىتػىوىارى

ٍزمو حىذؼ حرؼ العلَّة، كىي األىًلفي ا٤بنػٍقىًلبة عن اليىاء. كبا  مة جى ـ األىمر، كعبلى فعله مضارعه ٦بزكـه ببلى
 .   (ّ)التَّوفيق(

ناكؿ بالشَّرح من . فتى (ْ)«كمث سىائًري األىعماؿ ٘بىٍرم على حىسًب ذل»كعند شٍرحو ١بزءو من حديث 
رم" ا اىتمَّ بًإعراب ا١بيملة، كمىا عند (ٓ)النَّاحية اإًلعرابية، بأف "سىائر" مبتدأ، كخربه ا١بملة الًفٍعلية "٘بى . كمى

لة كاف ميٍعَبضةه بْب العامل كمىعمولو(  . (ٔ)مقطع )ككاف من أىحبِّهم إِفَّ( فقاؿ عندىا ا١بامع: )ٝبي
ا قاؿ: )ٝبلةه يف ٧بلِّ نىصبو على ا٢باؿ، من "أحدٮبا" أٍم:  كما أنو يػيٍعرب ا١بيمىل كيىذكر تىقديرىا، كمى

ض عليو(  .(ٕ)كا٢باؿي أف اآلخر كىو أبو سعيد سىاكته لتىٍحديثو، كال يػىٍعَبى
ا عند  كذًكر التَّقدير ميهمه؛ ألنو ييسىاعد يف فىهم ا١بملة كبيىاف ا٤بقصود، كمن بيىاف تىقديره يف ا١بيملة، كمى

. فذىكر بأف (ٖ)« ..ا على ا عز كجلعل ذلك كاف حقن فى  نٍ فمى »ؿ ا صلى ا عليو كسلم: رسو حديث 
يف ا١بيملة حىذؼ الفىاء مع ما عيًطفت، كذىكر بأف تىقديرىا: )أٍم: فمىات( كذىكر الشَّاىد على ىذا من "نىظم 

ا على ا٤بسألة من القرآف الكرًن  . (ٗ)ابن مالك" كشاىدن
. كقاؿ (َُ)ا كيىذكر "مىرجع الضًَّمّب"، كقولو عند "فأىعطىى أىصحابىو ما قىسىم لو"ككأٍف يىشرح ٫بوين 

زمونو يف حاؿ  تمل أٍف يعود لذلك األىعرايب، كمىعناه: رًٍفقتو الذين ييبلى شارحنا: )كالضمّب يف "أصحابو" ٰبي
تمل أٍف يىعود إُف النيب صلى ا عليو كسلم(سىفى   .(ُُ)ره، كٰبي

ميتعلِّق الًفعلكذا ، ك (ُِ)بذًكر ا٤بتػىعىلِّق، كميتىعلِّق ا١بىار كاجملركركيىهتمُّ أيضنا 
أك ميتعلِّقو ٧بذكؼو مقيوؿ  

                                 
 (.َِْ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.  َِٓ/ ٓكتقدَّـ ٚبرٯبو. ذخّبة العقىب ) «ءو فػىٍليىتػىوىارى بشي»من حديث يعلى رضي ا عنو، كفيو أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ:  (ِ)

 (. ُِٓ/ ٓذخّبة العقىب ) (ّ)

رٯبو يف: "٧بتويات الشرح".ُِٖ-ُِٕ/ ٔ(، ذخّبة العقىب )ْْٔجزءه من حديث أيب ىريرة برقم: ) (ْ)   (. كتقدَّـ ٚبى

 (. ِِْ/ ٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ُّٔ/ ٕذخّبة العقىب ) (ٔ)

(، كقاؿ ذلك يف مىٍعرض شٍرحو لقوؿ عطىاء بن يىزيد رٞبو ا: )كنتي جالسنا إُف أيب ىريرة كأيب سعيد، فحدَّث ِٕ/ ُْ) ذخّبة العقىب (ٕ)
(. برقم: )  (. ُِ/ ُْ(، ذخّبة العقىب )َُُْأىحدٮبا حديث الشَّفاعة، كاآلخر ميٍنصته

سيىٍأيت ذًكر ا٢بديث كامبلن يف مبحث "النقد"، بإذف ا تعاُف.  (ٖ)
 

 (. ِٖٓ/ ٓ(. ككذا يف: )ُٖٗ/ ِٔانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

اد بن ا٥باًد رضي ا عنو، برقم: ) (َُ) ـ ذًكره يف: "٧بتويات الشرح". َِّ-َِِ/ ُٗ(، ذخّبة العقىب )ُّٓٗمن حديث شدَّ  (. كتقدَّ
 الشرح".(, كسىبىق اإلشىارة إليو يف: "٧بتويات ُِٕ/ ُٗ(. كأيضنا )َِٓ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُُ)

 (.ُْٕ/ ٓكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُِ)
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 . ك٫بو ذلك.   (ُ)القوؿ
وية، كمىا فىعل  أٍف ذىكر بأف )القاعدة  -كىو يىشرح حديث-كقد ييشّب إُف ضابطو أك قاعدةو ٤بسألةو ٫بى

ع قل ع القلَّة..(أف ا٤بٍعديكد بثبلثةو إُف عشرة، لو ٝبى ا من (ِ)ةو ككىثرة، فاألىكثر ًإضافتها إُف ٝبى . كمىا نىقل شاىدن
 م ابن مالك. كذلك لويركًد مناسبةو يف ا٢بديث فذىكرىا. نىظٍ 

ا يىهتمُّ ببيىاف األىٍكجو النَّحوية عند اإًلعراب، كمىا عند قولو صلى ا عليو كسلم:  ..أك كاف بػىٍعبلن »كمى
، كما سيًقيى  . فذىكر ا١بامع أىٍكجو اإًلعراب ككيف يكوف مىعناه، حيث قاؿ: )"العيٍشر" (ّ)«بالسَّوىاين..العيٍشري

تاج  ه ا١باري كاجملركر قبلو، أٍم: العيٍشر كاجبه فيما سىقىٍتو السماء كالعييوف..، كا٤براد: ما ال ٰبى مبتدأه مؤخر، خربي
ب العيٍشر فيما ذيكر..( يف سىٍقًيو إُف مىؤيكنة، أك فاعله لًفعلو ٧بذكؼ، أٍم: ٯبى

(ْ). 
زة "أىفػىتػىٍغتىسل من ذلك؟" ا يىذكر اختبلؼ علماء النَّحو لبعض مسائًلو، كمىا عند ٮبى . كذىكر (ٓ)ككمى

ا٣ببلؼ يف "ا٥بىمزة"، كذلك بْب ا١بمهور كاإلماـ الز٨َّبشرم، كأشىار ا١بامع إُف أف الرَّاجح مع قوؿ ا١بمهور.  
ا أشىار إُف مىرجعو   . (ٔ) اللَّبيب ٕباشية األمّب"كىو"ميٍغِب كمى

ا" . (ٕ)كقد يىضىع ا١بامع "تػىٍنبيو" ليبػىْبِّ ميشكلةن ٫بويةن يف ا٢بديث، كمىا حىصل مع حديث "أىةٍطوليكنَّ يدن
ا"، كنػىقى  ا فىعل عندما أىراد شرٍح "عليك زيدن وية، كمى ل من "حاشية كقد يػىٍعقد "فائدة" ليتكىلَّم عن مسألةو ٫بى

ا يػىًجد من اختبلؼو بْب النُّسخ بذًكر الوىٍجو النٍَّحوم. كقد (ٖ)ا٣بيضرم" يىذكري لػمى
(ٗ) . 

وم ا أنو قد ييعقِّب على أىمرو ٫بى . كيف "علم الصَّرؼ" ك٫بوه: فقد عىقدى مسألةن ألىجل فائدةو يف (َُ)كمى
، لو من "الفتح الوىديكدم على ا٤بكيودم" فهو ييعدُّ أيضنا من مى الصَّرؼ كالنَّحو، كذلك بنػىقٍ  راجعو يف ىذا الفنِّ

ا ييعدُّ ىذا ا٤بٍوضً  . كقد يىنقل مساًئل متعلِّقةن بالصَّرؼ من كتاب (ُُ)ع الٍب أىةطىاؿ النَّقل فيهاع من ا٤بوىاضً ككمى
 . (ُِ)"ا٤بصباح"

                                 
 (، كاٍستىٍشهدى لو من "النَّظم". ُْٕ/ ٓ(. كمتعلِّق ٧بذكؼ ا٤بقيوؿ: كما يف: ذخّبة العقىب )َّْ/ ٕمتعلِّق الفعل: كما يف: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.ّْٓ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)

 (. َُٗ/ ِِ( ذخّبة العقىب )ِْٖٖرقم: )من مسند عبد ا بن عمر رضي ا عنهما، ب (ّ)

 (.ِِّ/ ٕ(. ككما يف: )ُِٗ/ ِِبتصرؼ من: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ِـّ سيلىٍيم ٨باةطبةن النيب صلى ا عليو كسلم يف أىمر "احتبلـ ا٤برأة". برقم: ) (ٓ)  (. ُْٖ/ ْ(، ذخّبة العقىب )ُٔٗمن كبلـ أ

ـ.(، كقوؿ ا١بمُٕٖ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)  هور: أف ا٥بمزة استفهامية، كقيدِّمىت على العىاةًطف ألىجل صىدر الكبلى

 (، كذىكر ا٤بٍخرجى النَّحوم يف عىدـ تىطىابق أىٍفعل التَّفضيل مع التَّأنيث، كذىكر الشَّواىد من نىظم ابن مالك. ّٓٗ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. ُْٔ-ُّٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. ُِٔ/ ِٗذخّبة العقىب ) انظر: (ٗ)

 (.ُٕ/ ِٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (َُ)
 (.  ّٖٔ/ ْ(. كىي ًحكايةه ٫بويةه مشهورةه كىقىعت يف األندلس! كمػمَّا يىتعلَّق بالصَّرؼ: )ْٓ -ْٗ/ ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ُُ)

  (.ِّٔك ِِٔ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ُِ)
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ة فً الش رح هح  ائ  ص  ون   الجامع ات  ٌه  ج  و  ت  من المبحث السادس:  ث ور  ن   : الم 

      
 كمن ىذه الجوانب: 

 
 . زاز بوتً عٍ كاالً  ميِّ ين اإلسالى ل الدِّ ضٍ فى بيىاف: انب جى  -ُ       

 .ةربيى ؽ كالتَّ خالى انب األى جى  -ِ        
 تىوجيهاته ميوجَّهةه ألىىل العلم كطىلىبتو. -ّ        
 كاتِّباع السَّلف.نة، مسك بالسُّ على التَّ  ضِّ حى كنىصائحه كتىوجيهاته في: ال -ْ        
  .سفٍ النػَّ المتعلِّقة بمور األي كفي  -ٓ        
 .قوؽجانب الحي كفي  -ٔ        
 جانب الحثِّ على ًفعل العبىادة كًفعل السُّنة.  -ٕ        
 . قبلتى شراؼ المسٍ تً اسٍ كمنها مىا ييحمىل على  -ٖ        
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ة فً الش رح هح  ائ  ص  ون   الجامع ات  ٌه  ج  و  ت  من : تمهٌد لمبحث ث ور  ن   :الم 

 
سيطوري ن ضمَّ تى إذا رىأل مناسبةن يف أٍف ييوجِّو أك يػىٍنصح فإنو يىنصىح كييوجِّو. كقد  -حفظو ا-كا١بامع 

اء ، كلغّبٮبا هة للقارئ كألىل العلمصائح ا٤بوجَّ النَّ  بعضى  "رح الكبّبالشَّ ىذا " فلم ييهًمل ا١بامع من ًإٍسدى
كاضح، أك كانت ًضٍمننا بأٍف يىذكرىا يف "فوائد  النُّصح كالتػٍَّوجيو، سواءه أىكانت تلك النَّصائح بأيسلوبو 

 . (ُ)ا٢بديث" كتػيٍحمىل على باب التَّوجيو كالتَّذكّب
كاجتىهدتُّ  .ا٢بثِّ على ًفعل العبىادةخبلؽ ك األى يع، كأيمور كتىوًجيهاتو كنىصائحو كانت ٙبت عدَّة موىاضً 

 صائح" ٙبت عناصر ميعيَّنة، منها:بعضها، كمىا حاكلتي تىقسيم ىذه "التػٍَّوجيهات كالنَّ  عٝبى يف 

ٌ ان: انب ج   -1 ً  ٌن السل  ل الد  ض  ف  ب  زاز به: ت  ع  وال   م

ن كَّ حيث كيسِّع على مىن َف يتمى  ،ينمر الدِّ ر أى سٍ ريعة كيي احة الشَّ كمنها: ٠بىى ) -سلَّمو ا تعاُف-كقولو 
ل ا كرٞبتو. كا ضٍ قتو. ذلك من فى ب يف كى داء الصبلة إُف ىذا الوقت فأدَّل، فإنو يكوف مؤدينا للواجمن أى 

ا يف بيىانو  .(ّ)ككمىا يف تىذكّبه بًنعمة ااًلنٍتساب ٥بذه األيمَّة. (ِ)(ذك الفضل العظيم . (ْ)ةمَّ ضل ىذه األي فى ككمى
حقوؽ كأيضنا ما ذىكره عند "الزَّكاة"، حيث قاؿ: )بيىاف ا٢ًبكمة البىالغة يف الشَّريعة السٍَّمحىة، حيث راعٍت 

 .   (ٓ)ٝبيع ا٤بسلمْب..(

ٌ  ق والت  خل  انب األ  ج   -2  ة: رب

ر عسَّ ا منها فتى صد شيئن ن قى ، كأف مى مكنٍ عل ا٣بّب مهما أى على فً  أف فيو ا٢بثَّ )كمثل قولو يف الفوائد: 
غار فق بالصُّ فل، حيث قاؿ: )الرِّ اعاة الطِّ رى يف مي  ٝبيلةه  كنصيحةه . (ٔ)(هل عليوسٍ ا يى مَّ مػقل إُف غّبه، تى عليو انػٍ 

ف هبم حٌب إف تلطَّ ره، كيى جٍ خذىم يف حً أٍ رل أنو صلى ا عليو كسلم كيف كاف يى  تى قة عليهم، أالى فى كالشَّ 
. كإشىارتو يف (ٖ)باءرى اية بالغي العنى  وثِّ ككمىا يف ح. (ٕ)(تغّبَّ  ييؤثِّر فيو ذلك كال يى وبو، فبلى وؿ على ثى بي بعضهم يػى 

  . (ٗ)ا٢ًبوار كا٤بنىاقىشةالفوائد إُف بعض األىدب عند 
                                 

ؿ شٍرحو للحديث أك عند ذًكره الفوائد، ما ييلحىق بباب "النَّصائح كالتَّوجيهات".   ٗبعُب: أنو ٲبيكن أٍف نىقتىبس  (ُ)  من خبلى

 . (َٗٔ/ ٔ) ذخّبة العقىب (ِ)

كر . مث ذى خرى بعده(خره ال فى ة النيب صلى ا عليو كسلم، فإنو فى علو من أمَّ اه لئلسبلـ، كأٍف جى كر ا تعاُف أٍف ىدى ؤمن أٍف يىشٍ بغي للمي نٍ )يػى  (ّ)
   . (ّٖٕ/ ّٗ)انظر: ذخّبة العقىب  .البػىٍيت ا٤بشهور يف ىذا

 (. ُِٕ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُٓٗ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ّٖٓ/ ِِذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (. َُٗ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (.َِٕ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

 (. َّ/ ِِانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

327 

ل بته: -3 هٌة أل هل العلم وط   ت وجٌهاٌت م وج 

وباف رضي ا ل ثى ضٍ كمنها فى ): (ُ)كر يف فوائد حديثفقد ذى كةطىلبة العلم،  مػمن ا١بامع للعالً  صيحةو نى ك
ئل م إذا سي ػً للعال نبغً ليلو، فيى ركف بدى تحضر ا١بواب ا٤بقٍ سٍ ر حٌب يى أخَّ تعجل يف ا١بواب، بل تى سٍ عنو، حيث َف يى 

على  وحثِّ كك .(ِ) (ئهاوٍ جيب على ضى ة، فيي تحضر األدلَّ سٍ حٌب يى  تى تثبَّ تعجل يف ا١بواب، بل يى سٍ ال يى  مسألة أفٍ 
هدىم، هدىم كبعد عى بلؽ، يف عى ةطٍ قو على اإلً فٍ حاديث ىو األى م باألى لى عٍ .. األى )قاؿ: ، حاديثو يف األى فقُّ التَّ 

اين الكتاب،  حاديث ىي ا٤ببيػِّنىة ٤بعى نز٥با ا تعاُف يف كتابو، كاألى رعية الٍب أى كاـ الشَّ حٍ هم األى قو ىو فى فإف الفً 
هوف، كال قى فػٍ ىل ا٢بديث: ىم األى فأى  .(ّ)﴾لنَّاًس مىا نػيزِّؿى ًإلىٍيًهمٍ ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىيِّنى لً ا قاؿ ا تعاُف: كمى 

تماـ با٢بديث، ىٍ غبياء عن االً ذيلهم األى مر ا٢بديث، كٚبىٍ وين أى هٍ نة من تػى عداء السُّ أى  إُف ما يػيهىوِّش بو فاتى تً الٍ 
  .(ْ)(..قوا للفً درن ككأف ا٢بديث عندىم ليس مصٍ 

لف: نة، مسك بالس  على الت   ض  ح  ون صائٌح وت وجٌهاٌت فً: ال -4 باع الس   وات 

صاؼ ا سبحانو عتقد اتِّ على ا٤بسلم أٍف يى فالواجب )لف: مسك بعقيدة السَّ على التَّ  ثَّ ٰبى  أفٍ ك
، عطيلو ، كال تى أكيلو ، كمن غّب تى ثيلو ، كال ٛبى بيوو شٍ اده، من غّب تى رى سو على الوٍجو الذم أى ف بو نفٍ صى ا كى كتعاُف ٗبى 

دـ عى تىوجيوه يف ك  .(ٓ)(بيلسواء السَّ  تحّبَّ باالٍعًتساؼ، كا تعاُف ا٥بادم إُفصاؼ، كال تى نٍ بصَّر باإلً فتى 
 . (ٕ)من ا٢ًبرص على سيؤاؿ ما يىنفعهم يف آخرِتم لفكاف عليو السَّ   . ككبيىانو فيما(ٔ)بتداعاالً 

ذيره من (ٖ)كيلوأٍ ص أك تى عُب النَّ ف مى سُّ عى دـ تػى يف عى ك   . (ٗ)معْبَّ  عصب ٤بذىبو التَّ . ككمىا يف ٙبى

 س: ف  الن  المتعل قة بمور األ  وفً  -5

ا أشىار إُف أف  على  ثَّ . كأٍف ٰبى (َُ)الوسب حى ٕبى  حدو نيب صلى ا عليو كسلم كل أى عاملة المي كمى
 .(ُُ)سفٍ اىدة النػَّ ٦بي 

                                 
نفعِب، يى  ملو ِب على عى اف موُف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقلت: ديلَّ وبى ثى  قيتي لى "عمرم قاؿ: داف بن ةطلحة اليى عٍ مى حديث بػ قه تعلِّ مي  (ُ)

 (. ُٔ/ ُْ، ذخّبة العقىب )(ُُّٗبرقم: )كىو  ."ت عِب مىلينا.كى فسى 

 (. ُِ/ ُْذخّبة العقىب ) (ِ)

 .[ْْ سورة النحل:  (ّ)
ا تقدَّـ يف "التفسّب" عندما تىكلَّم عن كيتب بعض أىل التَّفسّب، كا أعلم.  سّب.يى  (. مع تصرؼو ٓٓٔ-ْٓٔ/ ٗلعقىب )ذخّبة ا (ْ)  ككمى

 (. ُْٖ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ٓ)

ـ ذًكر بعضو يف: "أيموره الفقهية". .(ْْٕ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)   كتقدَّ

 (. َِ/ ُْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)

 (. َِِ/ ُٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

ـ ذًكر ىذه يف: "عقيدة الشيخ ٧بمد كمذىبو..". حيث أشىار إُف أف التَّعصب للمىذىب كتػىٍرؾ ْٗ-ْٖ /ٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ) (. كتقدَّ
ليل الصَّريح، من أىسباب تػىفىرُّؽ األيمَّة. كىو يف: ذخّبة العقىب )  (.ْٗ-ْٖ/ ٕالدَّ

 (. َِٕ/ ُٗلعقىب )انظر: ذخّبة ا (َُ)

 . (ُٔ/ ُْ)انظر: ذخّبة العقىب  (ُُ)
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 قوق: جانب الح  وفً  -6

ا ذىكر أف من " ا حفاظن إذا كاف مريضنا؛  -يف باب ا٢بىدِّ كالًعقاب-ه دلٍ دـ جى عى  ":قوؽ اإلنسافحي كمى
 . (ِ)عاتكحقُّو على التَّربُّ  قدًن حاجة اإلنسافتى . ك (ُ)على حياتو

ادة وف عل الس   جانب الحث   -7  نة: على ف عل العب 

على قراءة  وحثِّ . كك(ّ)، كمىا يف مٍوضعو حيث ذىكر ا٢بثَّ على السجودث على العبادةبأٍف ٰبىي 
 . (ْ)ٍْب ورتػى السُّ 

ل على ومنها م -8 ٌ حم    : قبلت  شراف المس  ت اس  ا 

 كىو ا٤بٍستىقبل األىٍعظم.   .(ٓ)(ةياء يف ا١بنَّ نبن يكوف مع األى ة الناس مى إف من عامَّ )بقولو: 
 كإُف غّب ذلك من النَّصائح كالتػٍَّوجيهات ا٤ببثيوثة يف ىذا الشَّرح الكىبّب. 

                                 
 (. َّْ/ ّٗ) انظر: ذخّبة العقىب (ُ)

 (.ّْٖ/ ّٗ) انظر: ذخّبة العقىب (ِ)

 . (ُٔ/ ُْ)انظر: ذخّبة العقىب  (ّ)

التَّعوذ، فيىنبغي قراءِتما، كا٤بدىاكمة على ذلك حٌب  يف حثِّو على قراءة ا٤بعٌوذتػىٍْب: )كفيو فىضيلة ٥باتػىٍْب السُّورىتػىٍْب، كأِنما ال مىثيل ٥بما يف باب (ْ)
 (.ّٖٓ/ ّٗييدفع عن اإلنساف كل سيوء (. ذخّبة العقىب )

 . (ُٔ/ ُْ)ذخّبة العقىب  (ٓ)
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ت ه:  ناق ش  ه للش رح وم  ج  و  د  الم  ق   المبحث السابع: فً الن 

  
 
 المطلب األكؿ: مىٍدخىله لنػىٍقًد ىذا الشَّرح   
 مىا ذىكىره العيلماء كطىلبةي الًعلم من نػىٍقدو على ىذا الشَّرح المطلب الثاني:   
ٍنبىطتيو من نىقدو على الشَّرح أىثٍناءى الًقرىاءى      ةالمطلب الثالث: مىا اٍستػى
 ع: ميناقىشةي بعض تًلك النٌػقيودالمطلب الراب   
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د  هذا الش رح. ق  لٌ لن  خ  د   المطلب األول: م 

 
ايىا الٍب ييٍشكىر ا١بامع عليها يف شٍرحو، كلكٍن ال ٱبىٍلو كتابه أك شرحه من نػىٍقدو ىنالك العىًديدي من الػمىزى 

حظات.  حظات. ك٥بذا ييقاؿ: إف لكلِّ كتابو ميزاته كعليو بعضي ا٤ببلى  أك كيجود بعض الػميبلى
مسلمو بعض من النَّقد لكيتبهم. ككذا كيجِّو لئلماـ  -يف ا٢بديث كغّبه-كتىعرَّض الكثّب من ا٤بؤىلِّفْب 

"صحيح مسلم"، )فحينما كاف مسلمه رٞبو ا عند أيب زيرعة الرَّازم عندما ألَّفى صًحيحو ا٤بشهيور بػالنَّقد 
اكره مث قاـ، فقاؿ لو أىحدي ا١بيلساء: ىذا ٝبىىع أىربعةى أالؼ حديثو يف الصَّحيح. فقاؿ أبو زرعة: كلػمىن  ييذى

 . (ُ)ًبدىع علينا!(تػىرىؾ الباقي؟ .. إنو ييطىرِّؽ ألىىل ال
موعها أىربعة أىالؼ حديثنا، كأنو  ككىٍجو نػىٍقده لصىًنيع اإًلماـ ميسلمو )أنو حينما ييفرًد ىذه األىحاديث ك٦بى

 .(ِ)يقوؿ: ليس ىناؾ من ا٢بديث الصَّحيح سوىل ىذه األىربعة أىالؼ(
ا  َف يىدًَّع حىٍصر األىحاديث كمػمَّن أىجىاب عن ىذا النَّقد الشيخ سعد ا٢بميِّد، بأف اإلماـ ميسلمن

 . (ّ)الصحيحة، ككذا شيخو البخارم رٞبهما ا تعاُف
 كىكذا نىرل أف بعضى النَّقد ٲبيكن اإًلجابة عليو بأكجيوو أيخرل.         

ا يػىٍهتمُّ بعض ا٤بؤىلِّفْب بذًكر ميزات كتابو كعييوبًو للميقارى  كنت أيةطىاًلع كتاب "القوؿ نة بينهما. فمثبلن  كمى
فة األىشراؼ" للحافظ ا٤بزِّم، ذىكر لو جانبنا من الػمميػِّزىات كجانبنا من  ا٤بًفيد"، كعند اٍسًتعراضو لكتاب "ٙبي

 عيييوبو. 
فعند نيقطة ميزاتو أشىار إُف أنو )كتابه جىليله عظيمي الشٍَّأف.. كمن بعض مػيميِّزاتو: ٝبىٍعو ألىسانيد ىذه 

ذلك خّبه كثّب..(. كعند نيقطًة نػىٍقد الكتاب ذىكر منها: )حىذفيو لًصيىًغ  األىحاديث، مع ا٤بقىارىنة بينها، كيف
ؼ الذم يىذكره من ا٢بديث ال يكوف داالن على بقيًَّتو؛ كقولو: األىداء، كاٍسًتبدا٥با بكلمة "عن". كأحياننا الطَّرى 

 . (ْ)"حديث العىٍضباء"(
قد" على ىذا الكتاب كىذا الشَّرح، كذًكر بعض كباٍختصارو، فإف ىذا "ا٤ببحث" ميوجَّوه يف ناحية "النَّ 

ـ أىىل الًعلم كةطىلبتو، كالٍب ظىهىرت ِف بعد ًقراءيت لبعض  حىظات اليىًسّبة من الٍب كقفتي عليها من كبلى ا٤ببلى
اسن ىذا الشَّرح، فجىانب اىاًسن  حىظات ال تيسىاكم أىماـ الكىثّب من الفىوائد ك٧بى أىجزاء الشَّرح، كىذه ا٤ببلى

                                 
 . ّٕد. سعد ا٢بميد، مناىج ادثْب )مرجع سابق(، ص (ُ)

 نفس ا٤برجع.  (ِ)

ا (ّ) ا يىقع  يػيٍنظر لردِّه على ىذا النَّقد من: نفس ا٤برجع، كمى ا: )..كلعلَّ ذلك كاف ألىسباًب مػمَّ ذىكر أف بعض النَّقد ال يػيمكن أٍف ييسمَّى نىقدن
يف ا٢بقيقة  بْب األىٍقراف يف الغالب، كإٍف كاف يف الظَّاىر قد تىٍأيت معو بعض ًعبارات الٍب رٗبا شىكَّلت سببنا يف نىظر ذلك ا٤بتكلِّم، كلكنها

 .  ّٕ.(. صال تػيٍعترب أىسبابنا كىًجيهىة.

 .  ََُبتصرؼ من: د. ٧بمد أنور البيومي، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج )مرجع سابق(، ص (ْ)
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يػىٍغلب، إالَّ أف كٍوف جزءو من "مىٍنهج ىذا البىحث" ىو ا٤بنهج التَّحًليلي كالنَّقدم؛ كاف من األىٍجدل ًإٯبىادي 
 . (ُ)مبحثو يىتناكؿ النَّقد ٥بذا الشَّرح الكىبّب كالعىظيم كميناقىشتو

حىظات. كإُف العي   نصر التَّاِف، يف ذًكر ىذه ا٤ببلى
 
 
 
 
 

                                 
اف بعض ميزىاتو". ككنتي يف السَّابق جىعلتي ىذا ا٤ببحىث جامعنا بْب النَّقد كذًكر بعض ميزىات الكتاب، باٍسم: "يف النػٍَّقد ا٤بوىجًَّو للشَّرح، كبيى  (ُ)

صة البحث"، قمتي با٢بىٍذؼ من ىذا ا٤ببحىث، كجعلتي ا٢بديث إالَّ أنِب ع ـ مع العنصر الذم يىًليو كىو "خبلى ندما رأيتي ًتٍكرار الكبلى
صة البحث".    صة" يف مكافو كاحد، فمن أىمِّ مػميػِّزىاتو مذكوره يف "خبلى  عن أىىمِّ مػميِّزات الكتاب مع "ا٣ببلى
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ا ذ       د  على هذا الش رح.المطلب الثانً: م  ق  لم من ن  لبة  الع  لماء وط  ره الع   ك 

 
 بالنِّسبة لػمىا كجىدتُّو ك٠ًبعتيو من نىقدو ٥بذا الكتاب كىذا الشَّرح، فمن ذلك:

 قىضيَّة ةطيوؿ الشَّرح:  -ُ
كيف ىذا يقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )"ذىخّبة العيقىب يف شرح اجملتىب" للشيخ ٧بمد بن علي آدـ األىثيويب 

ا قو ا, ميدِّرسه يف دار ا٢بديث, كشٍرحو ميطوَّؿه كفَّ   .(ُ)..(زءنا, يىعِب: يػىٍبلغ األىربعْب جي جدن
- قرأ الكتاب قراءةن الطالب الذم يى أف  :عِبيى  ،ةطالةن ح ا٢بديث إً يل يف شرٍ طً يي كعبىارتو األيخرل أنو )..

تاج ٰبى  عى سّب؛ ألف ا٤براجً يى  هله رىا سى مٍ ند ا٢باجة أى اجعة عمنها، نعم ا٤برى  ملُّ ػكاد يى يى  -د على القراءةتعوَّ كىو َف يى 
كاد يى  ،وؿهبذا الطُّ  -لو إُف آخرهمن أكَّ -قرأ الكتاب يى  ريد أفٍ خص الذم يي الشَّ  لكنٍ  يف القراءة، طويلو إُف تى 

 .(ِ)..(راءتوِب عن قً ثى نٍ يػى  أفٍ 
ا رىأل أىحد الباحًثْب أنو لو اقٍػتىصر على شرٍح زىكىائد سنن النسائ ي، كذلك يف مىٍعرض اٍسًتعراض كمى

يي لو أنو أٍ كرى الشيخ "علي العيمراف" لشيرَّاح سنن النسائي، فقد أشىار إُف شرٍح "ذخّبة العقىب"، مث قاؿ: )
 .  ككأنو يػيٍلًمح إُف ةطيوؿ الكتاب.(ْ)ع(فى نػٍ دل كأى جٍ لكاف أى  (ّ)نعل ابن ا٤بلقِّ ا فى كمى   ،كائدح الزَّ ر على شرٍ صى تى اقػٍ 

 : أف ا١بامع أىكثر من النَّقل كاٍعًتماًده عليو: كقريبه منو -ِ
قله، كاحتىلَّ النَّقل فىًبسىبب كثرة النَّقل أىٍكرىث ةطيوؿ الشَّرح، كحٌب يف مقدِّمة ىذا الكتاب فإف أىٍغلبها نى 

ذا األىمر، . كانٍػتىقده البعض ٥ب(ٓ)من ا٢بافظ السَّخاكم ا٤بٍرتىبة األيكُف، حيث استػىٍغرؽ ميٍعظم ا٤بقدِّمة أك نيصفها
البعض  ذٍ بِّ ، كرٗبا ٰبي -اأحيانن -قل طيل النَّ ف يي لِّ كاف ا٤بؤى   حو للحديث، كإفٍ ها يف شرٍ عي قوؿ كٝبى رة النُّ ثٍ كى فقالوا: )

 . (ٔ)(ُفدرىا لكاف أكٍ صٍ إُف مى  حاؿى ىا، كأى صرى تى و اخٍ لى  أفٍ 

                                 
-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.http://www.khudheir.com/text/101) من ا٤بوقع الر٠بي لو، كالرابط:بتصرؼ من د. عبد الكرًن ا٣بضّب، ك  (ُ)

)مرجع  الكبلـ على مناىج الكتبيف: د. عبد الكرًن ا٣بضّب،  -كما يف العبىارة ا٤بذكيورة-(. كَف أىًجد الوىٍصف بالطُّوؿ ُّ-َٗ
 بق(. سا

 .  (ُٖ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتببتصرؼ من: د. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ِ)

ين عمر بن علي فص سراج الدِّ أليب حى "، ائد سنن النسائيكى شرح زى كمن نػىٍفس ا٤بوضوع، فإف الشيخ العمراف ذىكر من شرَّاح النَّسائي: " (ّ)
 يف ٦بلدو  نن، كله ة السُّ قيَّ ائد بى كى على زى  ركحه كلو شي  .ٍْب حيحى على الصَّ  "النسائي"ائد كى لزى  رحه ش كىو ,ىػ(َْٖ:ن )تكؼ بابن ا٤بلقِّ ا٤بعري 
 د.    كاح

 (. http://www.alukah.net/Web/alemran/1088/3/28840) موضوع لػ"علي العمراف"، موقع األلوكة، كالرابط: (ْ)
 (. َّ-ُِ-َُِّتاريخ الزيارة: )      

ـ الشيخ ا٣بضّب, عندما تىناكلتي مقدِّمة ىذا الكتاب كىذا الشَّرح.   (ٓ)  كما تقدَّـ من ذًكر كبلى

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ٔ)
       (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 
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 عىدـ ذًكر ا٤بساًئل الػميعىاًصرة:   -ّ
ييوجد مناسبةه  -عيف بعض ا٤بوىاضً -ًصرة يف شٍرحو إالَّ ما نىدىر، ريغم أنو كا١بامع ال يىذكر ا٤بساًئل ا٤بعىا

ؼ (ُ)رة عندىاقويةه ألٍف يىذكر بعض ا٤بساًئل ا٤بعىاصً  . كىذا النَّقد: من أىمِّ الٌنقود ا٤بوىجَّو ٥بذا الشَّرح، كأىٍعَبى
 . (ِ)هبذا األىمر كىو أىمره جىليه، على الرٍُّغم من حىٍجم الكتاب

تيب ا٤بشهيور يف تىرقيم أىحىاديث السُّنن: ٨بي  -ْ  الفتو للَبَّ
الىف الٍب - سخة ا٤بصريةتيب النُّ لَبى  كقاؿ أىصحاب موضوع "تػىٍقًييم ذخّبة العقىب.." بأف ا١بامع )خى

مث  بعد كتاب "النِّكاح" مباشرةن  "رة النساءشٍ عً " عو كتابضٍ ؛ كذلك بوى "كاحالنِّ "بعد باب  -ةمها أبو غدَّ رقَّ 
رة شٍ عً "أف  "ديةسخة ا٥بنٍ النُّ "د يف جى ف كى  أف ا٤بؤلِّ اف، إالَّ ا عن ىذا ا٤بكى تأخرن ، ككاف مي "بلؽالطَّ " بكتا

فضل ارؼ عليو, ككاف األى عى قيم ا٤بتػى يف الَبَّ  غيّبه ل تى صى حى فى  .سبنٍ كىذا أى  "بلؽكاح كالطَّ النِّ " بْب كتايبىٍ  "النساء
 . (ّ)ل(أخر  ستدرؾ يف ةطبعاتو و يى , كلعلَّ "رة النساءشٍ عً "ـ كتاب قدَّ  وارؼ عليو كلى عى قيم ا٤بتػى الَبَّ  يقبٍ يػي  أفٍ 

الفىتيو لبعض األيةطير العامَّة الٍب كىضىعها لنػىٍفسو عند الشَّرح:  -ٓ  ٨بي
أى -ا٤بنػٍهىج-كذلك أف ا١بامع خىالفى ما مىشىى عليو يف األيةطير العامة  ، حيث إنو )يف أىكىاًخر الكتاب، بىدى

واًضع ٚبىٍريج ا٤بصنِّف للحديث، كييسمِّيو ا١بامع "ا٤بسألة الثانية": مى  . كأىرىاد بػ(ْ)(ثانية بالثالثةج ا٤بسألة المٍ دى ب
"فيمىن أىٍخرجو ريج ا٢بديث، كييسمِّيو ا١بامع بػ"ا٤بسألة الثالثة": ٚبى  ذًكر ا٤بصنِّف لو". كأىرىاد بػ "يف بيىاف موىاضع

 معو".
امىة  -ٔ  الشَّرح: أىٮبيَّة كيجود ًفهرسو لضىخى

، كلو كاف الًفهرس للكتاب بشكلو تىفصيليِّ فهو أىٍليىق لسيهولة  ا أشىاركا إُف أٮبيَّة كيجود ًفهرسو كمى
 .  (ٓ)الويصوؿ إُف ا٤بٍعليومة. كىم أشىاريكا أيضنا بأف الًفٍهرس سييطبىع الحقنا

 عىدـ ذًكر رىأٍيو يف دىرىجة الرَّاكم:  -ٕ
ا ذىكر الشيخ ا٣بضّب بأف ا١ب د ا٢بافظ يف قلِّ ، كيي -تىقريب التَّهذيب- قريبمد على التَّ تً عٍ يػى امع )ككمى

                                 
ء". كيف الوقت ا٢باِف: نىٍستخدـ "دىٍكرات ا٤بياه ا٤بوجودة يف البييوت كا٤بطىاعم"، فمٌب يقوؿ  (ُ) اإلنساف ككمثاؿو عندما كاف يتحدَّث عن "ا٣ببلى

ء فقط؟ ككذا غّبىا من ا٤بساًئل ا٤بعاصرة، ككاف من ا٤بناًسب ذًكرىا كًإثىارِتا دىعاء دخوؿ ا٣ب ء؟ ىل عند أكَّؿ بابو ٥با؟ أك باب ا٣بىبلى بلى
 عند بعض األحاديث.

ـ بعض ةطلبة الع-كىو فوزم عبد الصمد، أىحد خىرِّٯبي دار ا٢بديث ا٣بّبية–أشىار إِفَّ أحدي األخوة  (ِ) لم: بأف شرٍح ، بأنو يتػىلىمَّس من كبلى
ا أشىار إِفَّ بوجود نىقلو ٤بعىاصرين ٤بسألةو يف "كتا ب النكاح"، كذًٍكري ا١بامع ٱبىٍلو كثّبنا من ًذكر ا٤بساًئل ا٤بعىاصرة كاألىقواؿ للميعاًصرين، كمى

 ـ. َُُِالًفطر، عاـ ىذه ا٤بسألةى كمناقشة ىذا األمر سىآيت عليها يف عنصرو مستقلو بإذف ا تعاُف. ككاف ىذا يف أيَّاـ عيد 

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تػىٍقًييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ّ)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 

 رؼو يف العبارة. نفس ا٤برجع. مع تص (ْ)

 نفس ا٤برجع. (ٓ)
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 .(ُ)(جاؿكامو على الرِّ حٍ تهد يف أى ٯبىٍ  ُف أفٍ ود كاألكٍ جٍ كاف األى   حكامو، كإفٍ أى 
عتو من نىقدو ٥بذا الشَّرح. كستىٍأيت ميناقشة ىذه األيمور يف عنصرو ميستقل.    كىذه أىىمُّ ما كىجدتُّو ك٠بًى

   
 

ة.     اء  ناء  الق ر  قد  على الش رح أ ث  ب طت ه من ن  ن  ت  ا اس   المطلب الثالث: م 

   
 :  كيىٍأيت أكالن

 من نىاحية الصِّيىاغة كاأليسلوب: نىقدي ةطىريقة الشَّرح -ُ
ُب كأنو أىلىيس األىٍفضل أٍف يىصيوغ الشيخ عبىارتو بدالن من النَّقل؟ كبالذَّات يف ااًلٍىتماـ بشرح كذًكر "ا٤بع

اإًلٝباِف للحديث"، بىدالن من ااًلٍقتصار على فىكِّ اللَّفظ كاألىٍلفاظ كبيىاف اإًلعراب، كشرٍح مىعُب الكلمة. كأٍف 
ـ" يىٍصنع كمىا صىنع الشيخ البسَّاـ يف "تػىٍيسّب العبلَّ

، يف صىٍوغو العبىارة، كأنو اٍىتمَّ كثّبنا با٤بعُب اإًلٝباِف (ِ)
 للحديث.     

ا أف م -ِ  ن النَّقد: أف ا١بامع ييكرِّر بعض ا٤بعليومات بالنَّقل: ككمى
 ٗبعُب: أنو ييكىرِّر بعض ا٤بعليومات بالنَّقل، كاألىٍكُف أٍف يىقتىصر على أكِّؿ مٍوضع. 

 يف أىٍمًر ًإحالىًتو للمىٍسألة:  -ّ
ا كىذا إمَّا أٍف تكوف اإًلحىالة للمىٍوضع األكَّؿ، فيىذكير بأف ا٤بسألة تقدَّمٍت كال  يىذكر مٍوضعها ٙبديدن

 كييٍطًلق. (ّ)بذًكر ا١بزء كالصَّفحة، كقولو: )تقدَّـ يف أكَّؿ "كتاب ا٢بٍيض"(
أك غىرضيو اإًلحالة ٤بٍوضعو سيىٍأيت، فكذا من النَّقد: أنو يىذكر يف الشَّرح أف "ا٤بسألة ستىٍأيت" كال ييشّب إُف 

دىا إالَّ بعد عدَّة . فتىٍحدث ًإٍشكالية، بأننا ال نىعرؼ مٌب (ْ)مكىاِنا ستىٍأيت، كنىضطَّري للبحث عنها كقد ال ٪بًى
 صىفىحات، كىذه ًإشكاليةه خيصوصنا مع ةطيوؿ الشَّرح ككىثرة األىجزاء. 

 كقريبه من السَّابق: أف ا١بامع يىذكر أنو سيىٍأيت بشيءو مث ال يىٍأًت بو:   -ْ
متوكمن ىذا: أف ا١بامع ذىكر أف ىناؾ ميصطلحات اٍستىخدمها يف . (ٓ) الشرح، كَف يىٍذكرىا يف مقدِّ

يػىٍفعىلو. ا ذىكر أنو سى  كلكنِب َف أىًقف على مٍوضعو صىريحو لػمى

                                 
  .(ُٕ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتبد. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ُ)

 )مرجع سابق(.   يسّب العبلـ شرح عمدة األحكاـ، تعبد ا البساـينظر:  (ِ)
 (. ْْٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.  ُٓ/ ٖ(. ككما يف: )ِٖٓ/ ٔذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ُُٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
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 عىدـ ذًكر ا٤بٍصدر لبعض ما يػىٍنقل:  -ٓ
 ل منو.  ، اتَّضىح أنو نػىقى (ِ)نة مع "فتح البارم"، إٍذ بعد ا٤بقىارى (ُ)كمىا عند ذًكره فوائد حديث

ل كبلمنا للحافظ ل عبارةن لئلماـ السِّندم كَف ييًشر ٤بٍصدره، مث نػىقى حيث نػىقى  ،(ّ)ككمىا عند شٍرحو ٢بديث
. كسيىٍأيت ا١بواب (ْ)ل من السِّندم كَف ييًشر إليو أيضناابن حجر إالَّ أنو أشىار إليو يف آخر النَّقل، مث رىجع كنػىقى 

 عن ىذا بًإذف ا تعاُف.  
و  -ٔ  ىا: يف أىٍمر ًإحىالتو إُف الػمىرًجع ك٫بى

فهو سلَّمو ا  -(ٓ)كمىا ذىكرتي سابقنا-كا١بامع َف يىًسٍر بطريقةو كاحدةو عند ًإحىالتو للمىٍرجع، كىذا 
الةى أحياننا يف مىًب الكتاب  الة بأىمرو كاحدو كمىٍنهجو كاحد، فقد كاف يىضع اإًلحى تعاُف، َف يػىٍلتـز يف أىمر اإًلحى

الة ميكتفينا بػ"أىفىاده فبلف" أك "قالو فبلف". كالشَّرح، كأحياننا يىضىعها يف ا٢باشية ا لسُّفلية، كتارةن ال يىذكر اإًلحى
 ككذا عند ضىٍبطو "النُّسىخ كبيىاف الفيركؽ".

يل يف الكتاب، مث مرةن أخرل يف ا٢باشية  كىو أحياننا ييكرِّر يف أىمر اإًلحىالة ألىمرو كاحد، بأٍف ٰبًي
 . (ٔ)السُّفلية

ا أنو لىو اٍلتىـز ب ذًكر ا٤برًجع كا٤بٍصدر يف ا٢باشية السُّفلية لكاف أىٝبل. كىي الطريقة ا٤بتَّبىعة يف كىقتنا، كمى
الة ميٍقتصرنا.  ا اٍحتاج أٍف يىذكر معلومات ا٤بٍصدر يف مىًب الكتاب، أك أٍف يىذكر اإًلحى  كلىو أنو اٍلتىـز هبذا لػمى

ا اٍحتاج ألٍف كلو أنو اٍستىخدـ قػىٍوس ًبداية النَّقل كِنايتو، مع ذًكر  الة يف ا٢باشية السفلية؛ لػمى اإًلحى
 يقوؿ: "انٍتهى" أك اٍخًتصار تلك الكلمة "أ. ىػ".

 عىدـ ٙبىٍديد النُّسخة عند مقىارىنتو بينها:  -ٕ
د أنو ييٍطلق كمن النَّقد ما يػىتىعلَّق با٤بقىارى  نة بْب النُّسخ: فبل يىذكر ا١بامع النُّسخة ا٤بقصودة، بل ٪بًى

                                 
: )كقد ال يىذكر ا٤بٍصدر(.  (ُ)  ىذا ا٤بوضوع ىو اىاؿ يف عنصر: "٧بتويات الفوائد" عندما ذىكرتي

(. ّْٗ/ َُ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف العسقبلين، بن حجراأٞبد (. كقىارًف مع: ُِٓ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ِ)
 (. ُْٗ/ ّٗ(، ذخّبة العقىب )َّٔٓ) لفىوائد حديث رقم:

(. ذخّبة ِْٔٔا سأؿى رسوؿى ا صلى ا عليو كسلم عن صٍيد ا٤بًٍعػرىاض..، برقم: )ًدمِّ بن حامت رضي ا عنو ٤بػَّ عند شٍرحو ٢بديًث عى  (ّ)
 (. ٖٖ/ ّّالعقىب )

ـه ؛ لعىدِّ ا تعاُف ا٤بٍوقيوذىة  (ْ) من ارَّمات(. مث نىقل من "الفتح". مث رىجع إُف السندم بنػىٍقلو: )..فيو ًداللةه نػىقىل من السندم: )أم: فهو حىرا
حاشية السندم على  ،السندم ٧بمد أبو ا٢بسن(؛ ٖٗ/ ّّظاىرةه على أف مىَبكؾ التَّسمية من الصٍَّيد حراـ...(. انظر: ذخّبة العقىب )

/ ٗ)مرجع سابق(، ) تح البارم شرح صحيح البخارمف ين،العسقبل بن حجراأٞبد (؛ َُٖ/ ٕ))مرجع سابق(،  سنن النسائي
ََٔ    .) 

ا يف عنصر:  (ٓ)  "ا٥بامش".كٙبديدن

، حيث قاؿ يف مىًب الكتاب: )قالو يف الطَّرح(. مث أىحىاؿ يف ا٢باشية السفلية. كأيًشّب إليو يف عنصر "ا٥بامش". كا٤بثا (ٔ) ؿ كما يف مٍوضعو
 (. ُِٖ/ ُٗا٤بذكور يف: )
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نة بْب . فييٍبًهم ا١بامع النُّسخة ا٤بقصيودة، كىذا تقدَّـ ذًكره عند ا٤بقىارى (ُ)، فيقوؿ: "كيف نيسخةو كذا"العبىارة
 النُّسىخ كضىٍبطها. 

صة ما اٍشتىملى عليو الكتاب:  -ٖ  عىدـ ذًكر خيبلى
صة ما ذيكر يف الكتاب: من األىحاديث كأىحوا٥با كتٍلخيصو لو،  ٗبعُب: أٍف كأيضنا: َف يىذكر ا١بامع خبلى

: )بأف الكتاب اٍحتىول على كذا ككذا من  يىصنع كمىا صىنع ا٢بافظ ابن حجر. عندما يقوؿ مثبلن
، أك يف ِناية الكتاب كيكوف كاٍخًتصارو عاـو (ِ)ا٢بديث( . سواءه كىضىع ىذا يف بداية الكتاب كيكوف كمىٍدخلو

ا ذىكره ا٤بصنِّف يف ىذا الكتاب أك الباب.  لػمى
رٯبو كما يىتبعهيما بعد ذًكره لىطائف السند، كأىلىٍيسى  -ٗ من األىفضل: أٍف يىذكر دىرجة ا٢بديث كٚبى

ح ا٢بديث كذًكره فوائده، كأىذكري أننا كنا نػىٍفعل فيىٍجعىل ما يىتعلَّق با٢بديث ركايةن مع بعض، مث يىشرع يف شرٍ 
ىذا نقده تػىٍنظيميه للهىٍيكل كا٤بٍنهج، بدالن ذلك ًإبىاف "ٕبث التَّخرج" من ا٤برحلة العالية بدار ا٢بديث ا٣بّبية. ك 

 من الذم سىارى عليو.   
 كما يىتعلَّق بأىمر تىراجم الباب: -َُ 

لَّ االستدالؿ من ا٢بديث كا١بامع يف بعض ا٤بوىاضً  ع يػيبػىْبِّ مناسبة ا٢بديث للباب، ٗبعُب: أنو يىذكر ٧بى
. كالقىٍصد ىنا: بأف ا١بامع لىو أىكمل ىذه الطريقة -"كتقدَّـ ىذا يف عنصر: "تىرٝبة الباب-على تىرٝبة الباب 

 يف سىائر األىبواب؛ لكاف أىٝبل، أك أشىار إليو بعينواف، أك أٍف يىضىعو يف الفوائد.
كقد يػىتىساءؿ البعض عن الفائدة من ذًكر لطائف السند كًتكرار ذلك، كذًكر تىراجم الرجاؿ مع  -ُُ

ا، كما إُف  ذلك.    إِنا مشهورةه يف مىظىاِنِّ
مىل على سىٍبق قلم:  -ُِ  كأخّبنا، من النَّقد: كيجود األىخطاء ا٤بٍطبىعية كما ٰبي

. كقاؿ: )صورة ا٤برأة قوؿ ضعيف(. كالصواب: )صٍوت ا٤برأة( ألىجل (ّ)مثل: "كا تعاليأعلم" 
، (ٕ). ك)أيضا رخص((ٔ)ئ(، )يتسهزئ( كالصَّواب: )يىٍستهز (ٓ). )كتباليو( كالصَّواب: )كال تػيبىالًيو((ْ)السِّياؽ

                                 
 (. ّْٖك ُٔٔ/ ُْ: ذخّبة العقىب )كما يف (ُ)

الة": ) (ِ) ة كالبقيَّ  ،ق منها ستةا٤بعلَّ  ،اعلى ستة كعشرين حديثن  "الةكى الوى "مل كتاب تى اشٍ  :خاٛبةكقىٍولو رٞبو ا عند آخًر شٍرحو لكتاب "الوىكى
ؼ وٍ ل حديث عبد الرٞبن بن عى وى رٯبها سً على ٚبى  مسلمه قو افى كى  ،ة خالصةه كالبقيَّ  ،اضى اثنا عشر حديثن ا مى ر منها فيو كفيمى ا٤بكرَّ  ،ولةصي موٍ 

كاة فظ زى كحديث أيب ىريرة يف حً  ،يوازف من ةطريقى وى د ىى فٍ كحديث كى  ،وحةبي اة ا٤بذٍ كحديث كعب بن مالك يف الشَّ  ،فلى ة بن خى ميَّ تل أي يف قى 
تح ف العسقبلين، بن حجراأٞبد (. ّبىم ستة آثاركفيو من اآلثار عن الصحابة كغ ،يمافعى كحديث عقبة بن ا٢بارث يف قصة النػُّ  ،مضافرى 

 .(ْْٗ/ ْ))مرجع سابق(،  البارم شرح صحيح البخارم

  (.ُّٕ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ّ)

 (.ّٕٓ/ ّٗانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 (. ّٖٓ/ ْذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (.ُِٗ/ ُذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.ِْٔ/ ّْذخّبة العقىب ) (ٕ)
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 . (ِ)، ككذا )٩بن..((ُ)ك)قد منا( كالصواب: )قىدَّمنا(

ناق شة  بعض ت لك الّنق ود       المطلب الرابع: م 

 
ؿ القراءة:  ٍظتيو من خبلى حى  كيف ىذا ا٤بٍطلب أينىاقش ما كيجِّو للكتاب من نىقدو، كما الى

 : ا١بواب عن ةطيوًؿ الشَّرح كًإٍكثاره من النَّقل -ُ
ال  ،مه يً قى  أنو كتابه  كالكتاب ال شكَّ بأف الشيخ ا٣بضّب الذم ذىكر أىمر الطُّوؿ، قد اٍعتذىرى لو بقولو:  )

  .(ّ)..(بالكتاب ليقي تى  دمةن ْب خً مً ل ا٤بتقدِّ بى ـ من قً دى َف ٱبيٍ  "سنن النسائي"ما كأف سيَّ 
ا أف ا١بامع كىصىف عىمىلو بأنو جامعه للمىادة مع تػىٍنظيمو ٥با نا (ْ)كمى ا يف مقدِّمتو لشٍرحو. ك٥بذا اٍخَبى ، كمى

ـ ا اٍعتىذر عن ةطيوؿ الشَّرح كرىفىض أٍف ييبلى ا اٍرتىضاه لنفسو. ككمى كىٍصفو با١بامع، كمى
(ٓ). 

ا ذىكر أىىل تىقًييم الشَّرح: ) ف يف لِّ كر ا٤بؤى ا ذى كمى -مع قل كا١بى بو النَّ الً كاف غى   رح كإفٍ ىذا الشَّ كمى
ف فا٤بؤلِّ  قواؿ؛جيحو بْب األى رٍ يبو، ككذلك يف تػى تً رٍ ائو كتػى قى تً ف يف: انٍ فىس ا٤بؤلِّ اف نػى يى للعى  اىره  أنو ظى إالَّ  -متومقدِّ 

تمد عٍ اه يػى رى رجيحو تػى ٥با، بل ىو يف تى  مو فهي قواؿ من غّب تى لؤلى  حو، فهو ليس ٔبامعو رجِّ يي  كر ماقواؿ بذً ب األى عقِّ يي 
و مي  ذىبو مى ػمنو ل باعو تِّ إً راه، من غّب ما يى نة على ة داللة الكتاب كالسُّ وَّ راه من قػي ما يى   . (ٔ)(رجيحتى  يف كلِّ  عْبِّ

كاف   الفوائد، كإفٍ  مُّ لكن الكتاب جى ككذا اٍعتىذركا لو صىراحةن عن أىمر النَّقل، فيقوؿ الشيخ ا٣بضّب: )..
ا اٍعتىذركا لو ك  .(ٕ)( أك غّبٮباٍْب حيحى ركح الصَّ كانت شي   ركح، سواءه من الشُّ  نقوؿه ىذه الفوائد مى  لُّ جي  يف -كمى

ع  أنو ٝبىى إالَّ  هدو ف من جي للمؤلِّ  كنٍ و َف يى ، كلى هةه جٍ فلكلو كً  ،من شيءو  كنٍ مهما يى  كلكنٍ : )-موضوع التػٍَّقييم
 .  (ٖ)ه(افى كى لها على ىذا الكتاب لى عى بينها، كجى  فى قها كآلى سَّ بها، كنى تَّ قواؿ العلماء كرى أى 

ًحق عن كقضيَّة ااًلعتماد على كيتب مىن سىبى  ق.. )ىذا ليس بعيبو فاالتِّباع سنةه، كالًعلم ىو أىٍخذ البلَّ
السَّابق، كا١باىل الذم يىدَّعي ااًلبٍتكار كااًلبًتداع، خاصةن يف "علم ا٢بديث" الذم أىٍفُب ا٢بفَّاظ فيو 

                                 
 (. َِٕ/ ُٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. َُِ/ ِٗذخّبة العقىب ) (ِ)

مو يف "مىدح ا٤بطىوَّالت" يف عنصر: "سبب (ُٖ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتبد. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ّ) . كتقدَّـ كبلى
 ًإةطىالتو يف الشَّرح". 

 (. ٔ/ ُانظر مقدِّمتو: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ا تقدَّـ ا٢بديث عن ةطيوؿ الشرح يف عنصر: "سبب ًإةطىالتو يف الشَّرح".ٕ/ ُ) انظر مقدِّمتو: ذخّبة العقىب (ٓ)  (. كمى

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تػىٍقًييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ٔ)
       (.php?t=9512http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread .)( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ .) 

 .(ُٖ/ ْ) )مرجع سابق(، الكبلـ على مناىج الكتبد. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ٕ)

 يف: ملتقى أىل ا٢بديث، من: تػىٍقًييم ذخّبة العقىب، كالرابط:  (ٖ)
       (tp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512ht .)( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َّ.) 
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 .  (ُ)أىٍعمىارىم(
ا تىكلَّم د. أٞبد شىليب عن نيقطة اإًلضىافة عند الكتابة كمىعناىا، فذى  كر بأف )..كليس ااًلبٍتكار كمى

ا٤بطلوب يف الرِّسالة ىو "كىٍشف ا١بديد" فحىسب. بل ىناؾ أىشياء أيخرل غّب الكىٍشف يىٍشملها لىفظ 
ا، أك ااًلٍىتداء إُف أسبابو جديدة ٢بقىائقى  ا مفيدن ااًلبٍتكار، كذلك مثل تػىٍرتيب ا٤بادَّة ا٤بعريكفة تىرتيبنا جديدن

مينظَّمو من مادةو ميتنىاثرةو أك ٫بو ذلك( قدٲبة، أك تىٍكوين موضوعو 
(ِ) . 

 كعن موضوع أٍف يىفرًد الشَّرح باألىحاديث الٍب تىفرَّد هبا ا٤بصنِّف:  -ِ
كىذا الذم ذىكره "الشيخ العمراف"، بأٍف يػيٍفرًد الشرح بااًلٍىتماـ با٢بديث الذم تىفرَّد بو ا٤بصنِّف رٞبو 

الذم تىفرَّد بو، كإٍف كاف بعضو َف يػيٍفرًد بشرحو كاىتماـو أىكرب. كمىا يف  ا، كا١بامع َف يػيٍهًمل شرٍح ا٢بديث
إف الشيطاف »، قاؿ: ٠بعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ: رضي ا عنو وو اكً ة بن أيب فى رى بػٍ حديث سى 

اه صى بيك، فعى آبائك كآباء أى ين ك كدً ر دينى ذى م كتى لً سٍ سبلـ، فقاؿ: تي عد لو بطريق اإلً قى رقو، فػى ةطٍ د البن آدـ بأي عى قػى 
 . (ّ)«..ملى سٍ فأى 

أف الشيخ اىتىمَّ بالشرح اللَّفظي كا١بىانب النَّحوم, كتػىرىؾ ا٤بعُب اإًلٝباِف  -عند ىذا ا٢بديث-كييبلحىظ 
 ككذا تىرؾ الفوائد، مع إف ا٢بديث من أىٍفراد ا٤بصنِّف كَف ييذكىر إالَّ يف مٍوضعو كاحدو من "سنن النسائي". 

الفىة إالَّ  أنو ذىكر عبىارةن تىدؿُّ على التَّلخيص للمىعُب، حيث قاؿ: )كالػمىعُب: أف مىن فىعل ما تقدَّـ من ٨بي
كٍن أٍف نىفهم منو أنو قىصىد بيىاف ا٤بعُب اإًلٝباِف (ْ)الشيطاف يف اإًلسبلـ كا٥ًبجرة كا١بهاد فمىات..( . كالذم ٲبي

 للحديث. 
 ا٤بعىاًصرة:  كنًقىاشي أىمر عىدـ ذًكر ا٤بساًئل -ّ

: أف ا١بامع أىرادى شرٍح الكتاب كأىلفاظ ا٢بديث الوىارًدة فيو، (ٓ)كقد يكوف من األىٍجوبة على ىذا األىمر
ديك٭با تىوسُّعو أىكثر من ىذا. كالكتاب لىو تىعرَّض للمساًئل الباًقيىة لطىاؿى الكتاب أىكثر كأىكثر. كلكن ًإضافة 

                                 
ت: بتصرؼ من: أٞبد ٧بب الدين الطربم، غاية األحكاـ يف أىحاديث األحكاـ، "من مقدمة التحقيق"، ٙبقيق: د. ٞبزة أٞبد الزين )بّبك  (ُ)

 (.   ّْ/ ُـ(، )ََِْػ/ىُِْْ، ُدار الكتب العلمية، ط

 . ٖق(، صُٖٔٗ، ٔانظر: د. أٞبد شليب، كيف تىكتب ٕبثنا أك رسالة )القاىرة: مكتبة النهضة ا٤بصرية، ط (ِ)

جرة، د لو بطريق ا٥بً عى مث قػى ..»(، كٛبىىاـ ا٢بديث: ُّّْ(. كيف سنن النسائي برقم: )ُٖٔ/ ِٔ( )ُّّٓىو يف ذخّبة العقىب برقم: )  (ّ)
اىد اد، فقاؿ: ٘بي د لو بطريق ا١بهى عى اجر، مث قػى اه فهى صى ؿ، فعى وى س يف الطِّ رى ثل الفى اجر كمى ؾ، كإ٭با مثل ا٤بهى اءى ك ك٠بى رضى ع أى دى ر كتى اجً فقاؿ: ِتي 

ل عى ن فػى فمى »فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  .د"اىى اه فجى صى م ا٤باؿ، فعى سى قٍ ح ا٤برأة، كيػي كى نٍ ل، فتػي قتي قاتل فتي فس كا٤باؿ، فتي النَّ  هده فهو جي 
ا على ا ؽ كاف حقن رً غى  لو ا١بنة، كإفٍ خً دٍ يي  ا على ا عز كجل أفٍ تل كاف حقن ن قي لو ا١بنة، كمى خً دٍ يي  ا على ا عز كجل أفٍ قن ذلك كاف ح

. أٞبد أبو عبد الرٞبن النسائي، سنن النسائي )مرجع سابق(، «دخلو ا١بنةيي  ا على ا أفٍ تو كاف حقن تو دابَّ صى قى دخلو ا١بنة، أك كى يي  أفٍ 
(ٔ/ ُِ). 

 (. ك٥بذا تىعلُّقه بػ"٧بتويات الشرح". ُٖٗ/ ِٔذخّبة العقىب )  (ْ)
(ٓ)  ، ًمل مىعُب العيٍمق-فمثبلن : أنو عند ذًكره: )اٍسًتحباب دىٍلك اليىد باألىرض بعد الفىرىاغ من ااًلٍستًنجاء، لتىزكؿ الرَّائحة -كإٍف كانت مسألةه ال ٙبى

 ًإثىارة ا٤بسألة بًإضىافة: ىل يػيٍغِب عنو اٍسًتخداـ الصَّابوف لتػىٍنظيف اليد؟.الكىريهة من اليىد(. ككاف األىفضل ىنا 
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ا ًفٍقهينا كأىٮبيةن ا٤بساًئل ا٤بعىاًصرة، تػيٍعطي للكتا ب بػيٍعدن
 ، كعلى كلو فإف لكلو ًكٍجهةن كمىنهجنا. (ُ)

نامج حاسيويبِّ  ا أف ا١بامع كاف يىٍستخدـ بعض الوىساًئل ا٢بًديثة يف التَّأليف، فكاف يىٍستعْب بربى كمى
 .(ِ)لؤلىحاديث كبعض بىرامج الكيتب الٍب تيسهِّل الويصوؿ إُف ا٤بعليومة

للمساًئل ييػمكٍن أٍف ٙبيٍمىل على التَّجىدُّد، كحينما جىعل ا١بىوىاز عنده يف مسألة ككذا فإف بعض عبىارتو 
 . (ّ)"األىٍخذ من الزكاة" باٍختبلؼ األىٍشخاص كاألىٍحواؿ كاألىٍزمنة كاألىٍمكنة، كَف ييقيِّد ا١بىواز ٕبالةو كاحدة 

ا ذىكر ا١بامع يف شٍرحو بعض ا٤بساًئل ا٤بعاًصرة، كمىا يف "كتاب النِّكاح" حيث نػىقىل قىرارنا لًكبار  كمى
لس اجملمع الفقو  العلماء عن أىٍمر ٙبىٍديد النٍَّسل، كبعده نىقل قىرار اجمٍلمع الًفقهي يف نػىٍفس ا٤بوضوع، مث قىرار ٦بى

ويل الذَّكر إُف األينثى كبالعىٍكس  .  (ْ)اإًلسبلمي بشىأف ٙبى
ًمْب" حيث عىقىد مسألةن خاصةن للتَّأمْب التِّجارم، بذًكره كمن ا٤بساًئل ا٤بعىاًصرة: أنو ذىكر "مسألة التَّأٍ 

 . (ٓ)قػىرىار ًكبار العلماء كاجمٍلمىع الفقهي
كأينبِّو إُف خىطأ ااًلٍنًعزاؿ عن الواقع، بل الواجب: ذًكر الوىاقع كتػىعىايشو، كتىعليم الشباب على ذلك، 

ّبت قدٲبنا ا٤بوجودة يف كيتب الفقو كشركح ا٢بديث ككذا من ا٣بىطأ التػَّغىافل الػميطلق عن ا٤بساًئل الٍب أيثً 
 ك٫بوٮبا. كالػميراد التػَّوىازف بْب العيلـو األىًصيلة ا٤بدىكَّنة يف كتب السَّابقْب، كالوىاقع الذم نىٍشهده كنىًعيشو. 

تيب: -ْ الفتو للَبَّ  كعن ٨بي
عبد الفتاح أبو غيدَّة"، نيسخةه  فمىا ذىكىركه لو ًكجهةي نىظر، خصوصنا كأف النُّسخة ا٤برىقَّمة "نيسخة

قيم، فيىٍشمل  ا للجامع حيريَّة الَبَّ اشتىهرٍت يف اآلفاؽ، كخصوصنا مع ا٤بٍقَبح الذم ذىكركه، بأٍف يػيٍبقي تىرقيمو كمى
قيم ا٤بشهيور، كتىرًقيمو ٕبىسب اجًتهىاده.    شىٍرحو تػىٍرًقيماف: الَبَّ

 بالثَّالثة: كٯبيىاب عن أىمر دىٍمًج ا٤بسألة الثَّانية  -ٓ
بأف ىذا التػٍَّغيّب ال ييؤثِّر كثّبنا على مىٍنهجو، فطىالىما أنو يىذكر موىاًضع ذًكره عند ا٤بصنِّف، كمىن خىرَّجو 

 من أىصحاب األيصوؿ ك٫بو ذلك، فبل يىضيرُّ ىذا كثّبنا. 
ا أف ا١بامع بنػىٍفسو صرَّح بأنو قد يىضيمُّ أحياننا حيث قاؿ يف مقدِّمتو: ) ها ضمَّ ما أى ػا٤بسألة ربَّ كىذه كمى

                                 
ين العيٍثماين" على مسلم، قد تعرَّض ٤بساًئل ميعاصرةو كمىا يف كتاب "البييوع"، حيث ذىكر بعض ا٤بس (ُ) اًئل يف ك٥بذا فإف شرٍح الشيخ "تىقي الدِّ

 ا٢بيكم. كأىٍكسب الكتاب أىٮبيةن كًإٍشراقنا.ا٤بعىامىبلت ا٤بعىاًصرة بالطَّرح كالنِّقاش ك 
 (. كتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف: "تىرٝبة الرُّكاة". ٔٓ/ ّٕكما يف: ذخّبة العقىب )  (ِ)

(، حيث قاؿ: )..ألف ا تعاُف جىعل الزَّكاة للفقراء كا٤بساكْب، فكلُّ مىن لو حاجةه فهو فىقّب، كذلك ُٓٗ/ ِّكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)
اجتو، تلف بًاٍختبلؼ األىٍشخاص كاألىٍزماف كاألىٍمكنة، فييقدَّر فقري كلِّ أحدو على حسب حالو، فيجوز لو أىخذي الزكاة بقىدر ما يىسدُّ حٱبى 

ثرة ًعيالو..(. مع بعض التصرؼ.    فربَّ شخصو يكوف عنده ألفه أك أىكثر، كال يىكفيو لكى

 كىر أف مىٍرجعو كتاب الشيخ البسَّاـ "تػىٍوضيح األحكاـ". (. مث ذى ّٖٓ-ّٓٓ/ ِٕانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

 ل من "توضيح األحكاـ". (. ككذا نػىقى ِْٖ-ِْٕ/ ّْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٓ)
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: فإف أكَّؿ مٍوضعو صريحو كىقفتي عليو  -دىٍمج الثانية بالثالثة-. كعن ىذا األىمر (ُ)ا(صارن تً مع الٍب بعدىا اخٍ 
ا  (ِ)"ُٓكاف يف ا١بزء " كا أعلم. مػمَّا يىدؿُّ على أف أىمر الدٍَّمج ىذا ليس خاصنا بأىكىاخر الكتاب، كمى

 ذىكركا. 
ٍفسو: كا١بىواب عن أىمر يىقود للحىديث يف خيركجو عن األيةطير كا٤بنهج الذم كىضىعو لنػى  كىذا األىمر:

رج عن بعضو، بقولو: )  لسببو  قصو أك نى  سلوب بزيادةو  ىذا األي غّبِّ كرٗبا يي خيركجو، بأٍف صرَّح بأنو قد ٱبى
الفتو للمىنهج الذم كىضىعو لنػى (ّ)ا..(م ـ يف ٨بي  . (ْ)ٍفسو. كتقدَّـ الكبلى

اب عن أىمر كىٍضع "الفىهىارس":  -ٔ  كمىا ٯبي
انًيو ا أف ا١بامع قد أىٍىدى ، كمى  .(ٓ)بأنو فيعبلن قد ةطيبع ٗبسىاعدة تىلميذه آؿ بىارـك

كيف ًحوىارم معو، أشىار إُف أٮبيَّة الًفهرس كدىكره يف تىقريب الكتاب كااًلٍختصار. إالَّ أف فيو ًإشكاالن 
. كعلى كلو ىناؾ ًفهرسه للكتاب (ٔ)ؿ إُف ا٤بعليومة الٍب أيريدىا من خبللوحيث إف الًفهرس َف تيًتح ِف الويصو 

ٍين. كذىكر ِف ا١بامع ميزةن يف فىهارسو، كىي أِنم حىرىصوا أٍف يىذكركا دىرجة ا٢بديث عند كلِّ حديثو  يف ٦بلدى
عو ع  لى الًفهرس. يف الًفهرس، ٕبىيث إف الباحث يىٍأخيذ ا٤بعليومة عن دىرجة ا٢بديث ٗبيجرَّد اةطِّبلى

 كعن بيىاف رىأٍيو يف الرِّجاؿ: -ٕ
كىو ما ذىكره "الشيخ ا٣بضّب" بأف األٍكُف على ا١بامع أٍف ٯبىٍتهد يف حيكمو على الرجاؿ. فا١بىواب عنو 

 أىمراف:
عو راكو، مع ٝبىٍ  تهد يف كلِّ ٯبى  كن أفٍ ال ٲبي  لكنٍ أف الشيخ ا٣بضّب بنػىٍفسو أىجاب عن ىذا بقولو: ) -أ

كقىٍصده أنو لو فػىعىل لطىاؿى الكتاب  .(ٕ)(كاةبقات الرُّ حاديث، كةطى ل من أقواؿ أىل العلم يف األى ا٥بائً  مِّ ىذا الكى 
ا.  جدن

 .(ٖ)أنو يوجد يف ىذا الشَّرح الكىبّب بعض أىرىاء ا١بامع يف الرِّجاؿ، كتقدَّـ بيىاف بعضو -ب
 : كالػجىواب عن الصِّيىاغة كااًلىتماـ "بالػمىعُب اإًلٝباِف" -ٖ

                                 
 (. َُٓ/ ُانظر يف مقدِّمتو: ذخّبة العقىب ) (ُ)

 (.    ُِْ/ ُٓ(. ككما يف: )َْٔ/ ُٓىب )قاؿ ميعنوننا: )يف بيىاف موىاضع ذًكر ا٤بصنِّف لو، كفيمىٍن أىخرجو معو(. ذخّبة العق (ِ)

 (.َُٓ/ ُانظر يف مقدمتو: ذخّبة العقىب ) (ّ)

 يف: "خيركجو عن ىذا ا٤بنهج عند تىناكلو لبعض األىحاديث".  (ْ)

 يف جلسة ا٢بوار الذم أىجرىيتو معو.  (ٓ)
الة َف ُُٔ/ ِٓ": )بينهما قلب أك مشَبؾه و اللُّ قل ٧بى أف العى فمثبلن قاؿ يف الفىهىارس، عند الفىوائد كا٤بوىاًضيع: " (ٔ) (. كعند الرُّجوع ٤بٍوضع اإًلحى

  أىجد الفائدة ا٤بذكيورة. كيىبديك ِف أف الفىهارس مٍوضوعةه للطَّبعة ا١بديدة.

ا١بامع ذىكر يف  (. كذىكر ىذا األىمر، بعد أٍف أشىار إُف أفُٕ/ ْ))مرجع سابق(،  الكبلـ على مناىج الكتبمن: د. عبد الكرًن ا٣بضّب،  (ٕ)
 مقدِّمتو، مىٍنهج ا٢بافظ ابن حجر لكتىابو الفىذِّ "تقريب التهذيب" اًلٍعتماد ا١بامع عليو.  

 يف عنصر: "حيكمو على رىاكم".   (ٖ)
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أف مثل ىذه األيمور ىي فيتوحاته كمىواىب يىهبيها ا لعباده، فإٍف كانت ميزة الشيخ البسَّاـ يف 
ـه بالنَّحو كالصَّرؼ عند الشَّرح. كأنو يوجد بعضه من ذًكر ا٤بعُب (ُ)ااًلٍىتماـ با٤بعُب اإًلٝباِف ، فهنا اىتما

ا سىبىق. كعلى كلو األىمر متعلِّقه ٗبىناىًج كتػىوىجُّهاًت الشَّارًحْب.  اإلٝباِف عندما يىقـو بالتػٍَّلخيص ك٫بو ذلك كمى
 كا٤بهمُّ أٍف يىلتىـز ا١بامع ٗبىا أىراد أٍف يىلتىـز بو لنػىٍفسو. 

 كيف موضوع النػٍَّقل كًتٍكرىار ا٤بٍعليومات:  -ٗ
ا أنو يىذكر السبب كىو ةطيوؿ العىٍهد بو، كمىا  أنو يف موىاًضع فا١بامع قد ييعيد ذًكر بعض ا٤بعلومىات، كمى

يل، كمن ىذا قولو: )قد تقدَّـ برقم ) ( أف ابن األىًثّب سىاقىو يف "أيٍسد الغابة"..، ُٖٗ/ ُِٖال ييعيد بل ٰبي
ده يقوؿ: "قد مىضىى فػىرىاًجعو ىناؾ"(ِ)فرىاًجٍعو تػىٍزدىد ًعلمنا( يل تىرٝبة الرَّاكم (ّ). ك٘بًى . كمىا كاف كثّبنا ما ٰبي

كىرىد فيو تىرٝبتو، مع ذًكره رىقم الباب بذًكر رىقم ا٢بديث الذم
(ْ).    

الة:  -َُ  كما يىتعلَّق بالنَّقد عليو، يف أىٍمر اإًلحى
ع أىحىاؿ كذىكر ا١بيزء كرىقم ا٢بديث أك يىٍذكر كأنو ال يىٍذكر ا١بيزء كالصَّفحة، فييجىاب عنو: بأنو يف موىاضً 

يل ٤بٍوضعو تقدَّـ ذًٍكريه . (ٔ)"(ّْٖ، ّّٖ/َْيىٍذكير أف )تػىٍبسيط ا٤بسألة سيىٍأيت يف ". أك (ٓ)الًعنواف، كأٍف ٰبي
كىو قد يقوؿ بأنو: "..سيىٍأيت قريبنا"، كلكن القارئى ال يىعرؼ مٌب سيىٍأيت، كمن األىمثلة: أنو أشىار إُف موضوًع 

ع ا٤بذكيور،  ا٤بٍوضً "مسأىلة الوضوء مػمَّا مىسىتِّ النار"، كأشىار بأنو سيىٍأيت قريبنا، كبعد الًقراءة للويصوؿ إُف
. كا٤بقصود: أنو حٌب كلىو َف ييًشر فإنو ا٤بسألة ال تػىٍبعد كثّبنا من (ٕ)كجدتُّ ا٤بسألة بعد صىفحات مىعدكدات

ديد ا٤بٍوًضع ا٤بقصيود.   ا أف الفىهىارس التػٍَّفًصيليَّة ستيفيدي كثّبنا يف ٙبى التو، كمى  أىٍمر ًإحى
 ٍأًت بو:  كيف باب أنو ذىكر شيئنا مث َف يى  -ُُ

ا عند "بيىاف مىٍنهج الشَّ  ديدن . بأنو سىيىذكري إذا اٍستىخدـ (ٖ)رح كميٍصطىلحاتو"كىذا صرَّح بو يف مقدِّمتو، كٙبى
ا كَف ييًشر إليو يف مقدِّمتو، كقد كقفتي على مٍوضعو صىنىع ما ذىكره ا أك رىمزنا جديدن ميصطلحنا جديدن

. كعلى  (ٗ)

                                 
  )مرجع سابق(.  يسّب العبلـ شرح عمدة األحكاـ، تعبد ا البساـينظر:  (ُ)
ـ مقيولة الشيخٗ/ ٗذخّبة العقىب ) (ِ)  الكتَّاين يف ا١باًمًعْب، عند ا٢بديث عن "مقدمة الكتاب". (. كتقدَّ

 (. َُ/ ٗكما يف: ذخّبة العقىب ) (ّ)

يف مٍوضع: )شرٍح  (. ككما قاؿُِٕ/ ُككذا صىنع يف فوائد حديث، حيث قاؿ: )من فوائد ا٢بديث غّب ما تقدَّـ ..(. ذخّبة العقىب ) (ْ)
ي فبل دىاعي إُف ًإعادِتا، غّب أنو يىنبغي التَّنبيو على بعض األىلفاظ الغىريبة الٍب َف ييسبىق ٥با ا٢بديث كمتعلِّقاتو، تقدَّمت يف ا٢بديث ا٤باض

 (.    ُْٔ/ ٓذًٍكره كىي..(. ذخّبة العقىب )

 (. ِٕٓ/ ّْ(، )ٖٗ/ ّّ(، )ِّٕ/ ٕكما يف: ذخّبة العقىب ) (ٓ)

 (. ِّْ/ ٕ(. ككذا يف: )ُُ/ َُذخّبة العقىب ) (ٔ)

 (.  َُّ/ ْ(، كذىكرىا كاملةن يف: )ٕٗ/ ْا٤بسألة يف: ذخّبة العقىب )ذىكر ةطىرؼ  (ٕ)

 (. ُُٓ -َُٓ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)

(. كقد َُ/ ُّذىكر ا١بامع رىٍمز "مت"، كشىرىحو يف ا٢باشية السفلية، كأنو يىعِب بو كتاب "الشَّمائل" لئلماـ الَبمذم. انظر: ذخّبة العقىب ) (ٗ)
: َف أىًجد مٍوضعنا على ما قالو. )كقفتي على ا٤بٍوضً  / ِٕع يف كقتو قريب، عند ًكتابٍب الصِّياغة األخّبة للبحث، كسابقنا ذىكرتي
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يىفي ٗبا كىعىده، كعندما ييشّب بأنو سىيٍذكير  -يف الغالب-لو عاـ، فإف ا١بامع كلو فإف مىٍوضوع "اإًليفىاء" بشك
( أٍف أىذكر يف ىذا الباب ًاٍختبلؼ العلماء يف ُٖٗ/ ُِٕمسألةن ما، كىذا كقولو: )قد كىعىدتُّ برقم )

ا أنا اآلف أيبْبِّ ذلك..(  .(ُ)ديخوؿ الكافر ا٤بسىاجد، فهى
 أنو نػىٍقله":  كالػجىواب يف: "عىدـ بيىاف  -ُِ

ع ا٤بٍذكور من أنو َف يىذكر مٍصدرنا لبعض الفوائد، اتَّضىح ِف أنو ذىكر كيف عىدـ ذًكره ا٤بٍصدر، ففي ا٤بٍوضً 
الة، (ِ)ا٤بٍصدر بعد ًِناية ذًكره للفوائد الة الفوائد إُف ًِنايتها، كَف يىذكر لكلِّ فائدةو ًإحى ، ٗبعُب: أنو جىعىل ًإحى

، كمىا يف ىذا ا٤بٍوضً  بل ٝبىىعها يف ًإحالةو   ع.كاحدةو، كأف علينا أٍف نىتأىنَّ
نة أنو من "حاشية السندم"، مع أف با٤بقىارى ح ا٢بديث، فهو ييعرؼ ع الذم ذيكر يف شرٍ كأمَّا الػمىٍوضً 

الة إليو؛ ب ؾى اإًلحى اعي للجامع تىغًيّبنا لبعض العبىارة، كرٗبا ألف ا١بامع أىكثر النَّقل من "حاشية السندم" فػىَبى دى
 الكىثرة كالشُّهرة.    

وٮبا: كيف أىٍمر  -ُّ الة كضىٍبط النُّسخ ك٫بى  اإًلحى
كأنو َف يىلتـز ٗبىنهجو كاحدو كما إُف ذلك، كا١بىواب عن ىذا: أف ا١بامع بنػىٍفسو ذىكر كأشىار إُف شيءو من 

 . (ّ)ىذا يف مقدِّمتو
اًجم:  -ُْ صة كأىمر الَبَّ  كأمَّا عىدـ ذًكره ا٣بيبلى

صة  فهذه تػىوىجُّهات للمؤىلِّفْب كأىرىائهم، كمىا أف الًعلم ًىباته يىهبيها ا تعاُف لعباده، كيىبقى أف ذًكر خيبلى
 الكتاب ييعدُّ من أىىمِّ خىصائص "فتح البارم" للحافظ ابن حجر رٞبو ا تعاُف. 

 كأمَّا عن الفائدة من ذًكر لطىائف السند كما إُف ذلك: -ُٓ
رح أف ا١بامع حىرص أٍف يكوف شٍرحو لو جوانب متعلقةن با٢بديث، كإالَّ فإف الشَّ فا١بواب عن ىذا: 

ا ىو حىرص على ًإٯباد ا١بىوانب ا٤بتعلِّقة سيىًميل إُف ا١بانب الفقهي كييصبح شرٍ  حنا ألحاديث األحكاـ، كلذى
. كقد أثىار عنا مي تنو رح مي رح، كييصبح الشَّ بعلـو ا٢بديث، كالتَّوازف بًإدخاؿ العلـو األخرل يف الشَّ  تفنننا يف العلـو

 .                     (ْ)ىذه النُّقطة الدكتور معتوؽ عندما ذىكر أف مادة ا٢بديث أىصبحت تيشىابو مادة الفقو

                                                                                               
 ـ(.     َُِْ/ُ

 (. َُ/ ٗذخّبة العقىب ) (ُ)

 (. ٕٗٓ-ٔٗٓ/ ُُ(، كقد قاؿ يف آخرىا: )ذىكره يف "الفتح" ُّٓ-ُِٓ/ ّٗذخّبة العقىب ) (ِ)

ا اٍلتىزمتيو غالبنا يف ىذا الشَّرح، أف ما كاف ميرتػَّبنا على حيركؼ ا٤بعجىم كأى٠باء الرجاؿ مثل ُِٓ /ُينظر: ذخّبة العقىب ) (ّ) (. كقد قاؿ: )كمػمَّ
اِف تىوفّبنا "التقريب"، كككيتب اللُّغة مثل "ا٤بصبىاح"، ال أىذكري رىقم صىفحاتو اكتفاءن بكٍونو مرتبنا على ا٢بركؼ، فبلى يىصعب مرىاجعتو، كبالتَّ 

ـ كىو قليله، كإ مَّا يف للوقت، كأمَّا ما كاف غّب ميرتبو كسىائر شركح األحاديث ككتب الفقو كغّبىا، فبلى أىترؾي ذلك، إمَّا يف أكَّؿ الكبلى
 آخره كىو الكىثّب، إالَّ نيسياننا( مع تصرؼ.    

كة االستنباط الفقهي لى نمية مى ديث األحكاـ الفقهية، لتى ح أحادريس شرٍ ح ا٢بديث يف جامعاتنا تى لب على مناىج شرٍ غٍ يػى يقوؿ د. معتوؽ: ) (ْ)
 ك٥بذه الطريقة بعض العيوب منها: لدل الطالب.
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ئيَّة، كال  -ُٔ ٍطبًعيَّة، فبلى ٱبىٍلو كتابه أك رسالةه من أىٍخطىاء مىٍطبعيَّة أك ًإٍمبلى كأمَّا عن كيجود األىٍخطاء الػمى
. كقد ذىكر ِف ا١بامع  أنو ٝبىىع شيئنا من ىذه  -يف ا٢بوار الذم أىجرىيٍتو معو-يىٍسلم كتابه من ىىفىواتو

ا أف تلك األىٍخطىاء الٍب كىجدتُّػها ال تىكاد تيذكر  فيها يف الطَّبعة ا١بديدة للكتاب، كمى األىٍخطاء كحىاكؿ تىبلى
 بالنِّسبة إُف حىٍجم الكتاب الكىبّب. 

 
كليس األمر  ، فقد يىظنَّ ظىافه بأف ىذا الشَّرح ٱبىٍلو من مػيميػِّزىات، -قدالنَّ -ءة ٥بذا ا٤ببحث عند القراك 

صة البىحث كأىمِّ بل ٥بذا الشَّرح حسناته كمػيميػِّزىاتكذلك..  ، كذىكرتي ةطرفنا منها يف: "أىمِّ خيبلى
 .     (ُ)نىتاًئجو"

د بعض ا٢بديث عن ىذا يف عنصر: "أٮبية ىذا   الشَّرح، كثناء البعض عليو". كما ٘بًى
 

                                                                                               
 عوية.لية كالدَّ مى الٍب ٰبتاجها يف حياتو العى  ،هل الطالب بباقي موضوعات السنةجى  -ُ       
ح سئلة شرٍ سئلة الفقو كأى اهبت أى شى تى   إحدل الكليات الشرعية أفٍ يف ث مرةن دى سو الطالب يف علم الفقو. كقد حى رى ا دى مى ػل رنايكوف تكرا -ِ       

 .%"َٓ" أحاديث األحكاـ يف العبادات بنحو
  اتو.ا بذى ا قائمن لمن رات األخرل كليس عً للمقرَّ  كمساعده  يفه دً ح ا٢بديث الشريف رى لم شرٍ كرة أف عً قل الطالب فً تيرسِّخ يف عى  -ّ       
 تو ألمِّ بعيَّ لم، كعدـ تى ىذا العً  ربز ا٤بناىج استقبلليةى تى  مستقل، كةطموحنا أفٍ  صو خصُّ نة النبوية كتى ا بالسُّ من ػج عالرِّ ج ال ٚبي اىع ىذه ا٤بنى إف كاقً        

أك  رناصً د العى دَّ ٙبي  كاحدة، كأفٍ  توف أحاديث ذات صبغةو ح مي قة اصورة يف شرٍ خرجناه من دائرتو الضيِّ  إذا أى إالَّ  تمُّ آخر، كىذا ال يى  فنو 
عناصر شرح ا٢بديث النبوم يف ا١بامعات بْب الواقع وؽ، "صاٌف يوسف معتد.  .(رحشتمل عليها الشَّ يى  نبغي أفٍ قرات الٍب يى الفى 

صفر ، يف كلية الدراسات بديب، عاـ )كاقع كآفاؽ علـو ا٢بديث:، ندكة الدراسات اإلسبلمية كالعربية كليةح"،  كالطمو 
  .ْ-ّ(، صـََِّأبريل/ىػُِْْ

دَّثتي عن ىذ (ُ) ا كنتي ذكرتي ىنا: "بيىاف بعض ميزات ىذا الشرح"، كرأيتي أنو ميكىرره مع عينصر "خبلصة البحث"، فجىمىعتيهما معنا. كقد ٙبى
    يف ا٤بطلب األكَّؿ من ىذا ا٤ببحث.
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 .ً ط  قٌ  ن  ٌخ الش  قبى" مع ش رح الش  خ ٌرة الع  رٌعٌة لش رح "ذ  قارنٌة س  الفصل الخامس: م 
ثان:  ح  ب   وفٌه م 

         
 توالمبحث األكؿ: في تىرجىمة الشِّيخ محمد الميٍختار كمىا يىتعلَّق بشىٍخصيَّ    

 ٍنًقيط"المطلب األكؿ: مىعلوماته عن "شى        
ارتي            ٍنًقيط كًعمى : تىاريخ شى  هاأكالن
  ناىاثانينا: خىلًفيَّة النٍِّسبة إلى "شىٍنًقيط" كمىعٍ           
 ماعيثالثنا: شىيءه عن كىٍضًعهم ااًلٍجتً           

 المطلب الثاني: في تػىٍرجىمة الشِّيخ محمد الميٍختار كمىا يػىتًَّصل بو       
 لده: في اٍسًمو كنىسىبو كمىوٍ أكالن           
                           وثانينا: عن نىٍشأىتو كمىشىايخً           
  ةثالثنا: عن انًٍتقىالو للسُّعوديَّ           
ايىاه، ككفى             اتورابعنا: عن ًعلًمو، كبعًض سىجى
 ارختخامسنا: في تىرجمة ابنو الشِّيخ محمد بن محمد المي           

 المطلب الثالث: عن مىٍنهجو في التَّألًيف، كميؤلَّفو شىرح سينن النسائي       
    
 المبحث الثاني: في الميقىارنىة بين الشَّرحىٍين:    

 تمهيده: في ًذكر سىبب الميقارنىة بين الشَّرحىٍين      
ٍيهً          ماالمطلب األكؿ: الميقىارنىة في ميقدِّمة الًكتابػىٍين كمىنهجى
  رحىٍينالمطلب الثاني: الميقىارنىة في الجىانب المىنهىًجي بين الشَّ        
 المطلب الثالث: الميقىارنىة في ًعلم الرِّكىايىة بين الشَّرحىٍين       
 رحىٍينالمطلب الرابع: الميقىارنىة في ًعلم الدِّرايىة بين الشَّ        
انبي تىعقيًب الجا        Univ   قيطيمع على الشِّيخ الشَّنٍ المطلب الخامس: جى
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ته.   ٌ ص تعل ق بش خ   ٌ ا  تار وم  مة الش ٌخ محمد الم خ   المبحث األول: فً ت رج 

 
ٍنًقيط"        المطلب األكؿ: مىعلوماته عن "شى

ارتي            ٍنًقيط كًعمى : تىاريخ شى  هاأكالن
  اىانثانينا: خىلًفيَّة النٍِّسبة إلى "شىٍنًقيط" كمىعٍ           
 ماعيثالثنا: شىيءه عن كىٍضًعهم ااًلٍجتً           

 المطلب الثاني: في تػىٍرجىمة الشِّيخ محمد الميٍختار كمىا يػىتًَّصل بو       
: في اٍسًمو كنىسىبو كمىوٍ             لدهأكالن
                           وثانينا: عن نىٍشأىتو كمىشىايخً           
  ةعن انًٍتقىالو للسُّعوديَّ  ثالثنا:          
ايىاه، ككفى             اتورابعنا: عن ًعلًمو، كبعًض سىجى
 ختارخامسنا: في تىرجمة ابنو الشِّيخ محمد بن محمد المي           

 المطلب الثالث: عن مىٍنهجو في التَّألًيف، كميؤلَّفو شىرح سينن النسائي       
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علوماٌت عن  ط"المطلب األول: م  قٌ  ن   "ش 

 

ارت ها:      م  ق ٌط وع  ن  : ت ارٌخ ش   أولا

 
 شىٍنقيط: منطقةه يف دكلة "موريتانيا". كىي دكلةه يف أىقصى غرب أفريقيا. 

 كيىذكر البعض أف معُب "شىنقيط": عيوف ا٤باء الٍب كانت ا٣بييوؿ تىشرب منها. 
ًئ األمر على مٍوضعو ييقاؿ لو: (، كقد بينيت يف بادً ىػُِّٗككٍقتي عمارة "شنقيط" كانت يف عاـ )

 . (ُ)ع، كيف تلك األماكن الرِّيح تىنقلها على ةطوؿ األىزمنة)ميٍستوشد(، فانتقل الرِّماؿ إُف ذلك ا٤بٍوضً 
 

ناها:  ع  ق ٌط" وم  ن  بة إلى "ش  ٌ ة الن س  لف  ا: خ  ٌا  ثان

 
 لقىاؼ فقط. كشىٍنقيط: تكتب بالقاؼ كا١بيم، ككانت يف السَّابق تيكتب با١بًيم بىدؿ ا

 . كاختيلف يف ًإ٢باؽ منطقة شينقيط، ىل تيلحق بالسوداف أـ با٤بغرب؟ (ِ)كمعُب شىٍنقيط: عييوف ا٣بيل
 . (ّ)كا٤بذكور يف بعض الكتب: بأِنا تيعدُّ من أىعماؿ "سيوس" األىقصى با٤بغرب

 كعن النِّسبة إُف "الشَّنقيطي": 
النِّسبة اشتيًهرت لكلِّ مىن كاف من تلك ا٤بنطقة، كإالَّ يىذكر الشيخ ٧بمد ا٤بختار رٞبو ا: بأف ىذه 

ا عليهم بالتَّغليب  . (ْ)فإف األصل أف "شىٍنقيط" قريةه من قراىا، كصارىٍت علمن
ٍنًقيط يف األصل: تيطلق على مدينةو من مدف آدرار، كاقعةه فوؽ جبل،  ككذا ذىكىر صاحب الوسيط: )شى

 .  (ٓ)ي بو الًقٍطر كلو(يف جهة غرب الصحراء الكربل، مث ٠بيِّ 
فهم الذين فػىتىحوا تلك الببلد لػمَّا اجتمعوا حْب  كعن سبب ىذه النِّسبة: قيل )ألف ا١بنود من أىٍسبلى
غىزىكىا من ا٤بغرب كاف اجتماعهم فيها أكالن فنيسبوا إليها، كقيل: إِنم لػمَّا استقرُّكا بتلك الببلد كاف يىصعب 

                                 
ـ(، ُٖٗٗق/َُْٗ، ْا٤بدين، طأٞبد بن األمْب الشنقيطي، الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، ٙبقيق: فؤاد سيد )د.ـ: مطبعة انظر:  (ُ)

 .  ِْْص
 . ِِْنفس ا٤بصدر، ص (ِ)
 . ِّْ-ِِْانظر: نفس ا٤بصدر، ص (ّ)
انظر: ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل اإل٥بية بكشف أسرار السنن الصغرل النسائية،  (ْ)

    (.ٔ/ ُىػ(، )ُِْٓ، ُ)السعودية: د.ف، ط
 .ِِْصأٞبد بن األمْب الشنقيطي، الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط )مرجع سابق(،  (ٓ)
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 من ةطريق ا٤بغرب، فيىتوىاعدكف ىذا ا٤بكاف ليىٍجتمعوا فيو فنىسىبهم أىل ا٤بغرب إُف عليهم السَّفر إُف ا٢بجِّ إالَّ 
 . (ُ)ىذه القرية، فاٍشتىهركا بذلك(

 
 

ت ماعً:  هم ال ج  ع  ض  ا: ش ًٌء عن و   ثالثا

 
سيكَّاف شىٍنقيط من حيث ا١بًٍنس: أىصلهم قىبائل من البػىٍربىر، الٍب كانت تػىٍقطن صحراء ا٤بغرب، مث 

 .  (ِ)لها العرب يف الفتوح اإلسبلمي، كتىغلَّبوا عليهم. فصاركا قسمىٍْب: العىرب كالبػىٍربىر(دىخى 
ككانوا ييعرفوف برٍكًبهم الذم يػىٍقصد ا٢بج كل عاـ، كيىلحقي هبم كل مىن أىراد ا٢بج من سىائر اآلفاؽ، كقد 

جُّ األيسرة كلها منهم، فيىٍخرج الكبّب كالصغّب كال يىبقى يف الدَّ  ار أحده، من ًعنىايتهم بالرُّكن ا٣بامس من ٙبى
 أركاف اإلسبلـ. 

كتىتكوَّف أىىل تلك ا٤بناةطق من قبيلتػىٍْب كبّبتػىٍْب ٮبا "البيض" ك"الكحل" كقد كصىلى عند اشتداد ا٤بنافسىة 
 .  (ّ)بينهما إُف القتىاؿ كا٤بقىاتىلة

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٔ/ ٧ُبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)
 . ْٕٓصأٞبد بن األمْب الشنقيطي، الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط )مرجع سابق(،  (ِ)
  كما بعدىا. ْٕٔ. كعن ا٢برب بينهم، ينظر: صِْٕ-ِْٔصدر، صانظر: نفس ا٤ب (ّ)
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تا      خ  مة الش ٌخ محمد الم  ج  ر  ل بهالمطلب الثانً: فً ت  ت ص   ٌ ا   ر وم 

 

لده:            و  به وم  ه ون س  م  : فً اس   أولا

        
د سيِّ  بن ار بن ٧بمدتى مد ا٤بخٍ ٧بمد ا٤بٍختار الشَّنقيطي، كنىسىبو: ٧ب كأمَّا عن ا٠ٍبو كنىسىبو: فهو الشيخ

، كيقوؿ (ِ)كا٠بو مركبه ، (ُ)قيطيٌ نٍ كٌِب الشَّ ا١بى  -كا٠بو: سعيد-بن بوف  يدزٍ مى بن أٞبد األمْب بن حبيب ا 
ا كمىٍنشأن، مث ا٤بدين إقامةن كىجرةن، الشَّ   .   (ّ)نقيطي شهرةن(عن نٍفسو: )ا١بىكِب نىسبنا، الرًشيدم مٍولدن

. يف ضاحية قرية الرَّشيد، يف مٍوضعو ييسمَّى (ْ)ـ(ُُٖٗ -ىػُّّٕسنة )ىذا العبلمة  لدكي كقد 
 .     (ٓ)ذكورةي ىي كاقعةه يف منطقة "تكانت" من ببلد موريتانيا"الشَّقيق" ككاف مزرعةن ألىلو، كالقرية ا٤ب

 ةكبلٮبا من قبيل. قاؿ ٠بّب الرُّكقي: )(ٔ)ىو غّبي الشيخ ٧بمد األمْب صاحب "أضواء البياف"ك 
 . (ٕ)ة(ابقرى  اف بينهمأ علمي أ كال" من "شنقيط"، كِبا١بى "

إُف اإلماـ  -ث قريبه للشيخكما حدَّ -بي نتسً كىو يى  من سراًة الشَّناقيط،ضل من أىل الفى ىو ك 
منها: فاته عدَّ ا، كلو مصنَّ  قدٲبن تويفِّ ك العلماء يف ببلد شنقيطى، ر ، أحد ًكباّب: ا٤بختار بن بونا ا١بكِبالكب ة ه

 هاحى مالكو ككشَّ  نبةى كملى هبما ألفية، أى فى يف علم العربيَّ ، كىي من عجائًب ما ألِّ "االٞبراري "، ك"األلفٌيةً  ةي ةطرَّ "

                                 
 (. كيىظهر أنو كىتب تىرٝبتو بنػىٍفسو. ٔ/ ُانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)
العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار تو ٙبت عنواف: . من مشاركاسم مركب( :ا٠بو ٧بمد ا٤بختارصرَّح هبذا أبو ةطلحة ا٢بضرمي: ) (ِ)

 (.   (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412طي، يف ملتقى أىل ا٢بديث، كالرابط:  كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقي

 (.  َُ-َّ-َُِْالزيارة: )تاريخ         

 (.ٔ/ ٧ُبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ّ)
العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد من مشاركة: ٧بمد عبد العزيز ا١بزائرم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف:  (ْ)

 (.    َُ-َّ-َُِْ(.  تاريخ الزيارة: ) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412  لرابط:طي، كاأمْب الشنقي

 (.ٔ/ ُ، )انظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق( (ٓ)
إُف  نسبةن ، ِبكى ا٤بختار ا١بى  األمْب بن ٧بمد ا٤بختار بن عبد القادر بن ٧بمد بن نوح بن ٧بمد بن أٞبد بن٧بمد فضيلة الشيخ العبلمة ىو  (ٔ)

كلو  ب.ا من الكتكغّبٮب االضطراب"،فع إيهاـ دى "ك" أضواء البياف"ر ا٤بعركؼ صاحب ا٤بفسِّ  ،رٞبو ايطي". كِب الشنقا١بى ب يعقو "
ككاف  ،صوِفأي مْب كىو ٧بمد ا٤بختار بن ٧بمد األم. كالثاين: الشيخ س يف ا٢بـر النبو درِّ ا٤بر ك ا٤بفسِّ كىو ا  عبدابناف: األكؿ: الدكتور 

د العبلقة بْب الشيخ ٧بم. من مشاركة: ٠بّب الركقي، كأيب عمر ا١بداكم، يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: س يف ا٢بـر النبوميدرِّ 
 (.   (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412 طي، كالرابط:بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقي

 (.  َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )        

العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: من مشاركة: ٠بّب الركقي، يف:  (ٕ)
 (.  َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )  (. (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412طي، كالرابط:  الشنقي
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 .  (ُ)كاشفةو ٤بعانيها ٕباشيةو 
 

اٌخ ه:                                    ش  أ ته وم  ا: عن ن ش  ٌا  ثان

 
فِّظو بعض السَّوىر من القرآف، مث إف  كعن نىٍشأتو كمشاٱبو، فإنو يف البداية قد نىشىأ على أمِّو، فكانت ٙبي

. ا٤بنيَّة قد كافىاىىا، فاعتُب بو كالده حٌب أىٍكمل ًحفظ   القرآف كامبلن
مث دىرىس على علماء بلده، من فنوف رىٍسم القرآف كضىٍبطو كما يتَّصل بو، كمنهم: سيد ا٤بختار كالشيخ 
٧بمد بن ٧بمود كالشيخ الساَف بن عبد ا١بليل، حٌب أصبىح متقننا لبعض ٥بذه العلـو كىو يف السابعة عشرة 

 من عمره.  
ٍْب من بلده الشيخ عمر السالك، كالشيخ مث عندما قىًدـ ا٤بدينة بعد رًحلتو الشَّ  اقة، دىرىس على شيخى

 ٧بمد األمْب. 
الشيخ حسن ا٤بشَّاط كالشيخ  :مث عندما استقرَّ يف مكة أربع سنوات دىرىس على علمائها، كمن أٮبِّهم

 . (ِ)أمْب الكتيب، مث العبلمة ٧بمد تكرك األفريقي الذم انتفع بو كثّبنا
 تلمذ على ا٤بفٍب "٧بمد بن إبراىيم". كرًحم ا ا١بميع. مث ذىىب إُف الرياض للتَّ 

 

ٌ ة:            عود ت ق اله للس  ا: عن ان   ثالثا

     
مٍسقىط رىأسو يف رأس ٍفسو، بأنو خىرج من كعن انًٍتقالو للملكة العربية السعودية، يىٍذكر الشيخ عن نػى 

ميهاجرنا من الببلد أياـ حكم الفرنسيِّْب ٥با (، كىو على ٛباـ التاسعةى عشرةى من عيمرهىػُّٕٓعاـ )
(ّ)  . 

(، كعزَّ عليو أٍف يبيت هبا كىو ىػُّٖٓكَّؿ من ربيع اآلخر عاـ )ككانت جدة أكَّؿ ٧بطَّة نزكلو، يف األ
رمنا بالعمرة، فقًدمىها كأدَّل العمرة كأقاـ عندىا ٟبسة عشر  على مقربةو من ا٢بـر كمكة، فواصل ا٤بسّبة ٧بي

مث كاصل السَّّب إُف ا٤بدينة النبوية كاستقرَّ هبا، مث شىرىع يف ةطلب العلم من مسجدىا ا٤بعظَّم من يومنا، 
مواةطنػىٍيو الشيخ عمر السالك، كالشيخ ٧بمد األمْب، كعند قريب ا٢بج أىفىل إُف مكة كأدَّل مناسك ا٢بج، 

                                 
 من: موسوعة كيكيبيديا مع تصرؼو كِتذيب، ٙبت عنواف: ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، كالرابط بعد اختصاره: (ُ)
 http://cutt.us/92ou       ).) ( :اجع كتاب "الوسيًط يف تراج ن أرادى الوقوؼى على ترٝبتوً كمى (. مث ذىكركا: )َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة م فٍلّبي

 .شنقيط" أدباء
  (.ِْٓ-ِِٓ/ ّـ(، )ُِٗٗ، ْعلماء كمفكركف عرفتهم )السعودية كمصر: دار الشواؼ، ط، انظر: ٧بمد اجملذكب (ِ)
 (. ٔ/ ُانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ّ)
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 شينا على األقداـ. كىو يف ميعظم رًحلتو كاف مى 
 ـ مكة معتمرنا كبىًقي فيها أىربع سنواتو يىسمع من علمائها يف ا٢بـر ا٤بكي. مث بعد ذلك بسنة، قىدً 

مث عاد إُف ا٤بدينة، مث جاءتو دعوةه من مفٍب السعودية "٧بمد بن إبراىيم" رٞبو ا ليدىرِّس يف الرياض، 
 بعد أٍف أقاـ يف جدة ييدرِّس يف مدرسة الفبلح. 

 .   (ُ)دين الشَّريف كيف ا١بامعة اإلسبلميةإُف أٍف انقىطىع للتٍدرًيس يف ا٢بـر ا٤ب
 

            

اه، ووف اته:           ٌ ا ج  ه، وبعض  س  لم  ا: عن ع   رابعا

 
رٞبو ا مْب العيثيٍ ٧بمد  عن الشيخ نقبلن ٧بمد الشيخ ابنو ث بو ، ما حدَّ نوجائب ما ييذكر عكمن عى 

 . كامبلن  رٞبو ا كثّبو   نابـ لئلماكتاب "البداية كالنهاية"  فظه كاف ٰبى أف كالدى تعاُف: 
كالنَّ  أريخابطْب لعلًم التَّ ه كاف من ًكبار الضَّ رب الشيخ أف كالدى خٍ كأى  ا أيضن  ا من ذلككرى شيئن كذى  سب،ًِ

 . (ِ)ْب"ابً و "ةطبقات النسَّ ، يف كتابً ة: بكر أبو زيد رٞبو امالعبلَّ 
ح سنن كىو صاحب شرٍ  ،س با٢بـر النبومالشيخ ٧بمد ا٤بختار ا٤بدرِّ كقاؿ أبو عمر ا١بدَّاكم: )

 . (ّ)ة(لسجَّ مي  أف لو ٧باضراتو  علمي النسائي، كال أى 
ح سنن درَّس التَّفسّب يف ا١بامعة اإلسبلميَّة با٤بدينة ا٤بنوَّرة، كلو شرٍ كقاؿ ٧بمد عبد العزيز ا١بزائرم: )

 .(ْ)س(ركو طيَّة ٧بمد ساَف، كالشيخ ٧بمد علي فعى  يخالش: تبلميذهكمن النَّسائي، 
 . (ٓ)لية(ة العاس كا٥بمَّ فٍ ة النػَّ زَّ بكثرة العبادة كعً  ،هر رٞبو اكقد اشتي كقاؿ غسَّاف بن نعماف: )

حواؿ ًب األى قلُّ األمراضً كتى  ابتبلهي ا بو من ما على اعظيمن  اكيتى صربن أي  ه، فقده كصربي جلىدي : كمن فضائلو
، كاف يى شتدُّ عم بو الببلءي كيى عظي ا كاف يى م دركبقى  ا، من ذلك أنو كاف ا كاحتسابن بات صربن زدادي يف الثَّ ليو الكربي

جريٍت لو ج، كأي البنٍ ؿ ع من قبو نى فامتػى ةن راحى جً ضى ل عليو حادثه اقتى صى فحى  ة،راحرى يف ا١بً ج كا٤بخدِّ نٍ كرهي البػى يى 
رأسو كىو يف كاملً كعٍ خً ك  ةالعمليَّ  تعاُف، كلو يف ىذا أخباره  اذكر زٍد على أٍف كاف يى و، كَف يى يً يطٍت جلدة ي

                                 
 (. ِّٓ-ِِٓ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، مد اجملذكبانظر: ٧ب (ُ)
 من: موسوعة كيكيبيديا مع تصرؼ كِتذيب، ٙبت عنواف: ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، كالرابط بعد اختصاره: (ِ)
 http://cutt.us/92ou          ) .)( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َُ.) 
 طي، كالرابط: العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقيمن مشاركتو يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف:  (ّ)

412http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187)   .)( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َُ  .) 
 نفس ا٤بصدر. (ْ)
 نفس ا٤بصدر. (ٓ)
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ركف فكِّ و "علماءي كمي يف كتابً  اجملذكب٧بمد مة: تى على شيءو منها العبلَّ كأى ركسو، ابنو يف دي كرىا عجيبة، ذى 
اجعو مى   . (ُ)لكن أرادى الوقوؼ على ذعرفتهم" يف جزءه الثالًث، فٍلّبي

. كقد (ِ)التاسعة كالعشرين من ٝبادم األكُف( من ليلة األربعاء ىػَُْٓسنة ) رٞبةي ا عليو تويفِّ قد ك 
تً يً بهنا هبدٍ أىجىاز كىلده "٧بمد" عند كىفاتو بالتَّدريس. ككىلديه من أىكثر الناس شى  ، كسيىٍأيت تىرٝبتو ألىجل (ّ)وو ك٠بى

 ا٤بناسبة. 
 

ا: فً ت رجمة ابنه الش ٌخ محمد بن محمد الم ختار:     خامسا

 
. عيضو ىيئة كبار (ْ)يٌ نقيطالشَّ  ختارأبو عبد ا ٧بمد بن ٧بمد ا٤بشيخ: كللشيخ رٞبو ا ابنه، كىو ال

 (. قُُّٖ)كيلدى الشيخي يف ا٤بدينة النبوية سنةى س با٢برمىٍْب الشَّريفْب. كقد كا٤بدرِّ العلماء بالسعودية، 
ل مى كٍ مث أى ابعة ٥با، ة التَّ بلميَّ اىد ا١بامعة اإلسةى يف معى طةى كالثانويَّ راسةى ا٤بتوسِّ ل الدِّ مى كٍ أى كعن نىشأتو، فإنو 

ى مث  ،(ىػَُّْ)جى فيها عاـ يًة الشريعًة، كٚبرَّ يف كلِّ  ة١بامعًة اإلسبلميَّ يف ا ةدراستو ا١بامعيَّ  مث ا، عيدن  هبا مي عيْبِّ
و رٞب عبد الربِّ  ابن ـتكوف يف ٙبقيق جزءو من كتاب اإلما فٍ أوم ابتداءن نٍ رى رسالتو يف الدكتوراه، ككاف يػى ضَّ ح
ـي ا١بً "أى  اف:بعنو ، إُف موضوعو ميعاصرو مشاٱبو ضً لبع دؿى بعد مشورةو ذكار"، مث عى تً "االسٍ  ا ًة راحًة الطبيَّ حكا

 . ابعٍت مرارن بع، كةطي وصيًة بالطَّ رًؼ األكُف، مع التَّ جيزٍت ٗبرتبة الشَّ عليها"، كقد أي  َبتِّبةكاآلثاري ا٤ب
دريس، ككاف ابتداءي كحْبى كفاتو أجازهي بالفيتيا كالتَّ  الده النَّبيل،تيويفِّ ك  اعامن  (ِْ) كعندما كاف يف سنِّ 

، كما أى الشيخ بالقراءة على كالدً   كسو. خربى بذلك يف در ه كعمريه عشري سنواتو
 يخ عبد العزيز بن باز رٞبهما ا.كالش خ ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي،كالده الشي مشاٱبو: من أىمِّ ك 

 أكخ ن ٠ًبعى دركسى الشيتأكيدو، فمى  أك رىافبي  األمرى ال ٰبتاجي إُف كبّب فإ، فوكحْبى ا٢بديث عن علمً 
فهمو، ككثرةو، كدقَّ ٧بفوظً  ةا غزارى حقن  عًلمى  ٧باضراتًو، س الشيخي الفقو رى موارده، فقد دى  كسعةى  بلعو،اةطِّ  ة ى

ٗبذاىب الفقهاء كأقوا٥بً  ا، كلو ًدرايةه كا٢بديث كالتفسّب على كالده ًمرارن  ستحضر كتابى "بدايًة م، فهو يى عجيبة ه

                                 
، ٙبت عنواف: ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، كالرابط بعد اختصاره: (ُ)  من: موسوعة كيكيبيديا مع تصرؼو كِتذيبو
 http://cutt.us/92ou          ).) (.َُ-َّ-َُِْزيارة: )تاريخ ال 
 (.َِٔ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، انظر: ٧بمد اجملذكب (ِ)
العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ا(. من مشاركتو يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: و كثّبن أبيب كابنو الشيخ ٧بمد متأثره قاؿ أبو ةطلحة: ) (ّ)

   (. (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412كالرابط:  طي،٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقي
 (.  َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )       

، ٙبت (ْ) عنواف: ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، كالرابط  ىذه ا٤بادة عن ترٝبة الشيخ ٧بمد، من موسوعة كيكيبيديا مع تصرؼو كِتذيبو
 (.َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (. (http://cutt.us/92ouبعد اختصاره: 
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إالَّ تاجمل قتصًد" البن ريشدو ا٢بفيد، كال تكادي ٛبرُّ مسألة ه
ي
ذكري فيها أقواؿ أىل العلم كمذاىبىهم  كيى هًد كِنايًة ا٤ب

كإٍف كاف كالشيخ س، فٍ بْب األقواؿ بطريقةو تدؿُّ على فقو النػَّ  كا٤بوازنةً  جيحع البحثى بالَبَّ  ييرصِّ ، مثتهمكأدلَّ 
ح لو ٗبوجًب ا٤بقارنًة  ما صحَّ بو الدليلي، كترجَّ عتمدي إالَّ  أنو ال يى فريع، إالَّ كالتَّ  قريرً ة يف التَّ لى ةطريقًة ا٤بالكيَّ ع

 ؿ. بْب األقوا
كفركعها، كييطيلي ألةى ذكري ا٤بسيى  الًت من كيتب الفقو، إذٍ كطريقًة أصحاب ا٤بطوَّ : دريسو يف التَّ كةطريقتي 

دكد يذكري األجوبة كالرُّ  مث تامة، كافرةن  تهموردي أدلَّ ذكر يف كلِّ مسألةو أقواؿ أىل العلم فيها، كيي سى فيها، كيى فى النػَّ 
يب على أدلَّ ه كييرجِّ صلى إُف ما ٱبتاري كا٤بناقشات، حٌٌب يى   . (ُ)ة اآلخرينحو، فيذكري كجوى اختيارًه، كٯبي
مع يف دٍرسو بْباعظلشيخ الفقيو الوى كىو ييعرؼ با  الفقو كبياف األحكاـ مع ا٤بٍوًعظة ا٢بسىنىة.  ؛ ألنو ٯبى

كرثى أكثرىىا عن  بالكتب كمعرفةه هبا، كمكتبتو كبّبةه  ةه خاصَّ  ةه عة، كلو عنايالشيخ كثّبي القراءة كا٤بطالى ك 
 .(ِ)بعات كأندريىافائسي الطَّ أبيو، فيها نى 

من التَّضحية يف سىبيل نىٍشر العلم،  كيف ىذه الَبٝبة لبلبن نىستفيد شىبىهو كتأثػُّرىه بأبيو إُف حدو بعيد،
كتىقدًن التَّدريس على التَّأليف، كأنو كىرث مكتبو أبيو كحافىظ عليها كزىاد عليها، كأنو أىخذ الكثّب من أسلوبو 

تً  ًسن لو العاقبةى يف عند دىٍرسو، كأنو سىلىك مسلىكىو يف الزُّىد عن الدنيا، أىساؿ ا تعاُف أٍف ٱبى م لو ٖبّبو كٰبي
 .(ّ)الدنيا كاآلخرة

                                 
 "،عمدة الفقو"ك" ٤بستقنعزاد اػ"ا فقهية كمتونن  كانت  كتب أحكاـ سواءه ا  كمنه ،ا الشيخ كثّبةهحرى لكتب الٍب شى قاؿ أبو عمر ا١بداكم: )ا (ُ)

ـ موةطأ اإلما"ك "سنن الَبمذمػ"اكين السنة ككى شرح الشيخ بعض دى يى ك ، ككذل"األحكاـ عمدة"ك "بلوغ ا٤براـػ"أك كتب أحاديث أحكاـ ك
و أـ مَّ ػدرم ىل أتكال أى  "تفسّب سورة النور"ككذلك لو  غّب مكتمل، كلكنو شرحه  "كتاب التوحيد"ح الشيخ حفظو ا ، كقد شرى "مالك

طي، العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقي(. من مشاركتو يف: ملتقى أىل ا٢بديث، ٙبت عنواف: ال
   (.َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.   (12http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1874 كالرابط:

(ِ) ( : اىدةن على بثِّ العلمً كنشر ا كصربن لدن كما أف للشيخ جى مث أٍكمىل ا٤بصدر قائبلن ، كذلك أنو كانت لو ثبلثي ٦بالسى ييقرئي فيها الفقو، ها ك٦بي
سو يف رٍ ، كدى  قليبلن إالَّ  ارتو كلوحده، كال يكادي يبيتي يف جدةا بسيَّ أيت ىذه الدركسى برن با٤بدينة، ككاف يى  كالثالثةة أحديىا ٔبيدة كاألخرل ٗبك

ح سو يف شرٍ رٍ ضى منو رٗبا سافرى إُف ا٤بدينة، كيعود يف الغًد إُف جدة لييلقي فيها دى فإذا قى  ،ب "زاد ا٤بستقًنع"كتا  ح مكة يـو الثبلثاء يف شرٍ 
يف س ا يف ا٤بسجد النبومِّ يـو ا٣بميألف لديو درسن  ؛ُف ا٤بدينة مرةن أخرلر إرسو كانتهى سافى غ من دى رى كتاب "سيننً  الَبمذمِّ"، فإذا فػى 

فر، ا يف السَّ ما ً٘بد معو رفيقن كقلَّ  ،عانيو من ا٤برضعلى ما يي  لمالع صبه يف سبيلفره كنى األحكاـ"، كىكذا حياتو، سى  "عمدة ح كتابشرٍ 
ب أفٍ  ك أنوكذل يكوف الشيخي ىو صاحبى  سافرى معو أحديىم، أخذى منو العهدى على أفٍ صلى ك حى  شقَّ على أحدو من ةطبلبو، فإفٍ يى  ال ٰبي
و(. من: موسوعة ركبْبه ككاضحه يف تى  شيخعذرى ال  فإفعمٍت، كإالَّ ضيى بذلك فبها كنً رى  يكوف اآلخري ىو األمّبى، فإفٍ  كالزاًد، كأفٍ  فقةالنَّ 

تاريخ الزيارة:  (. (http://cutt.us/92ouكالرابط بعد اختصاره:  كيكيبيديا مع تصرؼ، ٙبت عنواف: ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي،
(َُِْ-َّ-َُ.) 

٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار "ماع لدركس ك٧باضرات الشيخ الزاىد الفقيو خوة بالسَّ صح األنٍ أى :)-عن دركس الشيخ ٧بمد-قاؿ أٞبد الرملي (ّ)
(. من مشاركتو صريف ىذا العى  -لميحسب ع- ما ٘بد لو نظّبقلَّ  ا،فدركسو يف الزىد كالرقائق مؤثرة جدن  اُف،حفظو ا تع "الشنقيطي

 طي، العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقييف: ملتقى أىل ا٢بديث. ٙبت عنواف: 
  (.َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )(.   (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412 كالرابط:        
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نن النسائً ف، وم ؤل فه ش رح س  ألٌ  هجه فً الت  ن    :المطلب الثالث: عن م 

 
ا يف التأليف.   كييعترب الشيخ رٞبو ا تعاُف من ا٤بًقلِّْب جدن

عن ميؤلَّفات أبيو، أشار إُف شٍرحو لسنن النسائي،  -يف أحد الدُّركس-كعندما سيئل ابنو الشيخ ٧بمد 
نهج أبيو يف التَّأليف قاؿ: )أمَّا ميؤلَّفىاتو، فالشرح موجوده يف السوؽ، كٲبكن أٍف ييطرح يف السوؽ عن مى كأىبىاف 

 من جديد.   
رح، ذلك أنو كاف يقوؿ: )كيتب السَّلف أحقُّ أمَّا بالنِّسبة إُف مؤلَّفاتو رٞبو ا: فليس لو إالَّ ىذا الشَّ 

ق لو شرٍحه، فأحىبَّ أٍف ييٍسهم يف شٍرحو، فكاف ال ن النسائي َف ييسبى ر من كتب ا٣بىلىف(. كرأل أف سنبالنَّشٍ 
يىػميل إُف التَّأليف كيىٍسلك مىٍسلك بعض العلماء، ألف منهم مىن قاؿ: بأف التَّأليفى أٍكُف من التَّدريس، 

 ع بينهما. كمنهم مىن قاؿ: التَّدريس أٍكُف من التَّأليف، كمنهم مىن ٝبىى 
ا يىػميل إُف التَّدريس كالتَّعليم، كجيلُّ كقتو قي ذلك، ككاف يىرل أف التَّأليف ييفضَّل فكاف الوالد رٞبو 

، خاصةن كأف ىناؾ مسائل جديدة ال بيدَّ فيو ًإخراج كيتب السَّلف. كالذم يىظهر أف ا١بمٍ  ع بينهما مطلوبه
 فيها من التَّأليف.   

د كأمَّا التَّأليف الذم ال ييشكى إالَّ إُف ا،  من ىذا الزَّخم ا٤بوجود! مسائل فػىرىغ منها السَّلف ٕبثنا، ك٪بى
شى مىن ييؤلِّف فيها اآلف كييعيد فيها الًقيل كالقىاؿ كمىبلمىة السَّلف رٞبهم ا، فهذا كلو من الغيثاء، الذم ٱبي 

 أف صاحبو يىقصد الرِّياء ال أىقلَّ كال أىكثر.  
ر من كتب ا٣بىلىف؛ ف، كيقوؿ: إف السَّلف أحقُّ بكتبهم من النَّشٍ فكاف رٞبو ا ال يػىميل إُف التَّألي

فلذلك َف ييؤلِّف إالَّ ىذا التَّأليف، كَف ييؤلِّف إالَّ لػمىكىاف ا٢باجَّة، رٞبو ا برٞبتو الواسعة كٝبعِب ا كإيَّاكم 
 .(ُ)كإيَّاه يف دار كرامتو

يقوؿ عنو: )إ٭با يىقـو عمليو عن ةطريق ًإٍسهامو يف  رتو للتَّأليف،ككذا ٙبدَّث الشيخ اجملذكب عن نىظٍ 
-ًإشىاعة الًعلم كالدَّأب على نىٍشره يف أٍكسىاط الكافَّة من عباد ا(. إُف أٍف قاؿ: )للفىقيد تصوره خاصه 

كىو أف  -ييشاركو فيو الكثّب من ذىكم التَّخصُّص يف العلـو اإلسبلمية منذ ِناية العصر العباسي حٌب اليـو
لوا أىعمارىم يف ا٤ب سلمْب أٍحوىج ما يكونوف إُف تىثبيت األصوؿ اإلسبلمية الٍب اٍستىنبطها علماء السَّلف كبذى

 . (ِ)نوز كًإٍمداد ا١بماىّب اإلسبلمية برىكىاًفدىا(تىصنيفها.. فمسئوليةي ا٣بىلىف بعدىم ىي ًحرىاسة ىذه الكي 
ا قاؿ ابنو. إالَّ أف الشيخ كعلى ىذا ا٤بنهج قلَّ نًصيبو يف التَّأليف، فليس لو إ الَّ مؤلفه كاحده، كمى

                                 
  (.http://www.youtube.com/watch?v=rGd0JDfmusg\) بتصرؼ من: مقطع من درسو عندما سيئل عن أبيو، كالرابط: (ُ)

 (. ُّ-َُ-َُِْتاريخ الزيارة: )      

 ( مع تصرؼ. ِٖٓ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، ٧بمد اجملذكب (ِ)
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 .   (ُ)اجملذكب أشار عن رسالةو لو عن "األيضحية"
 : (ِ)كأمَّا عن شٍرحو للسُّنن

على سنن النسائي  كتملو غّب مي  عظيمه  حه لو شرٍ  ،مة ٧بمد ا٤بختار الشنقيطيالعبلَّ قاؿ أٞبد جودة: )
 .(ّ)(الصغرل

ن نوار ا٤بنى ركؽ أى "شي  كتاب: مل كىي مطبوعةه تى كٍ ح النسائي الٍب َف تى كمن شرك كقاؿ د.حامت الشريف: )
 ،كِب الشنقيطيا١بى  مد ا٤بختار ،عنوانو ةطويله ك  ،سائية"سرار السنن الصغرل النَّ ف أى شٍ الكربل اإل٥بية بكى 

  .(ْ)..(ملوكٍ  كَف يي ويفِّ ف تي دات كا٤بؤلِّ ٦بلَّ  ةبع من ىذا الكتاب ثبلثي ةطي ك  ،الد الشيخ ٧بمدكى 
ا هبا نٍزعتيو رٞبو ا إُف  كٙبدَّث اجملذكب على أى٠باء كيتبو، قاؿ: )كييبلحظ من الصِّيغة الٍب عنػٍوىِنى

 . (ٓ)تصرُّفاتو دكف اٍستثناء..( قتو يف كلِّ عة الٍب رىافى اافظة على ةطىرائق ا٤بتأخِّرين يف أىساليب التَّعبّب، كىي النػَّزٍ 
ا ذىكىر عن ظيركؼ شٍرحو للس نن، حيث ذىكىر بأف الشيخ درَّسى سنن النسائي عدَّةى مراتو يف ككمى

ا بالكتاب  .  (ٔ)ا٤بسجد النبوم الشريف مػمَّا جىعلو ميًلمن
ا مي  ػميزنا من شأنو أٍف ييٍستوىف كل ككمىا عرىجى إُف مىنهجو يف شٍرحو، قاؿ: )كلقد سىلىك يف شٍرحو مىنهجن

٢بديث مث ييعقِّبو بالكبلـ عن ريكاتو من رجاؿ السَّلف، فييحدِّد ريتبتو ما يىتعلَّق بنصوصو الشَّريفة. فهو يىعرض ا
حسب ما يىَبجَّح لو من حىا٥بم، مث يىتحدَّث عن ليغتو كًإعرابو، كيىذكر اختبلؼ العلماء يف التػٍَّوجيو ًكفقى 

ألفاًظو الغريبة اختبلفهم يف اإلعراب، كييرجِّح ما يىراه األقول من تلك الويجيوه. كيىقف أىثناء ذلك على 
كمدلوالِتا كييوضِّح ميشًكلها، كمن مثَّ يىأخذ يف بياف األىحكاـ كالفوائد ا٤بستنبطة، مع سىٍرد أقواؿ العلماء 

 .(ٕ)كاختبلفاِتم يف مسألة...(

                                 
علماء كمفكركف ، ذىكر بأف لو رسالةن ا٠بها: ا١بواب الواضح ا٤بًبْب يف حكم التَّضحية عن الغّب من األحياء كا٤بيًتْب. انظر: ٧بمد اجملذكب (ُ)

 (.ِٖٓ/ ّعرفتهم )مرجع سابق(، )
كىو الشيخ سعيد -كتاب أين كنت ةطالبنا يف دار ا٢بديث ا٤بكية للمرحلة ا٤بتوسطة كالثانوية، كاختار مدرسه يف الدار كقصٍَّب مع ال (ِ)

منو، ككاف ىذا األمر عاـ بعض الطلبة لكي ييعطيهم "شرح الشَّنقيطي"، ككنتي مػمَّن حالفىهم ا٢بٌظ كحصلتي على نيسخةو  -الغامدم
ا يىعِب بأين كنتي أقرأ  ( تقريبنا، كعندما رجعتي ىػُُْٗ) لتلك النُّسخة تىفاجئتي بوجود بعض التَّعليقات كاإًلشارة على الصَّفحات، مػمَّ

رقتيها بعض أىجزاء الشَّرح كعىرىفتو قبل أٍف أىعرؼى "ذخّبة العقىب". كقد حصلتي على أربعة أجزاء من الشَّرح، كىي ةطبعةه خفيفةي ا٤بػحمىل كك 
 ػ(.  ىَُُْة ا٤بدين بالقاىرة، عاـ )بعصفراء اللوف، من ةطبع مىط

 طي، العبلقة بْب الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار كالشيخ ٧بمد أمْب الشنقيمن مشاركتو يف: ملتقى أىل ا٢بديث. ٙبت عنواف:  (ّ)
   (.َُ-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )(.   (lhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187412http://www.ahla  كالرابط:         

. كأمَّا الشيخ ا٣بضّب فلم يىتكلَّم عن ىذا الكتاب، (ُّ/ ّ))مرجع سابق(،  دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجود. حامت الشريف،  (ْ)
 زءو للفهارس.    ككذا سعد ا٢بميد َف يىذكره. كا٤بطبوعة يف ٟبسة أىجزاء مع ج

 (.ِٖٓ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، ٧بمد اجملذكب (ٓ)
 (.ِٗٓ/ ّ: نفس ا٤بصدر، )انظر( ٔ)
 (.ِٗٓ/ ّنفس ا٤بصدر، ) (ٕ)
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ن:     ٌ ق ارن ة بٌن الش رح   المبحث الثانً: فً الم 

 
 حىٍينتمهيده: في ًذكر سىبب الميقارنىة بين الشَّر       
ٍيهً            ماالمطلب األكؿ: الميقىارنىة في ميقدِّمة الًكتابػىٍين كمىنهجى
 رحىٍينالمطلب الثاني: الميقىارنىة في الجىانب المىنهىًجي بين الشَّ        
 المطلب الثالث: الميقىارىنة في ًعلم الرِّكىايىة بين الشَّرحىٍين       
 رحىٍيني ًعلم الدِّرايىة بين الشَّ المطلب الرابع: الميقىارنىة ف       
انبي تىعقيًب الجامع على الشِّيخ الشَّنٍ            قيطيالمطلب الخامس: جى
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ن:     ٌ بب الم قارن ة بٌن الش رح  كر س   تمهٌٌد: فً ذ 

 
ٍين الشَّرحى   ْب:  كعن أىسباب كأىٍكجيو ا٤بقىارنة بْب الكتابٍْب كبْب ىذى

سنن النسائي"، ككبلى الشارحىٍْب ييعترباف من عصرو كاحدو فهما ميتعاًصراف، فًكبلى الشَّرحىٍْب يف شرٍح "
 صرو كاحدو إُف حدو ما. كمعاصرىٍين لنا. كعلى ىذا ييعترب الكتاباف من عى 

ا أيحاًكؿ أٍف أىًجد مىدىل األىثىر، كاستفادة ا١بامع من شرٍح الشيخ الشَّ  نقيطي نقيطي؛ كٍوف شرٍح الشَّ كمى
 قدِّـ.ىو الشَّرح ا٤بت

نقيطي رٞبو ا تعاُف، ع عقَّب فيها ا١بامع على الشارح الشَّ ككاف من الدَّكاعي أيضنا، كجودي مىواضً 
 كىي مىدعاةه للقراءة كالبحث.  

كأيحاًكؿ ٥بذه ا٤بقىارىنة أٍف تكوف يف النُّقاط ا٤بهمَّة، كعلى شىكل نيقاطو سريعة؛ حٌب ال تيطوؿ صىفحات 
 ىذا البحث.
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ما.   المطلب     ه   ٌ نهج  ن وم   ٌ تاب  مة الك  قد  ق ارن ة فً م   األول: الم 

 
 كيف ا٤بقىارىنة بْب مقدِّمة الكتابػىٍْب كمىنهجهما، كمن ىذا األمر: 

 يف تىٍسمية الكتاب كا٤بقىارىنة يف سبب التَّأليف:  -ُ
حظ أف ا١بامع شىابىو الشيخ الشنقيطي يف التٍَّسمية فكبلٮبا يف الًبداية ك انا يقوالف: "شرٍح سنن كا٤ببلى

ٮبا ذىكىرا كٍصف الكتاب يف بداية الكتاب، مث يٍذكيراف اسم الكتاب بعد ذلك.  النسائي ا٤بسمَّى"، فكبلى
ثىا عن سبب التَّأليف كالشَّ  دَّ ٮبا ٙبى  رح ٥بذه السُّنن:كأمَّا عن سبب التَّأليف: فكبلى

، كلكٍن عندما رىأل أف سنن (ُ)اؼ عن التَّأليففالشيخ شرىح السنن للحىاجَّة، كإالَّ فإف مىنهجو ااًلنصر 
حه كامله مىطبوع. قاؿ: )رىأيتي األىربعة من ا٣بمسةالنسائي ليس لو شرٍ 

قد شيرًحت شيركحنا مستػىٍوفاة من  (ِ)
تصر، كرأيتي ا٣بامس منها كىو  َف يىظهر لو على كىٍجو البىًسيطة حٌب اآلف شرٍحه يكوف  -النسائي-ميطوَّؿو ك٨بي

ا ..(كىافينا  تصرةو جدن  .    (ّ)بو إالَّ تىعالًيق ٨بي
 . (ْ)كأمَّا ا١بامع فكذلك، ذىكر أف البىاًعث ىو عىدـ كيجود شرٍحو يىليق ٗبقىاـً الكتاب
د أف ا٥بدؼ منهما كاحده، كىو عدـ كجود شرٍحو مناسبو لسنن النسائي.    ك٪بًى

 ا٤بقارنةي يف ميقدِّمة الشَّرح:  -ِ
" صفحات، كمقدِّمة ا١بامع يف حواِف ٖنقيطي قىصّبةن يف حواِف "الشَّ حيث كانت مقدمةي الشيخ 

 . (ٓ)" صفحةن َُٓ"
. (ٕ)، كأمَّا ا١بامع فقد تىرجىم للمصنِّف ترٝبةن ًشٍبو مطوَّلة(ٔ)كالشيخ تىرجىم للمصنِّف تىرٝبةن موجزةن 

ا٤بصنِّف فيو بنػىٍقًلو من اقِّق ككبلٮبا كانىا يػىٍنقبلف. إالَّ أف ا١بامع أىضىاؼ ا٢بديث عن كتاب السنن كمنهج 
ا أف ا١بامع أىضىاؼ أىمر اإًلجازة للكتاب بذًكر أىسانيده إُف ا٤بصنِّف(ٖ)فاركؽ ٞبىادة  . (ٗ). كمى

                                 
ـ ابنو، كانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، (ُ) (. ٔ/ ُ) كما تقدَّـ آنفنا من كبلى

 (.  ِٗٓ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، كٙبدَّث عن سبب شٍرحو الشيخ اجملذكب. انظر: ٧بمد اجملذكب
 لعلَّو يىقصد "ا٣بمسة": الكتب السِّتة إالَّ "سنن ابن ماجة".   (ِ)
 (.ٔ/ ُ) ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، (ّ)
 (. ٓ/ ُتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف مطلب: "سىبب شٍرحو لػ"سنن النسائي" كسىبب ًإةطىالتو". كانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)
 كتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف عنصر: "يف نظرةو عامة للمقدِّمة".  (ٓ)
-َُ/ ُأنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) يف حىواِف ثبلث صفحات، انظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ (ٔ)

ُِ .) 
 (. كتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف عنصر: "ما يتعلَّق بَبٝبة اإلماـ النسائي..".   ّْ-ُّ/ ُانظر: ذخّبة العقىب ) (ٕ)
 تقدَّـ يف عنصر: "ما يتعلَّق بكتاب سنن النسائي كأصلو ..".  (ٖ)
 تو للكتاب". كتقدَّـ يف ا٤بطلب: "يف ذًكر سند ًإجاز  (ٗ)
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 .(ِ). ككذا الشيخ تكىلَّم عن ىذا(ُ)رحكا١بامع ةطىلىب أٍف ييعذر عن اإًلةطىالة يف الشَّ 
امو، كىي شىٍكوىاه من بعض الناس الذين ليس ٥بم كالشيخ ذىكىر يف مقدِّمتو عن ظيركؼو كيًجدت يف أيَّ 

إالَّ تىٍضخيم ا٣بىطأ كالبىحث عنو، كذىكر بأِنم: )لػمىحىاسن أىىل الفىضل أىعداء، كعنها من ا٤بتىصىاًمػًمْب، كىذا 
 . (ّ)طم..(ثر فيو النَّكّب على أىل ا٣بّب مػمَّن تىورَّط يف ظلمات الزٍَّيغ كاٍرتى زمافه غىلب فيو ا١بهل كعمَّ، ككى 

 ككاف يىذكر األىبيات ا٤بناسبة يف ىذه الشَّكول من بعض أىىل زمانو.  
 .     (ْ)إالَّ أف الفىارؽ األىىم ىو أف الشيخ ابٍػتىدأ ا٤بقدِّمة بذًكر تعريفو كتىرٝبةو قصّبة لو

 يف ا٤بقىارىنة يف الػمىنهج العىاـ عند الشَّرح: -ّ
ا تقدَّـ. شرٍ  نقيطي مىنهجو يفكقد بْبَّ الشيخ الشَّ   حو يف بداية الكتاب، ككذا صىنع ا١بامع كمى

نقيطي كعن اإًلةطار العاـ عند تىناكلو للحديث الواحد، كعند القراءة أىًجد أف عىناصر الشيخ الشَّ 
 للحديث الواحد: 

، مع ذًكر الكتاب كالباب إٍف كيًجدا. : يىذكر ا٢بديثى ميرقمنا كميشكبلن ككامبلن  أكالن
 ره للحديث الواحد، كىي: ٍشرع يف ذًكر عىناصً ثانينا: مث يى 

 [.  ٓييَبجم لرجاؿ السند، كيىذكر عىددىم، كيف الغىالب أنو ييعنوف بػ:  ركاتو:  -ُ
ريج ا٢بديث، كييعٍنوف لو: "التَّخريج".    -ِ  مث ٚبى
 مث ييعٍنوف: "اللُّغة كاإًلعراب كا٤بعىاين"، كييقابلو عند ا١بامع: "شىرٍح ا٢بديث". -ّ
مث ييعٍنوف: "األىحكاـ كالفوائد". مث إذا كاف ىناؾ مسائل تىتعلَّق با٢بديث فإنو يىذكرىا -ْ

(ٓ) . 
 . (ٔ)كعن صىنيع ا١بامع فقد تقدَّـ ا٢بديث عن ىذا

كأىًجد أف ا١بامع قد تأىثَّر بصىاحب "الشُّركؽ" يف ا٤بنهج كالتَّقسيم للعىناصر، لكن ا١بامع أىضىاؼ بعض 
ريج ا٢بديث عند ا٤بصنِّف، كذًكر لطائف السند، كًإفراد ذًكر دىرجة كااًلعتناء ٗبوىاضً   األىقساـ كاأليمور، ع ٚبى

 ا٢بديث يف ًإةطارو مستقلو يف ميعظم األىحياف.
 .  (ٕ)كا١بامع كاف أٍكضىح يف بيىاف مىنهجو من الشيخ، ككاف أىكثر تفصيبلن منو

                                 
 (. ٕ/ ُتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف مطلب: "سبب شٍرحو لػ"سنن النسائي" كسبب إةطالتو". كانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)
يع نىو  (ِ) مد احيو..(. ٧بحيث قاؿ: )ككأىنِب ببعض ا٤بتنىطًِّعْب أك ا٤بنتىًحًلْب للعلم يىعَبض بالتَّطويل، فػىٍلييعلم أين قىصدتُّ ًخدمة الكتاب من ٝبى

 (. ٗ/ ُا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، )
( مع تصرؼ. إُف أٍف قاؿ: )كالتَّوجُّع من ىذه األىحواؿ يف الناس قدًنه، كاألٍمري فيو على مىرِّ األياـ مىستدًن(. نفس ٕ/ ُنفس ا٤بصدر، ) (ّ)

 (.  ٖ/ ُا٤بصدر، )
 (، كتقدَّـ بعض االقتطاؼ منها يف: "ترٝبة الشيخ الشنقيطي". ٓ/ ُر، )انظر: نفس ا٤بصد (ْ)
 (.    ُُٕ/ ُ(. كما أنو قد ييعنوف بػ "تنبيو" كما يف: نفس ا٤بصدر، )ِٗٔ-ِٗٓ/ ِكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (ٓ)
 انظر: "يف ذًكر مىنهجو العاـ عند تىناكلو للحديث".  (ٔ)
(. كأمَّا ا١بامع فقريبه منو يف حىواِف الصَّفحتػىٍْب كالنِّصف: انظر: ٗ-ٖ/ ُحتػىٍْب: انظر: نفس ا٤بصدر، )ٙبدَّث عن مىنهجو يف قيرب الصَّف (ٕ)
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ج         نه  انب الم  ق ارن ة فً الج  ن. المطلب الثانً: الم   ٌ  ً بٌن الش رح 

 
 

 كعند ا٤بقىارىنة يف ا١بىانب الػمىنهجي بْب الشَّرحىٍْب:
 كيف النَّقل:  -ُ

ا على النَّقل، إالَّ أف ا١بامع أىٍكثر من النَّقل.  ٮبا اعتمىدى  ككبلى
اكؿ أٍف ييعربِّ بأيسلوبو. نقيطي ًقلَّة نػىقٍ كأيالًحظ على شرٍح الشَّ   لو، ككأنو ٰبي

اكؿ ا أنو ٰبي ؼ.     كمى  أٍف يىستوىعب األدلَّة عند ًإيراده ا٣ًببلى
ا يف النَّقل غىلطنا أك كٍىػمنا . ٗبعُب: أف ا١بامع اٍستفادى منو يف ىذا (ُ)ككبلٮبا كانا ييصىحِّحاف إذا كجىدى

 . (ِ)األىمر
 كيف أىمر اإًلحالة للمىرجع:  -ِ

ا قاؿ يف مٍوضعو ، ٗبعُب: أنو قد يىذكر ا٤بفقد يىذكر الشيخ يف ا٤بًب اإًلحالةى  : رجع يف مىًب الكتاب، كمى
 . (ّ)(ُّٕص ُ)اىػ. اجملموع ج

ده يػىٍعزيك للمىرجع يف  كأمَّا أىمر ا١بامع فقد تقدَّـ بأنو يينوِّع، فقد يىذكر بداية القوؿ أك ِنايتو، أك ٘بى
 . (ْ)ا٢باشية السُّفلية

جيح يف ا٤بسىائل  -ّ  ا٤بختىلفىة فيها:  كيف ا٤بقىارىنة ١بانبو من ةطىريقتهما للَبَّ
قرير ة يف التَّ ريقة ا٤بالكيَّ طَّ ذيًكر يف ترٝبة ابنو الشيخ ٧بمد، بأنو عند تىقرير ا٤بسائل يىًسّب على )ال

 .(ٓ)(قواؿارنة بْب األى ب ا٤بقى ح لو ٗبوجى رجَّ  ما صحَّ بو الدليل، كتى عتمدي إالَّ  أنو ال يى إالَّ  ع،فريكالتَّ 
  كأىغلبي الظَّن أف كىالده كذلك.

ا كىقع يف مسألة  الفو. كمى ود الشيخ على الػمىذىب ا٤بالكي إذا كىجىد دليبلن قوينا ٱبي كىذا ال يىعِب ٝبي
اب عند كيلوغ الكلب يف اإًلنىاء. فمىذىب ا٤بالكيَّة أِنم ال يػىرىكف التٍَّثريب  "التٍَّثريب" كىو أٍف ييغسل الثَّامنة بالَبُّ

، لعىدـ ثيبوت الرِّكاية. كقاؿ الشيخ عن د ىذه ا٤بسألة ميرجحنا: )لكٍن ثػىبىت عن أيب ىريرة من ةطيرؽو صحاحو
كلُّ مىن قاؿ   -كمىا ىو الشَّأف يف نيصوص السُّنة-فتىعْبَّ القوؿ بو على كلِّ مىن بػىلىغو ذلك أىك كىقىف عليو 

                                                                                               
 (.    ُِٓ-َُٓ/ ُذخّبة العقىب )

 (.  ِٕٔ/ ِانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)
  يف: "ةطريقتو يف النقل".كتقدَّـ ا٢بديث عن ىذا  (ِ)
 (.  ِٖٔ/ ٧ِبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ّ)
 تقدَّـ يف: "استخدامو ا٢باشية السفلية".  (ْ)
 تقدَّـ قريبنا يف: تىرٝبة ابنو الشيخ ٧بمد.  (ٓ)
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فو يف السُّنة، فبلى مىعُب للتَّمىسُّك بقولو(  .         (ُ)قوالن كثػىبىت ًخبلى
ٍيو من األىدلَّةمع الشيخ ٧بمد بن علي آدـ فهو يىذكر بأنو يىًسّب ٕبىسب ما تى كأمَّا ا١با  .(ِ)رجَّح لدى

كىذا يعِب: أِنما اتػَّفىقا على أف األىصل اتِّباع الدَّليل كإٍف خالىف الدليل ا٤بذىب، كىذا األىصل عندٮبا 
جيح. كسيأيت مزيدي   إضافة يف "ا١بانب الفقهي" قريبنا.  كإٍف اٍختىلفا يف ةطريقة التَّناكؿ للمسىائل كالَبَّ

 كعندما ييريد أٍف ييعقِّب أك ييضيف:   -ْ
 .(ّ)كعندما ييريد أٍف ييضيف يقوؿ: )قاؿ كاتب ىذه ا٢بركؼ عفىا ا عنو(

 ، ا٤بهم أٍف ييػميِّز قوليو عن النَّقل.   (ْ)أك يقوؿ: قلت
أنو كاف يف الغالب ييعربِّ بقولو: "قاؿ ا١بامع"،  ككذا صىنع ا١بامع يف شٍرحو، كشىابىو الشيخ يف ىذا، إالَّ 

 ك٥بذا كىصفتيو با١بامع.
كةطريقتيو كطريقة ا١بامع عند التَّعقيب، بأٍف ييركِّز على ا٤بوضوع دكف ا٥بيجـو على الشَّخصيَّة. فهو 

 . (ٓ)نقيطي"لده الشيخ "٧بمد الشَّ ييعقِّب على العلماء السَّابقْب مع احَباـو ٥بم، كىذا كثّبه يف ديركس كى 

                                 
 (.ِٕٓ/ ِأنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ (ُ)
جيح".  (ِ)  تقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف: "ةطىريقتو يف الَبَّ
 (. ِٗ/ ٧ُبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ّ)
    (. ْٔك ِْك ُْ/ ُ(. كمن ا٤بواًضع أيضنا: )ٕٗ/ ُانظر: نفس ا٤بصدر، ) (ْ)
ا ييلحق هبذا، أنو عند الدعاء ٕٗ/ ُأىٍبدىل تىعجبنا عند التعقيب على ا٢بافظ العيِب مع ذًكره مىكانتو، انظر: نفس ا٤بصدر، ) (ٓ) (. قلت: كمػمَّ

كذلك يف   (. فييٍشرؾ نػىٍفسو يف الدعاء، كىذا ميبلحظه عند ابنو الشيخ ٧بمدَُِ/ ُيقوؿ: )رىٞبِب ا كإيَّاه(، كما يف: نفس ا٤بصدر، )
عِب ا كإيَّاكم كإيَّاه يف دار كرامتو(. فدىعىا ألبيو كل : )كٝبى و كلػمىن كاف الدعاء، كعندمىا ٙبدَّث عن منهج أىبيو يف التَّأليف دعىا قائبلن

 سىامعنا.          
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ن.       ٌ ٌ ة بٌن الش رح  ا و  لم الر  نة فً ع  ق ار   المطلب الثالث: الم 

 
 

 كعند ا٤بقىارىنة لبعضو من جىانب علم الرِّكاية بْب الشَّرحىٍْب: 
 يف ٚبريج ا٢بديث:  -ُ

متو ي بذًكر مىن ، كمىا أنو قد يىػٍختصر اختصارنا، فيىكتف(ُ)كقد أىبىاف عن مىنهجو يف التَّخريج يف مقدِّ
 . (ِ)خرَّجىو، فيقوؿ: أىخرجو مسلمه كأبو داكد، كقد يىذكر غّب أىصحاب الكتب السِّتة

ا قد (ّ)ع الزِّيادة يف ا٢بديث كااًلٍنفرادكقد يىذكر يف التَّخريج: مٍوضً  متو. كمى ا أىشىار ٥بذا يف مقدِّ ، كمى
يىٍذكر اختبلؼ اللَّفظ بْب الرِّكايات

. (ٓ)ىناؾ مناسبة، كذًكر االختبلؼ يف السند ، كقد ييًطيل إذا كاف(ْ)
رٯبو. (ٔ)كقد يىذكر التَّخريج بعبىارتو  . كحٍوؿ ىذا كاف ا١بامع يىصنع عند ٚبى

نوف ، كأمَّا ا١بامع فكاف يػىٍفصل بينهما يف أىٍغلب األىحياف، كيػيعى (ٕ)كالشيخ ٯبىٍمع بْب التَّخريج كدىرىجتو
 .     (ٖ)بػ"يف دىرجة ا٢بديث"

 رٝبة الرِّجاؿ من السند:كيف تى  -ِ
ٝبة  .(ٗ)كمن نىاحية األيةطير: أنو يىبدأ يف الرِّجاؿ فييَبجم ٥بم، كىو قد أشىار إُف مىنهجو عن ةطريقتو يف الَبَّ

، ككذا ا١بامع كٲبيكن بأنو استفادى ىذا (َُ)"ٔنقيطي: يىٍذكر عدد الرُّكاة فيقوؿ: "رجالو: كالشيخ الشَّ 
 نقيطي.  من الشيخ الشَّ 

                                 
زًك بأىصل ا٢بديث، كال أىعتِب ببياف حيث قاؿ: )مث بعد ذًكر تراجم الرجاؿ، أىذكر مىن أخرج ا٢بديث غّب ا٤بصنف، كأىكتفي يف العى  (ُ)

ؼ يف االختبلؼ يف األلفاظ يف الغالب إالَّ عند ا٢باجة، كتوقُّف الفائدة على ذلك كالزيادة ا٤بًفيدة أك النُّقصاف يف ا٤بًب، ككذا االختبل
٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن إسناد ا٢بديث، بأٍف يكوف من ةطريقو كاحد، أك ةطرؽو متعددة، إ٭با أىعتِب بذلك عند ا٢باجة إليو(. 

 (.   ٖ/ ُالنسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، )
 (.  ِٕٕ/ ِانظر: نفس ا٤بصدر، ) (ِ)
 (.  ِّٕ/ ِكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (ّ)
 (. ِٖ/ ُكما يف: نفس ا٤بصدر، )  (ْ)
 (. ُِٖ/ ِكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (ٓ)
 (. ِّٓ/ ِكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (ٔ)
 (.  ِّْ/ ِ(، ك)ََُ/ ُكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (ٕ)
 تقدَّـ يف: "درجة ا٢بديث".  (ٖ)
ال حيث قاؿ: )..كأىذكر بعض ركاتو كمشاٱبو، كأعتمدي يف ذلك على كتاب "ِتذيب التهذيب"، لكٍن ال أىتقيَّد بلىفظو، كال أىٍستويف كبلمو، ك  (ٗ)

مة من العىزًك لو يف كل ترٝبة(. نفس ا٤بصدر، )أىخرِّج عنو إالَّ يف النَّادر، كاكتفيتي     (.ٖ/ ُبالتنبيو على ىذا يف ا٤بقدِّ
 (.ِٕٓ/ ِكما يف: نفس ا٤بصدر، ) (َُ)
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. كتقدَّـ التَّفصيل عن صىنيع ا١بامع (ُ)تقدَّـ ال ييَبجم لو الشيخ الشنقيطي، يقوؿ: تقدَّـ كىكذاكإذا 
 .(ِ)مع الذين تقدَّمت تىراٝبهم

، ٔإالَّ أف ا١بىميل يف صىنيع الشيخ: أنو يىذكر عدد الرُّكاة كعدد مىن تىقدَّمت تىراٝبهم، كقولو: )رجالو: 
 . (ّ)(ْتقدَّـ منهم 

 . ككذا كاف ا١بامع يىصنع أحياننا.  (ْ)لشيخ رأيىو يف حىاؿ راًكمكقد يىذكر ا
 ا٤بقىارىنة يف تػىٍعليل سند ا٤بصنِّف:  -ّ

ع الٍب يػىٍقصد منها ا٤بصنِّف رٞبو ا تعاُف تػىٍعليل السند، فقد تىعرَّض ا١بامع ٥بذا األىمر اضً كيف الػمىو 
بالبيىاف كالتَّقريب

(ٓ) . 
طي رٞبو ا تعاُف بالشَّرح، فيتىكلَّم بشكلو ٨بتصرو إُف ما ييشّب إليو نقيتعرَّض الشيخ الشَّ ككذا 

 ا٤بصنِّف.
دَّد:   كيف دراسةو ٤بٍوضعو ٧بي

ا قاؿ: عن ٰبي عن أنسو َّٔأف ا٤بصنِّف قاؿ عند حديث " ": =قاؿ أبو عبد الرٞبن: )ال نػىٍعلمي أحدن
 .(ٔ)ٰبي عن سعيد بن ا٤بسيب ميٍرسله( -علمكا تعاُف أ-يف ىذا ا٢بديًث غّب ةطٍلحىة، كالصَّواب عندم 

ٮبا بػىيَّنا ميراد ا٤بصنِّف من قولو، ككانت ميػحصِّلة النتيجة لكلىٍيهما كاحدةن، بأف العلَّة الٍب ذىكرىا  ككبلى
ا٤بصنِّف ال تؤثِّر يف صحَّة ا٢بديث، فقد أشىار ا٤بصنِّف بأف السند ا٤بذكور مرسله، كلكن ىناؾ أىسانيد 

 ىي ميتَّصلة السند.  أخرل ذيكرتٍ 
كعبىارة الشَّنقيطي ىنا كانت أىٍكضح للقارئ، فقد ذىكىر خبلصة األىمر من دكف أٍف ييضيف عبارة 

 ا٤بصنِّف أك أٍف يىذكر اإًلعراب للكلمة، فأشىار إُف مقصوًد ا٤بصنِّف مباشرةن. 
 .  (ٕ)عرابكأمَّا صىنيع ا١بامع فذىكىر عبارة ا٤بصنِّف عند شٍرحو كتىعرَّض لبعض اإلً 

                                 
 (. َِٖ/ ِكما يف: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ُ)
 يف عنصر: "ترٝبة الركاة".  (ِ)
 (.  ِٕٓ/ ِعقىب )ذخّبة ال (ّ)
لة". انظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ْ) / ِكما عند ترٝبة "عاصم بن هٍبدى

ُْٓ      .) 

 تقدَّـ ا٢بديث عن ىذا يف: "علة السند".  (ٓ)
 ا١بمع" قريبنا.   (، كسيأيت ذًكري ةطرؼو منو يف: "أىٍكجوُِْ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٔ)
-ُْٔ/ ٓ(؛ ذخّبة العقىب )َٕٕ/ ّانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ٕ)

ُْٕ.) 
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ن:       ٌ ٌ ة بٌن الش رح  را لم الد  ق ارن ة فً ع   المطلب الرابع: الم 

 
 كعند ا٤بقىارىنة لبعضو من علم الدِّرىاية بْب الشَّرحىٍْب:  

 
 كيف الشَّرح للحديث:  -ُ

 . (ُ)كاف ا١بامع يػىٍبدأ باسم الصَّحايب أك بػمىن قىبلو ٕبىسب ا٤بنىاسبة، مث يىشرح ٝبلةن ٝبلة
تاج إُف شرٍح، كمىا يف نقيطي: فصىنيعو أنو ييركِّز على مىعُب الكلمة أك ا٤بٍوضً أمَّا الشيخ الشَّ ك  ع الذم ٰبى

ابكعىفِّري »، مث جاء (ِ)«إذا كىلىغ الكلب يف إنىاء أىحدكم»حديث   .  «كه الثَّامنة بالَبُّ
رح، قاؿ: "عفِّريكه": فأىخىذ من فعند الشَّرح يف: "اللغة كاإلعراب كا٤بعُب"، كىو الذم عػنػٍوىف بو الشا

أ يىشرى  ا٢بديث كلمةى  ح معناىا، مث نػىقىل الشَّاىد من قوؿ كىعب بن زىىٍّب كحسَّاف رضي ا "عىفِّريكه" كبىدى
من كثرة ااًلٍستشهاد كذلك اةطِّبلعىو على األدب كالشِّعر العريب كاللغة، إلػمىامو ك  كيػىتَّضح من شٍرحو. (ّ)عنهما

 . كالكلمات كغّب ذلك عىاينا٤ب وشٍرحعند ك 
كجىعىل "الثامنة"، من ًإقامة الصِّفة مىقاـ ا٤بوصوؼ، فأىخىذ من ا٢بديث كلمة "عىفِّريكه" كبْبَّ مىعناىا، 

حىها، كذىكر اإًلٍعراب كالتَّقدير فقطكٝبلة "عفِّريكه يف الثامنة" كشرى 
(ْ). 

 كيف شرٍح ا٢بديث أيضنا: 
ر بػُب اإلٝباِف قد يىذكر الشارح ا٤بع : "كا٤بعُب" ، كيف مٍوضعو ذىكىر معُب ا٢بديث للحديث، فييصدِّ

بٍ  شة بنت كعب، فصىبَّت لو ماءن للوضوء يف إناءو فجىاءىٍتو بكاملو، قاؿ: )كا٤بعُب: أف أبا قتادة دىخل على كى
ـى ىذا ا٤بنحُب أيضنا. (ٓ)ىرَّةه لتىٍشرىب منو..(  . كا١بامع استخدى

راهبا، مث يىذكر ا٤بعُب، كمىا عند حديث عائشة رضي ا عنها: عندما كقد ييعرب ا١بملة كيىذكر ًإعٍ 
٢بمو تػىٍقضمو أكل من )حىاليةه، كا٤بعُب: أِنا كانت تى  . كذىكر الشيخ بأِنا ٝبلةه (ٔ)ذىكىرت "كأنا حائض"

شىارة بأنو فىًمها، كذلك يف كقت حٍيًضها. كىنا اإل عع فمىو مٍوضً ، كأنو صلى ا عليو كسلم يىضى (ٕ)بًفيها..(
                                 

 كتقدَّـ يف: "٧بتويات الشرح". (ُ)
ر الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن (. ينظر: ٧بمد ا٤بختإٔمن حديث عبد ا بن ا٤بغىفَّل رضي ا عنو، كىو برقم: ) (ِ)

 (. ِٕٓ/ ِالكربل )مرجع سابق(، )
 (، كًشعر كىعب: )يىغدك فييلحم ًضرغىامىٍْب عىيشيهما..(.  ِٕٕ/ ِانظر: ا٤برجع نفسو، ) (ّ)
 ا٤برجع نفسو، كنفس الصفحة.  (ْ)
/ ُقطَّة، إذا شىربت من ماء الوضوء. كمن ا٤بوىاًضع أيضنا: )( مع تصرؼ، كىو يىشرح حديث سيٍؤر الِِٖ-ُِٖ/ ِا٤برجع نفسو، ) (ٓ)

ْٖ   .) 
   (.ِٖٔ/ ِ(. ا٤برجع نفسو، )َٕسيٍؤر ا٢بائض". برقم: ) -ٔٓكىو ٙبت باب: " (ٔ)
 (.  ِٖٖ/ ِا٤برجع نفسو، ) (ٕ)
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 قد يىٍشرح من النَّاحية النَّحوية كسيىٍأيت.
ا أف الشيخ يىذكر الفىرؽ بْب نيسىخ النسائي، كا١بامع صىنىع كذلك ، إالَّ أنو زىاد ا٤بقىارىنة كا٤بقىابىلة (ُ)كمى

 مع أىٍصل السنن كىو "السنن الكربل".  
 ا٤بقىارىنة يف ا٤ببىاحث اللُّغوية كالنٍَّحوية:  -ِ

رٞبو ا ييكًثر من شرٍح النَّاحية النَّحوية، ككذا كاف ا١بامع حفظو ا تعاُف يىصنع كثّبنا يف كالشيخ 
 .(ِ)شٍرحو

نقيطي يف "مىعاين الكلمات" كيف ما يتعلَّق باللُّغة العربية، ييكثر من االستشهاد على ما كالشيخ الشَّ 
ا عر العريب. كال أىٍستبعدي من أنو كاف ييػميىذكره من الشِّ  لي أك يىكتب شواىد األىبيات من ًحٍفظو، كىذا كمى

أشىار إليو الشيخ اجملذكب، بأف ًحفظ األىبيات كاألىرىاًجيز كضٍبط علم النَّحو كالصَّرؼ كما إُف ذلك؛ ميزةه 
 . (ّ)اٍمتىاز هبا الشَّناقطة إُف يىومنا ا٢باِف

بيات من قٍوؿ العرب، كيىٍشرح بعض ىذه األى كيف علم النَّحو كذلك، ىو يىهتمُّ بذًكر الشَّواىد النَّحوية 
 كمىا عند الشَّاىد الذم يقوؿ:بأٍف يىذكر التَّقدير،  

 فىمىن يىكي أٍمسىى با٤بدينة رىٍحلو   فإين كىقيَّاره هبا لغىريبي 
).. ، كقيَّار غرًيبه  ، فهو ذىكر الشَّاىد كشرىح تػىٍقدير ا٤بعُب. (ْ)قاؿ: )كالتَّقدير: فإين هبا غرًيبه

 .(ٓ)ىذا ا٤بٍوًضع ذىكر التَّقدير لثبلثًة أبياتكيف 
 رح: ًإكثاريه من شىوىاىد أبىيات العرب على أىمر اللغة كالنَّحو.  كعلى كلو فإف من خىصىائص ىذا الشَّ 

 . (ٔ)إالَّ أف ا١بامع اىتمَّ كثّبنا بذكر نىوع القىاًفية عند البيت الذم يىٍذكره
د كمرَّ معنا أف ا١بامع اىتمَّ بذًكر شى  ، كقد ٘بى وىاىد من نىظم ابن مالكو كغّبه على ما يقولو ألىمرو ٫ٍبومو

 .       (ٕ)ذلك من الشيخ
 
 ا٤بقىارىنة يف األىحكاـ كالفوائد:  -ّ

                                 
 (.ّّٖ/ ِ) كما يف: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(،  (ُ)
 كتقدَّـ يف: "النحو كالصرؼ".  (ِ)
ئل الذم كنت أىٍعجبي -كىو يىتحدَّث عن الشيخ ٧بمد ا٤بختار-لٍفظيو  (ّ) : )كعلى ًذكر األىدب ال أىرل مناصنا من القٍوؿ بأنو أحدي القىبلى

وىاىد اللغة.. كمعلوـه أف تلك ميزةه تكادي تىنحًصر ىذه بذىًخّبىِتم من ٧بفيوظات الشِّعر العريب، كال سيَّما ما يتَّصلي منو بأيَّاـ العرب كشى 
 (.       ِٔٓ/ ّعلماء كمفكركف عرفتهم )مرجع سابق(، )، األياـ بأىل العلم من آؿ شىٍنقيط(. ٧بمد اجملذكب

 (.ِٖٓ/ ٧ِبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ْ)
 (. ٕٓ-ْٕ/ ُ(. كمن بداية الشَّرح كما يف: )ِٖٓ-ِْٖ/ ِرجع نفسو، )انظر: ا٤ب (ٓ)
  تقدَّـ ىذا يف: "ذًكر أىكزاف بيت الشِّعر يف أثناء الشرح". (ٔ)
 (. َّّ/ ِ(، ك)ِْٗك ّٕك َِ/ ُكما يف: ا٤برجع نفسو، ) (ٕ)
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، من اختبلؼ العلماء كما (ُ)رح، بذًكر عنصر: "األحكاـ كالفوائد"ره للشَّ مث إف الشيخ يىػختم عىناصً 
تٍ (ِ)عنصرو كاحدالفوائد كا٤بسائل ا٤بختلفة ٙبت ك  إُف ذلك، فهو ٝبىىع بْب األحكاـ م ىذا ا٤بٍوًضع ، مث خى

 واب". بػ"كا أعلم بالصَّ 
فية فقد ييفرًد ٥با عنواننا فقد  ا١بامع أما ك  كاف يىذكر فوائد ا٢بديث ٙبت "فوائده"، كأمَّا ا٤بسىائل ا٣ببلى

 ميستقبلن كييسمِّيو: "ا٤بسألة كذا ككذا".
عند حديث -قةو باألىدب كا٣بيلق، كقولو عى ميتعلِّ يف "الفوائد كاألحكاـ" إُف مواضً  كقد يىتطىرَّؽ ا١بامع

: )كا٢بديث يىدؿُّ على كًرًن خيلق النيب صلى ا عليو كسلم كحيٍسن ًعٍشرتو -عائشة رضي ا عنها ا٤بتقدِّـ
ٝبة: )فيو دليله على ةطىهارة سيٍؤرة ا٢بائض(ّ)للنساء( ، كىذا ىو ٧بلُّ ميناسبتو ، كأيضنا أشار إُف الَبَّ
ٝبة(  .      (ْ)للَبَّ

فية، كذًكره ٤بسألة "ةطىهارة سيؤر ا٥برَّة"، فقد ذىكرىا يف ٫بو  كالشيخ قد ييطيل يف ذًكر ا٤بسالة ا٣ببلى
 .  (ٓ)الصَّفحتػىٍْب، كَف يىذكر غّبىا يف "األحكاـ كالفوائد"

ا تقدَّـ-كأمَّا ا١بامع  فية فهو ييركِّز على الفوائد، كأمَّ  -كمى يىذكر ةطرفنا منها  -يف الغالب-ا ا٤بسائل ا٣ببلى
 قد للمىسىائل يف عنوافو خاص.  يف الفوائد، مث يػىعٍ 

 كلعلَّ ا١بامع استفاد من الشيخ الشَّنقيطي على أف الشيخ كاف ييفرد لبعض ا٤بسائل بعنوافو خاص.
ا٤بسىائل، إالَّ أف ا١بامع استىمرَّ على ىذا يف أيضنا يف ىذا األىمر، بأنو بعد أٍف يىذكر األحكاـ كالفوائد، يىذكر 

 الغالب. 
 . كأمَّا ا١بامع فكاف يقوؿ: كمنها كمنها. (ٔ)يقوؿ: كفيو، كفيو الشَّنقيطيكيف فوائد ا٢بديث: الشيخ 

ا اٍستىفاد منو ىذ، كا١بامع (ٕ)نقيطي يف الفوائد: بذًٍكر الفائدة ا٤بتعلِّقة بَبٝبة البابكقد يػىٍبدأ الشيخ الشَّ 
ٝبة.     األىمر كسىار على ىذا يف الغىالب، بأٍف يىبدأ الفوائد بذًكر ما يتعلَّق بالَبَّ

 . (ٗ)، ككذا فىعل ا١بامع أيضنا(ٖ)كقد ييضمِّن يف الفوائد: بعض النَّصائح كالتَّوجيو
 قهي: كيف ا١بانب الفً  -ْ

                                 
 (. ٖٓ/ ُكؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، )كيف مٍوضعو قاؿ: )بعض فوائده(. ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شر  (ُ)
 (. ِٕٗ-ِٕٕ/ ِانظر: ا٤برجع نفسو، ) (ِ)
 (. ِٖٖ/ ِا٤برجع نفسو، ) (ّ)
 ا٤برجع نفسو، كنفس الصفحة.  (ْ)
 (. ِّٖ-ِِٖ/ ِانظر: ا٤برجع نفسو، ) (ٓ)
 (. ّّٓ/ ِكما يف: ا٤برجع نفسو، )  (ٔ)
 (.ّّٓ/ ِكما يف: ا٤برجع نفسو، )  (ٕ)
 (. ٖٖ/ ُما يف: ا٤برجع نفسو، )ك  (ٖ)
 تقدَّـ ةطرؼه عن ىذا ا٤بوضوع يف: "النصائح كالتوجيهات".  (ٗ)
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كتقدَّـ قريبنا أف الشيخ أيصولو على  أىشىرتي إُف تىعرُّض الشيخ للمسىائل الفقهية يف "الفوائد كاألحكاـ".
 .(ُ)الػمىذىب ا٤بالكيِّ إالَّ إذا كىجىد الدَّليل. كأمَّا ا١بامع فإنو يىًسّب ًكٍفق ما يىقتىضيو الدَّليل كميسوِّغاتو أخرل

 .  (ِ)كأيضيف ىنا: بأنو مػمَّا اتَّفقىا يف ىذا الباب: رىدُّ القياس ا٤بقىابل للنَّص
ٍثبتي ميقدَّـ على النَّايف". كالقٍوؿي الذم بو مي ػرٞبو ا تعاُف: أنو اٍعتىُب بقاعدة "الكمن مرجِّحات الشيخ 

 . (ّ)٘بىٍتمعي األدلة
اسة ما كىلىغ فيو الكلب". كرجَّح الشيخ فيهما ٗبخىالفة  اسة الكلب من عىدمو"، ككذا "٪بى كيف مسألة "٪بى

 .    (ْ)وؿ األىكثريةٍحتياط كبسبب أنو قى ا٤بذىب ا٤بالكي. كاٍختار النَّجاسة مراعاةن ١بانب االً 
كأيشّب إُف أف ا١بامع كثّبنا ما كاف ييرجِّح يف ا٤بسىائل الٍب يىذكرىا، كأمَّا الشيخ فقد يىذكر ا٤بسىائل كلكنو 

جيح  . (ٓ)قد ال ييصرِّح بالَبَّ
 كيف ما يػىتًَّصل بالعقيدة كالتَّوحيد:  -ٓ

عندما ذىكر بأف العمل يىدخل يف القٍوؿ ٦بازنا، ككذا فإف الشيخ عقَّب على ا٢بافظ ابن حجر، 
 العىكس.  

وؿ على ا٢بقيقة اللُّغوية بالدَّرجة األكُف، مث ا٢بقيقة الشَّرعية بالدَّرجة كرىأىل ىو أف العمل يىدخيل يف القى 
 .(ٔ)غومو يف ىذاالثانية، مث سىرىد الشيخ األدلة من السُّنة النَّبوية على ما قالو، كأىجىاب عن دليلو فقهيو ل

 .     (ٕ)كأمَّا ا١بامع فقد تقدَّـ ما يتعلَّق بو يف ىذا الباب

                                 
 تقدَّـ يف: "ةطريقتو يف الَبجيح" ك"أموره الفقهية" ك"أصوؿ الفقو".  (ُ)
يف "أف العىًذرة أشدُّ  (.ِٗٔ-ِٖٔ/ ِانظر: ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، ) (ِ)

زأ بثبلث غىسبلت". كأمَّا ا١بامع فتقدَّـ يف: "أموره الفقهية".      من ليعاب الكلب يف النَّجاسة، كمع ذلك ٘بي
 (. َّْ/ ِ(، ك)َٖ/ ُكما يف: ا٤برجع نفسو، )  (ّ)
لَّب جىانب ااًلٍحتياط كاألىكثريَّة. فخىالىف ا٤بذىب يف ا٤بسأىلتىْب. ذلك كأىشىار الشيخ رٞبو ا تعاُف أف أىدلَّة ا٤بالكيَّة أىظهر كأىٍقول. إالَّ أنو غى  (ْ)

/ ِجع نفسو، )أف ا٤بالكيَّة كمىن كىافىقهم يػىرىكف بطىهىارة جىسىد الكىلب كما كىلىغ فيو، كأف األىمر بالغيسل لئلناء أىمره تىعبُّدمه. انظر: ا٤بر 
ِْٔ-ِٕٓ    .) 

ا تقدَّـ يف مسألة "التٍَّثريب".   ِٕٔ-ِْٔ/ ِانظر: ا٤برجع نفسو، ) (ٓ) جيح. كقد ييصرِّح كمى ة مسىائل كَف ييصرِّح بالَبَّ  (. فقد ذىكر عدَّ
انًثنا. كانظر: ا٤برجع نفسو، ) (ٔ)     (.َّّ-َِّ/ ِألِنم ذىكركا: أف ا٢بىالف إذا حىلىف أٍف ال يػىٍفعل شيئنا، مث قاؿ أىمرنا ما، ىو ال ييعدُّ حى
 يدة كالتوحيد". يف: "علم العق (ٕ)
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قٌطً:      ن  ٌخ الش  عقٌب  الجامع على الش  انب  ت   المطلب الخامس: ج 

 
 كيف ا٢بديث عن جانبو من تىعقيب ا١بامع على الشيخ الشَّنقيطي:   

نقيطي فقد يىٍذكره صىرىاحةن كقد ييكنِّيو. كقد الشيخ الشَّ أىذكر يف الًبداية، بأف ا١بامع عندما ييعقِّب على 
 ع "تىنبيو" ليىذكر التَّعقيب. يىضى 

 ع الٍب كىقفتي عليها: كمن ىذه ا٤بوىاضً 
 تىعقيبه على الشيخ يف تىرٝبة الرُّكاة:  -ُ

ا ع، أنو قاؿ: )أىٍخطىأ الشيخ الشَّنقيطي يف شٍرحو ىنا، فقاؿ: إ٠باعيل بن عليَّ كمن ا٤بوىاضً  ة كليس كمى
 .(ُ)راؼ"كمىا يف ركاية البخارم، ككتاب "اإلةطٍ بن جعفر"؛   ظنَّو(، مث ذىكىر بأف ا٤بقصود ىنا ىو "إ٠باعيل

اإلماـ الشافعي" كليس  كيف مٍوضعو آخر، ذىكىر بأف "الربيع" ا٤براد يف السند ىو "الربيع صاحب
 . (ِ)كمىا يف "ِتذيب الكماؿ" ك"التهذيب""ا١بيزم"؛  

نقيطي بأف "ٰبي" ا٤براد يف السند، ىو "القطَّاف اإلماـ ا٤بعركؼ"، عو ثالث، ذىكر الشيخ الشَّ كيف مٍوض
كرىأىل ا١بامع بأف ىذا خىطأ؛ كٍوف "جىرير بن عبد ا٢بميد" ال يىركم عن "القطَّاف" بل ا٤براد "ٰبي بن سعيد 

 . (ّ)األىنصارم"
"٧بمد بن حامت" على أنو "٧بمد بن حامت  ، لػنسائي، تىرجم الشيخ الشنقيطيكيف تىرٝبة أىحد مشايخ ال

ل ا١بامع ه ا١بامع يف ىذا، كذىكر أف الصَّواب ىو "٧بمد بن حامت الزِّمِّي البغدادم"، كنػىقى ا٤بركزم"، كخىطَّأى 
دِّد مىن ىو ا٤بقصود (ْ)قوؿ ا٢بافظ ا٤بزم من "ٙبفة األشراؼ" يف التَّأكيد على ىذا . كا١بامع ىنا َف ٰبي

حيم عليو بالتَّعقيب،  .    (ٓ)إالَّ أنو يف ا٢باشية بْبَّ مىن ىو، مع الَبَّ
ريج ا٢بديث: -ِ  كيف ٚبى

تصره من حديث اليىهودم عندما جاء كسىأىؿ النيب فقد ذىكر الشَّ  ، بأف ا٢بديث ٨بي نقيطي يف مٍوضعو
ا حديث اليهودم صلى ا عليو كسلم، كرىأىل ا١بامع أنو ٨بتصره من حديث أنس رضي ا عنو اآليت، كأمَّ 

 . (ٔ)فهو من رًكاية ثػىٍوباف رضي ا عنو

                                 
 (، كاإلةطراؼ: "اإًلةٍطراؼ بأكىاـ األىةطراؼ"، للحافظ كِف الدين العراقي.  ُُٕ-َُٕ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)
 (. ُٓٗ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ِ)
 (. ِْٗ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)
 يف "ٙبفة األشراؼ". (. كصوَّب ا١بامع قوؿ ا٢بافظ ا٤بزم كما ُّٔ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ْ)

ٝبة بعض مىن كىتب على النسائي، فذىكر ىنا تىرٝبة ٧بمد ا٤بركزم كالصَّواب ..(. مث قاؿ يف ا٢باشية (ٓ)  قاؿ ا١بامع: )أىٍخطأ يف ىذه الَبَّ
    (.ُّٔ/ ٓالسفلية: )كىو الشيخ ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي رٞبو ا(. ذخّبة العقىب )

 (.  ُُِ /ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٔ)
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، فقد ذىكر بأف ا٢بديث شارىكىو غّب كاحدو  رٯبو ٢بديثو كيف ىذا الباب أيضنا، عقَّب على الشيخ عند ٚبى
من أىصحاب األيصوؿ، كصوَّب ا١بامع بأف ا٢بديث انٍػفىرد بو ا٤بصنِّف عن بقية أىصحاب األيصوؿ، كإ٭با 

 .  (ُ)اـ أٞبد كالدَّارميشارىكىو اإلم
 نقيطي يف أىمر لىطائف السند: كتىعقيبه على الشَّ  -ّ

اسيَّاتو (ِ)فقد ذىكر يف حديثو  اسيَّاتو، كصوَّب ا١بامع بأنو من سيدى  .   (ّ)بأف ريكاتو من ٟبي
 كيف تىرٝبة الباب:  -ْ

 الباب.   حلِّ الشَّاىد من ا٢بديث على تىرٝبةػى نقيطي يف مكعقَّب على اإلماـ الشَّ 
لِّ الشَّاىد" نقيطي، عندما رىأىل ا١بامع أنو جانى كمىا عقَّب على الشيخ الشَّ  بى الصَّواب يف ذًكر "٧بى

ٝبة من ا٢بديث، فقد ذىكر الشيخ الشَّ  ٝبة: "كَف يى على الَبَّ لَّ الشَّاىد للَبَّ ، فقاؿ (ْ)أ"توضَّ نقيطي بأف ٧بى
ٝبة، فتى ا١بامع: )ىذا غّبي صحيح، ألنو عٍكسي ا٤براد   . (ٓ)بصَّر(من الَبَّ

ا أف ا١بامع يف ىذا ا٤بٍوضً    ع َف ييصرِّح باسم الشَّارح، أك اٍسًم كتابو، حيث قاؿ: )كأمَّا ما قالو كمى
فلية ليبْبِّ . كيف مٍوضعو آخر استىٍخدـ ا١بامع ا٢باشية السُّ (ٔ)بعض مىن شرىح الكتاب من أف ٧بلَّ الشَّاىد..(

ا أنو تى شَّ أف ا٤بقصود ىو "الشيخ ال  . (ٕ)رحَّم عليونقيطي" كمى
 تىعقيبه على الشيخ الشنقيطي يف مسألةو لغويةو:   -ٓ

"العىادؿ"، كذىكر ا١بامع بأف ىذا الضَّبط َف يىذكره أىل از ضٍبط كلمة ًعرؽ "العىاًذؿ" بػكٍونو أج
 . (ٖ)اللغة

 كيف أٍكجيًو ا١بػىٍمع:    -ٔ
ؼ الصَّوابكرىأىل ا١بامع أف ما رجَّحو الشيخ الشَّ  ، كأف األىقول يف ا١بىمع بينهما ما قالو (ٗ)نقيطي خبلى

                                 
 (.ِٕ/ ٓانظر: ذخّبة العقىب ) (ُ)
ع من أمِّو رضي ا عنها، كما يف: "النكت الظراؼ". كالشيخ َف يىتطرَّؽ لػ"لطائف  (ِ) يف حديث أنسو رضي ا عنو اآليت، كذلك أنو ٠بًى

 السند" كلكنو ذىكر أف عدد الرُّكاة ٟبسة.    
 (. ُُٖ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ّ)
ٝبة أك الباب: جزءه  (ْ) من حديث ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: "صلٍَّيتي مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ذىات ليلةو..". كاسم الَبَّ

"، برقم: ) -ِٗ"  (.   ْٔٔ/ ٓ(. ذخّبة العقىب )ِْْاألىمر بالويضوء من النَّـو

ا أف ا١بامع عقَّب على ا٤بصنِّف نػى ْٖٔ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٓ) ٝبة، كتقدَّـ يف عنصر: "تىرٝبة الباب".   (. كمى  ٍفسو يف ااًلٍستدالؿ على الَبَّ

 نفس ا٤بصدر.   (ٔ)

تىبو بعض مىن كىتب على النسائي يف كىٍجو ا١بىٍمع ىهنا فغّبي صحيح(. مث قاؿ يف ا٢باشية ُْٕ/ ٓذخّبة العقىب ) (ٕ) (. قاؿ ا١بامع: )كأمَّا ما كى
 الشيخ ٧بمد ٨بتار الشنقيطي رٞبو ا(. كىذا ا٤بٍوًضع متعلقه بػ"أٍكجيو ا١بٍمًع" بْب األحاديث.   السفلية: )البعض ا٤بذكيور ىنا، ىو

 (.ُِٗ/ ْانظر: ذخّبة العقىب ) (ٖ)
تىبو بعض مىن كىتب على النسائي يف كىجو ا١بىمع ىهنا، فغّبي صحيح( ذخّبة العقىب ) (ٗ)  (.    ُْٕ/ ٓقاؿ ا١بامع: )كأمَّا ما كى
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قة" ، كركايةه جاءىت: "من لًقىاح (ُ)ا٢بافظ ابن حجر رٞبو ا تعاُف. كذلك أف ركايةن جاءىت: "من ًإبل الصَّدى
 .    (ِ)النيب صلى ا عليو كسلم"

جيح ٤بسألةو ًفقهيَّة:  -ٕ  كيف الَبَّ
 ق من خيريكج ا٤بِبِّ:حىقُّ كمىا يف مسألة: التَّ 

ركج ا٤بِبِّ ال بدَّ منو يف االغتساؿ، فأمَّا ٞبىٍل الرُّؤية ذىكر ا١بامع بأف الصَّواب يف ا٤بسألة: )أف تػىحقُّقى خي 
ـ للحافظ ابن حجر، (ْ)، فغّبي صحيحو بل الوجوب متعلقه ٖبيركجو((ّ)على الرُّؤية القٍلًبية . كأىصلي ىذا الكبلى

رج رُّؤية على الرُّؤية القىلبيَّة؛  نقيطي يف شٍرحو، كٞبىىل الليو الشيخ الشَّ ض عكقد اعتػىرى  كوف مىِبِّ ا٤برأة قد ال ٱبى
       .(ٓ)بل يػىنػٍعىًقص داخل رىًٞبىها

                                 
(، َّٔديث أىنسو رضي ا عنو، كفيو: "قىًدـ أىعرابه من عيرىيٍػنىة إُف النيب صلى ا عليو فأىٍسلموا، فىاٍجتػىوىكا ا٤بدينة..". برقم: )عند ح (ُ)

 (. ُُْ/ ٓذخّبة العقىب )
صلى ا عليو كسلم بلقىاحو إُف  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: )كا١بىٍمع بينها: أف ًإبل الصَّدقة كانت تػىٍرعى خارج ا٤بدينة، كصادؼى بػىٍعث النيب (ِ)

؛ ألىنو َف يىثبيت أنو تأىثَّل إببلن حٌب ُِْ/ ٓالػمىٍرعى(. ذخّبة العقىب ) ـ الشيخ الشنقيطي: )ىذا عندم كا أعلم ضعيفه (. كأمَّا كبلى
 عليو كسلم ألنو الذم يىلي كانت من إبل الصَّدقة، كًإضىافتها للنيب صلى ا  -كىو اإلٍحتىماؿ األقول-تكوف لو خاصة بو، كلكنها 

/ ّأىٍمرىا كييوزِّعها على الناس عند ا٢باجَّة(. ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، )
َٕٕ          .) 

َـّ سيلىيمو سأىلٍت رسوؿى ا صلى ا (ّ) ـ يىدكر على حديث أنسو رضي ا عنو، "أف أ  عليو كسلم عن ا٤برأة تػىرىل يف مىنىاًمها ما يػىرىل الكبلى
 (.        ُٖٕ/ ْ(، ذخّبة العقىب )ُٓٗالرجل..". كىو برقم: )

( مع تصرُّؼ، كقد أشىار إُف الشيخ الشنقيطي إشارةن سريعة. كتقدَّـ ةطرؼه من ىذا ا٤بٍوًضع يف: "التلخيص"؛ كونو ُّٖ/ ْذخّبة العقىب )( ْ)
 ـ كذىكىر "كا٢باصل".      أرىاد اختصار ما تقدَّ 

سُّ با٣بركج منها يف حاؿ النَّـو بعد  (ٓ) ، فإنو ال يىػمتنع أٍف تكوف ا٤برأة ٙبي اليػىقىظة..(. كعبىارة الشيخ ميعقبنا على ا٢بافظ ابن حجر: )كفيو نظره
كأمَّا ا٢بديث عن ريؤيةو قلبيةو  (.ٕٓٓ/ ٧ِبمد ا٤بختار الشنقيطي، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل )مرجع سابق(، )

 (.                  ْٕٓ/ ِكبصىريةو: ففي الصفحة )
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ت مل على: اتمة، وت ش   الخ 

 
: خاتمة البحث، كتشتمل على:      أكالن

 أىمُّ خالصة البحث كأىمُّ نىتائجو.  -أ      
 عض الميٍقتىرحات كالتػٍَّوصيىات. ب -ب      

 ثانينا: المراجع كالمصادر.    
 الكتب كالرسائل كاألبحاث.   -أ      
 مراجع من االنترنت -ب      

 ثالثنا: الفهارس، كتىٍشتمل على:    
 فهرس اآلية الكريمة -أ      
 كاألثر فهرس الحديث الشريف -ب     
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: خاتمة البحث: أ    ولا

 

تائجه.  -أ        أهم  خلصة البحث وأهم  ن 

 

إف اإلماـ النَّسائي رٞبو ا قد كىقىع فيو عدَّة اختبلفات؛ حيث اختيًلف يف مىكاف كىفاتو، كيف  -
 تىشيُّعو، كيف سىبب تىأليفو للكتاب "سنن النَّسائي"، كمىن اٍختىصر  الكتاب.

ك الشيخ ا٣بًضّب ىذه زي ركح، كيػىعٍ ب السِّتة نىصيبنا من الشُّ " من أىقلِّ الكيت: الػميٍجتىىبتيعدُّ "سنن النَّسائي -
رح ليىسدَّ النَّقص يف ىذا الباب، مػمَّا يصحُّ القوؿ بأنو العىٍصر الذم الًقلَّة إُف صيعوبة شٍرحها. كجاء ىذا الشَّ 

      حنا كامبلن كمطبوعنا لػ"سنن النَّسائي".كجد فيو شرٍ 
اسن ىذا الشَّ  - نهجو قبل نهجو يف مقدِّمتو، كمن عادتو تىبيْب مى امع بػْبَّ مىعاَف مى رح: أف ا١بمن ٧بى

بعض االسًتثناءات الٍب تىٍدفع كثّبنا من  -يف مقدِّمتو-الشُّركع يف الكتاب، كما أف من ا١بميل أنو يىذكر 
على  األحاديث رقيمار يف تى سى باب النَّقد عليو. كما اىتمَّ بذًكر أىمِّ ا٤بصىادر الٍب اٍعتىمد عليها يف شٍرحو. ك 

ا تقدَّـ.  سخة ا٤بشهورةالنُّ   ، إالَّ أنو خالف يف كتابو فقدَّمو كعيقِّب عليو كمى
عىلك تعيش مع العلماء السَّابقْب؛ بسبب عنىايتو يف النَّقل ألىقواؿ العلماء ا٤بتقدِّمْب، كيف الشَّ  - رح: ٯبى

تاج لو "ا٤بسىائل" من ا٤بصىادر اإلرح أىصىالةه؛ بسبب نػىقٍ الشَّ  سبلمية النَّفيسىة. كيف فػىٍهم بعض تلك ا٤بنقيوالت ٙبى
إُف فىهمو كتىركيز، كمع ذلك أىًجد أف ا١بامع ييصيب كثّبنا يف مىعرفة مىغزل القائل، مع إنِب أحياننا قد أىقرأ النَّقل 

افظ على تيراث   ا٤بتقدِّمْب.   عدَّة مرات؛ حٌب أىًصل لػميراد القائل. كما أىٝبل ك٫بن يف ىذا العصر أٍف ٫بي
جيح للمسائل الٍب يىسوقها، كقليله فيو أٍف يىَبؾ ا٤بسألة من خىصىائص ىذا الشَّ  - رح: عنايةي جىامعو بالَبَّ

تيب للشَّرح بأٍف سارى على النَّسىق الذم نىظىمو  دك٭با ترجيح. ككثرةي النَّقل ألقواؿ ا٤بتقدِّمْب. كميراعاتو الَبَّ
 ٍفسو، على األىغلب.لنػى 

رح، ككىضىع لنػىٍفسو منهجنا عند تىناكلو للحديث، بأٍف قد سىارى على تىرتيبو كاضحو يف أىٍكثر الشَّ  فهو -
نظَّم ا٤بعلومات كرىتَّبها ٙبت ًإةطارو سىار عليو على األىكثر، ككصىفتيو بػ"األيةطر العامة عند تىناكلو للحديث"، كَف 

 يىٍسرد ا٤بٍعلومات سىٍردنا.
ؽ بْب ، يىذىكر عبارة "قاؿ ا١بامع"، ٗبعُب: أنو ييفرِّ أك ييرجِّح ضيفعقِّب أك يي يي راد أٍف ا١بامع إذا أى ك  -

 تبو.  سلوبه عيًرؼ بو يف أىغلب كي لو، كىو أي نقي يى لو كبْب ما قوٍ 
إلشارة كٰببُّ أٍف يشّب إُف الرَّاكم إذا انٍػفىرد بو ا٤بصنِّف. كأيضنا ا٢بديث الذم انفىرد بو ا٤بصنِّف. كا -

 اكم.أىٍعلى ما كىقىع للمصنِّف. كييشّب إُف أكَّؿ ٧بلِّ ذًكر الرَّ  ات السند، كىيإُف ريباعيَّ 
اكم" على ا٢بافظ ابن حجر يف "التقريب"، مع إف لو أف ا١بامع اعتمدى كثّبنا يف بياف "دىرجة الرَّ  -
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 يف ىذا الباب. مواضعى قليلةن خالىفى فيها نتيجة ابن حجر يف "ا٢بكم على الراكم". ككذا عقَّب على غّبًه 
ر يف أىٍمر اإًلةطىالة، كمن خبلؿ ًقراءيت للشَّرح أىًجد أف ىناؾ  - كا١بامع أىةطىاؿ يف شٍرحو، كةطىلىب أٍف ييعذى

فرقنا بْب ا٢بىٍشًو كاإلةطىالة. فا٢بىٍشو: أٍف تىذكر كل شيءو، كأىحسىب أف صنيع ا١بامع كاف يػىٍنتقي النُّقوالت 
 ناسبةه مع ا٢بديث. األىفضل كاألىىم، كيىنقل ما فيو م

ما يقولو ا٤بصنِّف بعد ًإيراده ا٢بديث: إمَّا لتىعليل سندو، أك بياف رىأيو ٢باًؿ راكو، ككبلٮبا تىعامل  -
قوؿ "كقد يينبِّو بأف ميراد  يو يف ا٤بسألة.رح كبيىاف ميراد ا٤بصنِّف، كقد يىذكر ا١بامع رىأٍ معهما ا١بامع بالشَّ 

، كلكن ا٢بديث بطيرقو األخرل " ليس تىضعيف ا٢بديث ا٤بصنِّف بريمًَّتو، فقد يكوف ميراده أف السند ضعيفه
 .                    ىو صحيحه مقبوؿه

قيقي، ٗبعُب: أف ا١بامع مارىسى كمحقِّق لضىبٍ أف الشَّ  - ط كًإثبات الفيركؽ بْب رح احتػىوىل على مينحىُب ٙبى
قيم، كشرٍح ض الفي رجة أنو كاف يينبِّو على بعسخ "سنن النَّسائي" لدى ني  ركؽ الغّب مؤثِّرة كثّبنا، ككىٍضع عبلمة الَبَّ

ا يىنقي  لو، فهو شارحه للسنن لو، كضىٍبط األ٠باء كالنَّص. ككذا بأٍف ييعقِّب على بعض ما يىنقي الكلمات الغريبة لػمى
 ك٧بقِّقه ٥با.

فإٍف كىجىد زيادةن أك  -الكربل"الذم ىو "-جتىب" مع أصلها مي ػكما أنو اعتػىُبى عنايةن بالغةن ٗبقارنة "ال  -
قةن بتىعليل فرقنا نبَّو على ذلك، سواءه أكاف ذلك متعلقنا بالسند أك مًب ا٢بديث. ككذا لو كىجىد فائدةن متعلِّ 

فىها يف "اجملتىب" كىي مذكورةه يف "الكربل"، فتىًجده يتحدَّث عن ىذه  السند، بأٍف يكوف ا٤بصنِّف قد حذى
  الفائدة.               

مة الشَّ  - ـ، كىذا يىظهر يف مقدِّ رح. كاإلشىارة إُف من أيسلوبو ااًلٍىتماـ ببعض السٍَّجع كتىناسيق الكبلى
النٍَّظم الًعلمي كا٤بتيوف الًعٍلمية، كمىًب اإلماـ ابن مالك يف علم النَّحو. كالقوؿ بػ"انٍػتىهى"، أك بعبىارة "أىفىاده 

ا أىٍغلب ا٤بعىاًصرين يىضى  عوف عىبلمة القىٍوس عند االنًٍتهاء من النَّقل، كيىذكركف ًإحىالة ا٤بٍرجع يف فيبلف"، بينمى
 ا٢بىاشية السُّفلية.

أف ا١بامع أىٍبرز يف شٍرحو: ا١بوانب ا٤بتعلِّقة بعلم ا٢بديث كما يىلحىق بو، من ذًكره لىطىائف السند  -
وه كعنايةه بعلـو ا٢بديث، كليس ميٍقتصرنا على وجٌ رح لو تى كتىراجم الرُّكاة كًعلىل ا٢بديث، كبالتَّاِف يكوف الشَّ 

ا١بانب الًفقهي. فحىرص ا١بامع أٍف يكوف شٍرحو ميتوازننا بْب العلـو ا٢بديثيَّة كا٤بسائل الًفقهية، كما حىرص 
 أٍف يكوف شٍرحو ميتنوعنا كشامبلن للعلـو األخرل. كىذه النُّقطة الٍب أىثارىىا البعض كالدكتور ميعتوؽ. كقد اىتىمَّ 

 ا١بامع بأىمر "لىطىائف السند"، كىذا الًقسم ييعدُّ اإلضافة الواًضحة منو.
د مى على ًفكر ككيتب ابن حجر، فالشيخ يف باب الركاية: اعتى  -يف ا٤بقىاـ األكَّؿ-أف ا١بامع بُب كتابو  -

"فتح البارم"، د كثّبنا ككاضحنا على: مى راية: اعتى اعتمادنا كاضحنا على: "تقريب التهذيب"، كيف باب الدِّ 
 ككبلٮبا من صىفوة كيتب ا٢بافظ ابن حجر. 

د على نىتائج الشيخ األىلباين يف حيكمو على بعض األحاديث، كدىار مىعو كثّبنا يف كا١بامع تأثَّر كاعتىمى  -
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ف الصِّحة كالضَّعف، ك٥بذا كاف يىستدؿُّ ٕبكم األىلباين كرىأيو يف ا٢بديث الذم َف يىرًد يف الصَّحيحْب. فيكو 
اث األىلباين كجيهده الكبّب؛ ليقودنا إُف احَباـ ا١بامع كاستفادتو مػمَّن سىبقوه يف  َبمنا كميبجِّبلن للَبُّ الشيخ ٧بي

 ىذا الًعلم البىحر.
، كااًلٍىتماـ (ُ)رح: ااًلٍىًتماـ بشىرٍح اللٍَّفظ كفىكِّ مىعاين األىٍلفاظ كالكىلماتيػىٍغليبي على ىذا الشَّ  -

ل عن ا٤بتقدًِّمْب كغّبىم. النَّقاب للجيمل كالكلمة كذًكر الَبًَّكيبىة الصٍَّرفيَّة، كالعنىايىة بكىثرة الوىاًضح باإلٍعر 
 كيعقِّب على القوؿ إذا كىجىد مسوِّغنا لذلك.   

إالَّ أف مػمَّا ييلحىظ عليو: عدـ اإًلكثار من ذًكر ا٤بعُب اإًلٝباِف للحديث كًصيىاغة ذلك بأيسلوبو،  -
رٍح معُب الكلمات. كعىدـ اإلشارة للمسائل ا٤بعاصرة إالَّ يف اـ انصبَّ إُف تىفكيك اللَّفظ كشى كأف االىتم

 . (ِ)ع قليلة، أك رىٍبط األحاديث الشَّريفة با٤بستىًجدَّاتموىاضً 
ع تىبدك شخصيَّتو كاضحة، كأٍف يىذكر حكمو اضً قله، إالَّ أنو يف موى ٍرحو ىذا: كإٍف أىكثره نى يف شى  -

 بويباتو.حاديث، كبياف رىأيو لبعض الرُّكاة، ككما يف تىعقيباتو كمثل تىعقيبو على النسائي لبعض تى لبعض األ
دك٭با ؛ كليس على شىٍخصيَّة القاًئلكاألىٍكثر من صنيع ا١بامع يف التَّعقيب: أنو ييركِّز على ا٤بسألة  -

يىعِب األىدىب عند التَّعقيب. كىو أمره يىنبغي على  ، مػمَّاةطة لسافو بلى سى  لو، أك حو ريم أك ٘بى ػللعال صو نقُّ تى  ٧باكلةً 
 ٥بذا الباب.   عاًصرةمي الػ اذجمنَّ من الرح ىو ةطىلبة أىل ا٢بديث تىعلُّمو كمىعرفتيو. فهذا الشَّ 

أفَّ ا١بامع يف تىراجم الرُّكاة يىذكر أكالن عدد رجاؿ السَّند، مث يػيرىقِّمهم ٕبسب ما كىردكا يف السند كَف  -
نقيطي. كا١بامع كاف يىكتب الرَّقم، كال كيفما اتَّفق "على الغالب". كىذاف استفاد من الشيخ الشَّ ييسرًدىم  

 فظ كأىسرىعى يف التَّلقي.قم، كىذا جيده للحً يىكتب كلمة الرَّ 
ا بذًكر أبياتو من الشعر العريب كشىواىدى على أيمور اللغة كالنحو، إالَّ أف الشيخ  - ككبلٮبا اىتمَّ

كاف أىكثر اسًتطرادنا ٥بذا ا٤بضمىار، كأمَّا الشارح فكاف يىهتمُّ بذكر قافية البيت بْب مٍعكيوفتػىٍْب.   نقيطيالشَّ 
، كقد كعندما سألتيو عن ىذا، ذىكىر بأنو ييقطِّع البيت بنػى  ٍفسو حٌب يىًصل لوىزف البٍيت كأىخرب: )ىذا من فِبِّ

(. عً   شتي عليو دىىرنا ةطويبلن
نقيطي يف شٍرحو شَّرحىٍْب: اتَّضىح ِف أف ا١بامع استفاد كثّبنا من ةطريقة الشيخ الشَّ لة بْب الابى كعند ا٤بقى  -

ناصر عند تىناكلو لشرٍح حديث، إالَّ أف ا١بامع أىضىاؼ على للسنن، عندما رىتَّب كنظَّم ا٤بعلومة بوىٍضعو عى 
 ٢بديث يف بعض األىحياف. ىذه الطريقة بعض األمور كأىمر لطائف السند، كتىفريقو بْب التَّخريج كدىرجة ا

 
ت يف تىطوير كتابة  - وىا؛ من األيمور الٍب سىاٮبى كىضعي ميقرَّرات للطَّلبة يف مادة ا٢بديث الشَّريف ك٫بى

                                 
ونا، ديكف الػمىعُب اإًلٝباِف.  (ُ)  كا٢باصل: ااًلىتماـ بشرٍح اللَّفظ كتػىٍفًكيك مىعاين الكلمات لغةن ك٫بى
 عىاًصرة. من أىٍبرز النَّقد على ىذا الشَّرح: أنو َف ييكًثر من ًذٍكر ا٤بسىائل ا٤ب (ِ)
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أيلِّفت يف األىصل كميقرَّرات. كما أف قد ىناؾ بعض الكيتب  -فكما تقدَّـ-شرٍح ا٢بديث الشَّريف، 
وِّ   ًدراسة األحاديث ركايةن كدرايةن. األيةٍطركحات الًعلميَّة ساٮبىىت يف ٭بي

حديثنا( مع ا٤بكرَّر. كعدد األحاديث الضعيفة فيو  ُُِعىدد أىحاديث كتاب "االستعاذة" ىو ) -
%( . كبالتَّاِف: يكوف الغالب يف ىذا  ُٖٕ.ُٓحديثنا(، فتيصبح ًنسبة األحاديث الضعيفة فيو: ) ُٕ)

 .(ُ)%( ِٖ.ْٖبًنسبة: )الكتاب "االستعاذة" جانب األحاديث الصَّحيحة 
 

ات يف عىناكين خطَّة البحث؛ ٕبيث تىبقى كا٣باةًطرة، باإلضافة إُف مبلحظة  ككنت أيشّب إُف بعض التَّغّبُّ
يت باحثه آخر كييكمل النَّقص، أك أٍ جانبو من تطوُّرات البحث. كىي يف مواضعى قليلةو من البحث. كرٗبا يى 

 يو. ما عىجزت عنو، أك ييصحِّح ما أىخطئتي ف

                                 
 كيىٍأيت التفصيل يف: "ا٤بلحق األكؿ". ( ُ)
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ات.  -ب        ٌ ص و  ت رحات والت  ق   بعض الم 

 
 وصيات كا٤بقَبحات:من ىذه التَّ 

طأ االنعزاؿ عن الواقع، بل األفضل ذًكر الواقع كتىعايشو، كتعليم الشباب تنبيو أىل ا٢بديث إُف خى  -
مػمَّا يعِب: خطأه أيضنا.  على ذلك، كا٤بقصود التَّوازف؛ كٍوف االٍسًتخفاؼ بكتب ا٤بتقدِّمْب كٗبسائل ا٢بيض

 أٮبية كىٍضع خطواتو إًلحداث التَّوازف يف النُّفوس. 
ستجدَّات ىذا العلم مي ػب سبْب ٥بذا العلمكا٤بنتى  لتعريف الشَّارحْب كا٤بؤلِّفْب كا٤بؤٛبرات كراتقامة الدَّ إً  -

 الشريف.
كالكتب كالرسائل ا١بديدة يف ىذا  ةصة، تيعُب ٗبتابعة ا٣بطوات ا٢بديثيَّ نشاء دكريةو خاصةو كمتخصِّ إً  -

 ا٤بضمار. 
 اث اإلماـ النسائي. ًإنشاء مركز ٕبث ييعُب بَبي  -
 
 

، راجينا من البارم القدير أٍف أكوف قد كيفِّقت يف ا٤بقصود، كأسألو جلَّ كعبل  كأىترؾي القلمى عند ىذا ا٢بدِّ
رًن ا١بواد، كصلى ا كسلم على سيدنا من فىضلو ا٤بزيد، اللهم اجعل ٕبثي ىذا يف ًحرز القبوؿ فأنت الك

 ناء كاجملد.    ٧بمد، كا٢بمد  رب العا٤بْب كىو أىل الثَّ 
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ا: المراجع والمصادر:     ٌا  ثان

 

 الكتب والرسائل واألبحاث. -أ      

 
تيب ا٥ًبجىائي، مع  ذًكرم سنة الوفاة إٍف تيسَّرٍت.  كيف سىٍردىا حاكلتي أٍف يكوف ًكٍفق الَبَّ

ع اسم الشُّهرة إذا اشتىهر بو العاَف، فإٍف َف يوجد فأىضىع اللَّقب، فإٍف َف يوجد فاالسم الثالث لو كأىضى 
 أك الرابع ك٫بو ذلك:

 
، ُ: د. عمر إٲباف، اإلماـ النسائي ككتابو اجملتىب )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، طأبو بكر

 ـ(. ََِّىػ/ ُِْْ
، ُىػ(، ةطبقات النَّسابْب )الرياض: دار الرشد، طُِْٗ)ت:: بكر بن عبد ا أبو زيد

 .ـ(ُٕٖٗىػ/َُْٕ
الكتب الصحاح الستة )مصر: سلسة البحوث  -د. ٧بمد ٧بمد، يف رحاب السنة أبو شهبة:

 ـ(.   ُٓٗٗىػ/ ُُْٓاإلسبلمية، ٦بمع البحوث اإلسبلمية، د.ط، 
، ٙبقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم ىػ(، الكامل يف التاريخَّٔ: علي أبو ا٢بسن )ت:ابن األثير

 ـ(. ُٕٗٗىػ/ُُْٕ، ُ)بّبكت: دار الكتاب العريب، ط
ىػ(، جامع األصوؿ، ٙبقيق: عبد القادر األرنؤكط )د.ـ: َٔٔ: ا٤ببارؾ أبو السعادات )ت:ابن األثير

 ـ(.ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ، ُمكتبة ا٢بلواين كدكره أخرل، ط
ر داالرياض: ذىًخّبة العيٍقىبى يف شرح الػميٍجتىىب ) : ٧بمد بن علي آدـ، شرح سنن النسائي=اإلثيوبي

، ط؛ مث ـُٔٗٗ/ػىُُْٔ، ُا٤بعراج الدَّكلية، ط  ـ(. ََِّىػ/ُِْْ، ُمكة ا٤بكرمة: دار آؿ برـك
، ُكلو: إٍسعاؼ ذكم الوىةطىر بشرح نظم الدُّرىر يف علم األثر )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة الغرباء األثرية، ط

 ـ(.  ُّٗٗىػ/ُُْْ
 ىػ(.َُّْ، ُو: الفوائد السَّمية يف قواعد كضوابط علمية )السعودية: دار ابن ا١بوزم، طكل

بة الًفكىر )مصر: جة الدُّرر بنظم ٬بي ، ُمركز شهواف للطباعة، ط كلو: ًإٍٙباؼ ذىكم الوىةطىر بشرح هبى
 ـ(.ََِٗ/ػىَُّْ

، ُابن تيمية، طا١بليس الصاٌف النافع بتوضيح معاين الكوكب الساةطع )د.ـ: مكتبة كلو: 
 ـ(. ُٖٗٗىػ/ُُْٗ

البحر ايط الثجاج يف شرح صحيح اإلماـ مسلم بن ا٢بجاج )السعودية: دار ابن ا١بوزم، كلو: 
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 ىػ(. ُّّْ، ُط
 ىػ(. َُِْ)الدماـ: دار ابن ا١بوزم، د.ط،  كلو: قرة العْب يف تلخيص تراجم رجاؿ الصحيحْب

، ّيد كتب العلم ا٤بمىجَّد )جدة: مكتبة األصالة األثرية، طموىاىب الصَّمد لعىٍبده ٧بمد يف أىسانكلو: 
 ـ(. ََِٖىػ/ُِْٗ

ىػ(، ةطبقات ا٤بفسرين، ٙبقيق: سليماف بن صاٌف ا٣بزم )السعودية: ُُ: أٞبد )ت: القرف األدنو كم
 ـ(. ُٕٗٗىػ/ُُْٕ، ُمكتبة العلـو كا٢بكم، ط

أصبهاف، ٙبقيق: سيد كسركم  ىػ(، تاريخ أصبهاف= أخبارَّْ: أٞبد أبو نعيم )ت:األصبهاني
 ـ(.َُٗٗىػ/َُُْ، ُحسن )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

 َُْٔ، ْىػ(، أحكاـ ا١بنائز )د.ـ: ا٤بكتب اإلسبلمي، طَُِْ: ٧بمد ناصر الدين )ت:األلباني
 ـ(.  ُٖٔٗىػ/

 ضعيف الَبغيب كالَبىيب )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، د.ط، د.ت(. كلو: 
ي، إشراؼ: زىّب الشاكيش )الرياض: مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج، صحيح سنن النسائكلو: 

 ـ(.ُٖٖٗىػ/ َُْٗ، ُط
كلو: ضعيف سنن النسائي، إشراؼ: زىّب الشاكيش، )الرياض: مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج؛ 

 ـ(.     َُٗٗىػ/ ُُُْ، ُبّبكت كغّبىا: ا٤بكتب اإلسبلمي، ط
ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآثار ا٤بصنفْب )بّبكت: دار إحياء  ىػ(،ُّٗٗ: إ٠باعيل )ت:الباباني

 الَباث العريب، د.ط، د.ت(.
: د. علي بن عمر، ا٤بدخل إُف شرح السنة لئلماـ البغوم )جدة: دار األندلس ا٣بضراء، بادحدح

 ىػ(. ُُْٓ، ُط
رد يف الكتاب كالسنة من األدعية عبد العزيز بن عبد ا، ٙبفة األخيار ببياف ٝبلة نافعة ٩با ك  ابن باز:

كاألذكار )ا٤بملكة العربية السعودية: كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، د.ط، 
 ىػ(. َُِْ

السيد بن علي بن سليماف، عرؼي زىر الرَّب على اجملتىب= تعليق العبلمة البىجمعوم على  البجمعوم:
 سلف، د.ط، د.ت(.    سنن النسائي، )الرياض: دار أضواء ال

ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ ا  ىػ(،ِٔٓ: ٧بمد أبو عبد ا )ت:البخارم
صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو= صحيح البخارم، ٙبقيق: ٧بمد زىّب الناصر )د.ـ: دار ةطوؽ النجاة 

 ىػ(. ُِِْ، ُكمصورةه عن السلطانية، ط
ـ شرٍح عيمدة األىحكاـ، ىػ(، ُِّْالرٞبن )ت: : عبد ا بن عبدالبساـ ٙبقيق كٚبريج: تىيًسّب العىبلَّ

 ـ(. ََِٔىػ/ُِْٔ، ٧َُبمد صبحي حبلؽ )اإلمارات: مكتبة الصحابة؛ القاىرة: مكتبة التابعْب، ط
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، ُبّبكت: اليمامة للطباعة كالنشر، ط-د. مصطفى ديب، ٨بتصر سنن النسائي )دمشق البغا:
 ـ(.ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ

  ،ُدار البشائر اإلسبلمية، ط  علي نايف، ٚبريج ا٢بديث الشريف )بّبكت: : د. بقاعي
 ـ(.َََِىػ/ُُِْ

ىػ(، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ك٦بانبة الفرؽ ا٤بذمومة، ّٕٖ: عبيد ا )ت:ابن بىطَّة العكبرم
 ىػ(. ُُْٖ، ِٙبقيق: عثماف عبد ا آدـ األثيويب )السعودية: دار الراية للنشر، ط

: أبو يعلى، اإلعبلـ بالكتب ا٤بؤلَّفة يف أحاديث األحكاـ )ٕبثه منشوره على االنَبنت، البيضاكم
 دكف معلومات(.

: د. ٧بمد أنور، القوؿ ا٤بفيد يف كيفية التخريج كدراسة ا٤بتوف كاألسانيد )القاىرة: مؤسسة البيومي
 ـ(.ََِٕق/ُِْٖ، ُالعلياء، ط

القاضي عياض كجهوده يف علمىي ا٢بديث ركايةن كدراية )د.ـ: دار ا٤بصطفى،  : البشّب علي،الترابي
 ـ(. ُٕٓٗد.ط، 

ؿ شىٍرًحو تاليو مَّد علي آدىـ" ألبواب التَّأكيل من "سينىن النَّسىاًئي" ًمن ًخبلى : رمزم، "تػىنىاكيؿ الشِّيخ "٧بي
" ، يف ِم القرآف كا٢بديث، مؤٛبر مقدسالدراسات اإلسبلمية قسعرض كدراسة"، أكادٲبية  "ذىًخّبةي العيٍقىبى

 ـ(.َُِِرحاب جامعة مااليا، عاـ )
،" مَّد علي آدىـ" بًتػىرىاًجم أىبٍػوىاب النَّسىاًئي ًمن كتابو ذىًخّبة العيٍقىبى  أكادٲبية كلو: "ًعنىايىةي الشِّيخ. ٧بي

 (. َُُِـ )يوليو ، يف رحاب جامعة مااليا، عاُالدراسات اإلسبلمية قسم القرآف كا٢بديث، مؤٛبر مسند
(. النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة )مصر: ىػْٕٖ: يوسف أبو ااسن )ت:ابن تىغرم بردم

 دار الكتب، د.ط، د.ت(. -كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي
نور الدين ٧بمد الطاىر إ٠باعيل، أىسىاليب التَّعامل مع ا٣بيصيـو يف ضىٍوء السُّنة النَّبوية  الجزائرم:

 ـ(.  ََِٓىػ/ُِْٔإربد: دار الكتاب الثقايف للطباعة كالنشر؛ دار ا٤بتنيب، د.ط، )
مكتبة ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )بغداد: ىػ(َُٕٔ)ت: : مصطفىحاجي خليفة

 ـ(.ُُْٗ، د.ط، ا٤بثُب
كنة، ىػ(، األماكن أك ما اتَّفق لفظو كافَبؽ مسمَّاه من األمْٖٓ: ٧بمد أبو بكر )ت:الحازمي

 .ىػ(ُُْٓٙبقيق: ٞبد بن ٧بمد ا١باسر )د.ـ: دار اليمامة للبحث كالَبٝبة كالنشر، د.ط، 
ىػ(، النكت على كتاب ابن الصبلح، ٙبقيق: ربيع ا٤بدخلي ِٖٓ: أٞبد العسقبلين )ت:ابن حجر

 ـ(.ُْٖٗىػ/َُْْ، ُ)ا٤بدينة ا٤بنورة: عمادة البحث العلمي با١بامعة اإلسبلمية، ط
ارم شرح صحيح البخارم، ترقيم: ٧بمد عبد الباقي )بّبكت: دار ا٤بعرفة، د.ط، فتح البكلو: 
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 . ىػ(ُّٕٗ
، ُر ا٤بشاريع للطباعة، طكلو: شرح ٬ببة الفكر يف مصطلح أىل األثر )بّبكت: دا

 ـ(.  ََُِ/ىػُُِْ
موازنة : مشهور بن مرزكؽ، منهج اإلماـ النسائي يف سننو الكربل كاجملتىب منها= ٫بو دراسة الحرازم

 )رسالةه منشورةه على االنَبنت. د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت(.
: سيد بن كسركم، ًإٍسعاد الرَّائي بأىفراد كزىكىائد النسائي على الكيتب ا٣بىمسة )بّبكت: دار حسن

 ىػ(. ُُْٗ، ُالكتب العلمية، ط

 . (ـُٓٗٗ، ِدار صادر، ط: بّبكت، معجم البلداف )ىػ(ِٔٔت:: ياقوت شهاب الدين )الحموم
معجم األدباء = إرشاد األريب إُف معرفة األديب، ٙبقيق: إحساف عباس )بّبكت، دار الغرب  كلو:

 ـ(. ُّٗٗىػ/ُُْْ، ُاإلسبلمي، ط
 مناىج ادثْب، عناية: ماىر آؿ مبارؾ )الرياض: دار علـو السنة، د.ط، د.ت(. : د. سعد،الحميد

ماـ أٞبد، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط كآخركف ىػ(، مسند اإلُِْ: أٞبد أبو عبد ا )ت:ابن حنبل
 ـ(.ََُِىػ/ُُِْ، ُ)د.ـ: مؤسسة الرسالة، ط

بىٍذؿي اإًلحسىاف بتػىٍقريب سينن النَّسائي أبو عبد الرٞبن )القاىرة: مكتبة الَببية  أبو إسحاؽ، :الحيوىيني
 (.ٔ-ٓ/ ُـ(، )َُٗٗىػ/َُُْ، ُاإلسبلمية، ط

٧باضرات تاريخ األمم اإلسبلمية ىػ(. ُّْٓ)ت: : ٧بمد بن عفيفي الباجورمالشيخ الخضرم
 =الدكلة العباسية )د.ـ: دار الفكر للطباعة كالنشر، د.ط، د.ت(.

: د. عبد الكرًن، الكبلـ على مناىج الكتب )رسالة َف تطبع فيما أظنُّ، كأصلها دركسه الخضير
 أيلقيت يف دكرةو علمية، ا٤بكتبة الشاملة(.

د. بشار عواد معركؼ تاريخ بغداد، ٙبقيق: ىػ(، ّْٔبكر )ت:: أٞبد أبو الخطيب البغدادم
 . ـ(ََِِىػ/ُِِْ، ُ)بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط

دراسة كٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بّبكت: دار الكتب كنسخة أخرل: تاريخ بغداد كذيولو، 
 ىػ(. ُُْٕ، ُالعلمية، ط
سنن الكربل لئلماـ البيهقي )ا٤بنصورة: دار الوفاء، : د. ٪بم عبد الرٞبن، الصناعة ا٢بديثية يف الخلف

 ـ(.  ُِٗٗىػ/ُُِْ، ُط
ٙبقيق: إحساف ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ىػ(ُٖٔ: أٞبد أبو العباس )ت:ابن خلكاف

 عباس )بّبكت: دار صادر، د.ط، َف تيطبع يف سنة كاحدة(.
ا٥بيئة العامة لشئوف ا٤بطابع األمّبية، د.ط، : ٧بمد رشاد، مدرسة ا٢بديث يف مصر )القاىرة: خليفة
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 د.ت(. 
ىػ(، جزءه فيو مصىافحات اإلماـ مسلم كاإلماـ النسائي، َٕٓ: عبد ا٤بؤمن خلف )ت:الدمياطيٌ 

مكتبة أىل األثر؛ كدار )الكويت:  ضمن: ٦بموعه فيو ثبلثةه من األىجزاء ا٢بديثية، ٙبقيق: جاسم الفجي
 ـ(. ََِٓ، ِغراس، ط

(. سّب أعبلـ النببلء، ٙبقيق: ٦بموعة من ىػ،ْٖٕس الدين ٧بمد أبو عبد ا )ت:: مشالذىبي
 ـ(.ُٖٓٗىػ/َُْٓ، ّاققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط )د.ـ: مؤسسة الرسالة، ط

كلو: تاريخ اإلسبلـ ككفيىات ا٤بشاىّب كاألىعبلـ، ٙبقيق: عمر عبد السبلـ التدمرم )بّبكت: دار 
 ـ(.ُّٗٗىػ/ُُّْ، ِطالكتاب العريب، 

ٙبقيق: أيب ىاجر ٧بمد السعيد زغلوؿ )بّبكت: دار الكتب العلمية، كلو: الًعرب يف خىرب مىن غىرب، 
 .د.ط، د.ت(

 ـ(. ُٖٗٗىػ/ُُْٗ، ُبّبكت: دار الكتب العلمية، طتذكرة ا٢بفاظ )كلو: 
بة كىبة، د.ط، ىػ(، التفسّب كا٤بفسركف )القاىرة: مكتُّٖٗ: د. ٧بمد السيد حسْب )ت:الذىبي

 د.ت(. 
ىػ(، شرح تراجم أبواب البخارم، ٙبقيق: عزت فرغلي )القاىرة: ُُٕٔ: شاه كِف ا )ت:الدىلوم

 ىػ(.  َُِْدار الكتاب ا٤بصرم؛ بّبكت: الكتاب اللبناين، د.ط، 
ىػ(، ادِّث الفاصل بْب الراكم كالواعي، ٙبقيق: د. ٧بمد َّٔ: ا٢بسن أبو ٧بمد )ت:الرامهيرمزم

 ىػ(. َُْْ، ّعجاج ا٣بطيب )بّبكت: دار الفكر، ط
ىػ(، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ٙبقيق: ٧بمود ٕٓٗ: عبد الرٞبن )ت:ابن رجب الحنبلي

 ـ(.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُعبد ا٤بقصود كآخركف )ا٤بدينة النبوية: مكتبة الغرباء األثرية، ط
ٙبقيق: ٧بمد حجي  وؿ السلف،ىػ(، صلة ا٣بلف ٗبوصَُْٗ: ٧بمد بن ةطاىر )ت:لرُّكدانيا

 ـ(. ُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُ)بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط
د. أ٠باء الكتب ا٤بتمِّم لكشف الظنوف, ٙبقيق:  ،ىػ(َُٖٕ: عبد اللطيف )ت:رًياض زىادىه الحنفي

 .ـ(ُّٖٗىػ/َُّْ، ٧ّبمد التو٪بي )دمشق: دار الفكر، ط
اين على موةطأ اإلماـ مالك، ٙبقيق: ةطو عبد (، شرح الزرقىػُُِِ: ٧بمد األزىرم )ت:الزرقاني

 ـ(.ََِّىػ/ُِْْ، ُالرءكؼ سعد )القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط
 ـ(.ََِِ، ُٓاألعبلـ )د.ـ: دار العلم للمبليْب، ط، ىػ(ُّٔٗ: خّب الدين )ت:الزركلي
للسنة النبوية، د. ٧بمد رفعت، يف ظبلؿ السنة، قراءة فكرية أدبية تستشرؼ الفقو ا٢بضارم  زنجير:

يف ٨بتلف جوانب ا٢بياة اإلنسانية كقضاياىا اإلسَباتيجية )دمشق: اقرأ للطباعة كالنشر؛ دار التوفيق 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

381 

 ـ(.ََِّىػ/ُِّْ، ُللطباعة كالنشر، ط
علم الرجاؿ نشأتو كتطوره من القرف األكؿ إُف ِناية ىػ(، ُِْٕ: د. ٧بمد آؿ مطر )ت:الزىراني
 ـ(. ُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُا٥بجرة للنشر، ط)الرياض: دار القرف التاسع 
د. عبد الكرًن زيداف؛ كعبد ا: د. عبد القهار داكد، علـو ا٢بديث )بغداد: مطبعة عصاـ، : زيداف

 ، د.ت(.ِط
ىػ(، ةطىبقات الشافعية الكربل، ٙبقيق: د. ٧بمود ُٕٕ: عبد الوىاب تاج الدين )ت:السُّبكي

 ىػ(.ُُّْ، ِللطباعة كالنشر، طالطناحي كد. عبد الفتاح ا٢بلو )د.ـ: ىجر 
تم النسائي ركاية ابن األىٞبر، ٙبقيق: َِٗ: ٧بمد أبو ا٣بّب )ت:السَّخاكم ىػ(، القوؿ ا٤بعتىرب يف خى

، ط  ـ(. ُٗٗٗىػ/َُِْ، ُجاسم الفجي )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي كدار ابن حـز
، ُمصر: مكتبة السنة، طكلو: فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي، ٙبقيق: علي حسْب علي )

 ـ(. ََِّىػ/ُِْْ
منهج اإلماـ أيب عبد الرٞبن النسائي يف ا١برح كالتعديل كٝبع أقوالو يف الرجاؿ ، : د. قاسمسعد

 )ديب: دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الَباث، د.ط، د.ت(.
يق: عبد الكرًن بن ر٠بي عبد الرٞبن، هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار، دراسة كٙبق السعدم:

 ـ(. ََِِىػ/ُِِْ، ُآؿ الدريِب )د.ـ: مكتبة الرشد للنشر، ط
ىػ(، حاشية السندم على سنن النسائي، "مطبوعةه مع ُُّٖ: ٧بمد أبو ا٢بسن )ت:السندم

 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٔ، ِالسنن" )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، ط
سن ااضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة، ٙبقيق: ىػ(، حُُٗ: عبد الرٞبن جبلؿ الدين )ت:السيوطي

 ـ(.ُٕٔٗىػ/ُّٕٖ، ٧ُبمد أبو الفضل إبراىيم )مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط
كلو: تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم, ٙبقيق: أبو قتيبة نظر ٧بمد الفاريايب )د.ـ: دار ةطيبة، 

 د.ط، د.ت(.
طبوعةه مع السنن" )حلب: مكتب ا٤بطبوعات حاشية السيوةطي على سنن النسائي، "مكلو: 

 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٔ، ِاإلسبلمية، ط
، طكلو:  ، ُشرح ألفية العراقي، ٙبقيق: أبو حفص شادم النعماف )بّبكت: دار ابن حـز

 ـ(.ََِٖق/ُِْٗ
، ُ: ٧بمد أٲبن، فهرس سنن النسائي= فتح ا٤بغيث )بّبكت: دار ا١بيل، طالشبراكم

 ـ(. ُُٗٗق/ُُُْ
٧بمد يوسف، ا٤بنهج النبوم يف تىقوًن األخطاء )حوِف: ا٤بكتبة العامرية للدعاية د.  الشطى:
 ـ(.ََُِىػ/ُُّْ، ِكاإلعبلف، ط
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، أغسطس ُٓ: مصطفى، مناىج التأليف عند العلماء العرب )د.ـ: دار العلم للمبليْب، طالشكعو
 ـ(. ََِْ

 ق(.ُٖٔٗ، ٔهضة ا٤بصرية، ط: د. أٞبد، كيف تىكتب ٕبثنا أك رسالة )القاىرة: مكتبة النشلبي
ىػ(، شرح سنن النسائي= شركؽ أنوار ا٤بنن الكربل َُْٓ: ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب )ت:الشنقيطي

 ىػ(. ُِْٓ، ُاإل٥بية بكشف أسرار السنن الصغرل النسائية، )السعودية: د.ف، ط
مطبعة ا٤بدين،  : أٞبد بن األمْب، الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، ٙبقيق: فؤاد سيد )د.ـ:الشنقيطي

 ـ(.ُٖٗٗق/َُْٗ، ْط
: د. ا٢بسْب بن ٧بمد، مىنهجيَّة ًفقو ا٢بديث عند القاضي ًعياض يف ًإكماؿ ا٤بعلم بفوائد شواط

 ـ(.ُّٗٗىػ/ُُْْ، ُمسلم )ا٣برب بالسعودية: دار ابن عفاف للنشر، ط
يخ زىادىه على تفسّب (، حاشية ميػٍحًي الدِّين شً ىػُٓٗ: ٧بمد بن ميٍصًلح ا٢بىنىفي )ت:ًشيخ زىادىه

، ُ: دار الكتب العلمية، طالقاضي البػىٍيضاكم، ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر شاىْب )بّبكت
 ـ(.ُٗٗٗ/ػىُُْٗ

٧بمد علي، من كينوز السُّنة ًدراساته أىدبيةه كليغوية من ا٢بديث الشريف، )بّبكت: عاَف  الصابوني:
 ـ(.ُٖٓٗىػ/َُْٓ، ُالكتب، ط

بو داككد حياتو كسننو )د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت، بواسطة ا٤بكتبة ٧بمد لطفي، أد. : الصباغ
 الشاملة(.

 ـ(.ُٖٖٗىػ/َُْٗ، ُكلو: التَّصوير الفِبِّ يف ا٢بديث النَّبوم )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، ط
 : ٧بمد صبلح؛ كأٞبد: سامح عثماف، ا٤بوسوعة )اإلسكندرية: عتبة الثقافة، د.ط، د.ت(.صديق

ا، جهود ا٤بعاصرين يف خدمة السنة ا٤بشرفة )دمشق: دار القلم؛ بّبكت:  : ٧بمد عبدأبو صعيليك
 ـ(. ُٓٗٗىػ/ُُْٔ، ُالدار الشامية، ط

ىػ(، معرفة أنواع علـو ا٢بديث= مقدمة ابن الصبلح، ٙبقيق: نور ّْٔ: عثماف )ت:ابن الصالح
 ـ(. ُٖٔٗىػ/َُْٔالدين عَب )سوريا: دار الفكر؛ بّبكت: دار الفكر ا٤بعاصر، د.ط، 

غاية األحكاـ يف أىحاديث األحكاـ، ٙبقيق: د. ٞبزة أٞبد ىػ(، ْٗٔأٞبد ٧بب الدين )ت:: الطبرم
 ـ(.ََِْ/ىػُِْْ، ُ: دار الكتب العلمية، طالزين )بّبكت
، َُ: ٧بمود، تيسّب مصطلح ا٢بديث )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، طالطحاف

 ـ(.ََِْىػ/ُِْٓ
ىػ(، مسند أيب داكد الطيالسي، ٙبقيق: د. ٧بمد بن عبد َِْأبو داكد )ت:: سليماف الطيالسي

 ـ(.ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ُاسن الَبكي )مصر: دار ىجر، ط
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: عكاشة عبد ا٤بناف، االستعاذة كيف ك٤باذا كمػما استعاذ منو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم الطيبى
 )القاىرة: مكتبة الَباث اإلسبلمي، د.ط، د.ت(.

قيقاته كأىنظاره يف القرآف كالسُّنة )تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع؛  ر:ابن عاشو  ٧بمد الطَّاىر، ٙبى
 ـ(. ََِٕىػ/ُِْٖ، ُالقاىرة: دار السبلـ للطباعة كالنشر، ط

: د. عبد اسن، اإلماـ مسلم كصحيحو، من ٦بلة ا١بامعة اإلسبلمية )ا٤بدينة ا٤بنورة: ا١بامعة العباد
 ـ(. َُٕٗىػ/َُّٗلعدد األكؿ، ، اّاإلسبلمية، ط

ىػ(، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ٙبقيق: علي ٧بمد ّْٔ: يوسف أبو عمر )ت:ابن عبد البر
 ـ(. ُِٗٗىػ/ُُِْ، ُالبجاكم )بّبكت: دار ا١بيل، ط

، ُكلو: االستذكار، ٙبقيق: ساَف ٧بمد عطا ك٧بمد علي معوض )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط
 ـ(.َََِىػ/ُُِْ
 : حسن، ِتذيب كتاب االستعاذة للنسائي )القاىرة: دار ا٢بديث، د.ط، د.ت(.بد الحميدع

ىػ(، الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، ٙبقيق: عادؿ عبد ا٤بوجود ّٓٔ: عبد ا أبو أٞبد )ت:ابن عدم
  ـ(. ُٕٗٗىػ/ُُْٖ، ُكعلي معوض )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

(، تاريخ دمشق، ٙبقيق: عمرك بن غرامة العمركم )د.ـ: ىػُٕٓ: علي أبو القاسم )ت:ابن عساكر
 ـ(.ُٓٗٗىػ/ُُْٓدار الفكر للطباعة كالنشر، د.ط، 

د. سيد بن حسْب، رياض ا١بنة يف الرَّد على ا٤بدرسة العقليَّة كمينكرم السُّنة )القاىرة: دار  العفاني:
 ـ(.ََِٔىػ/ُِْٔ، ُالعفاين، ط

ىػ(، األنس ا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل، ٙبقيق: عدناف ِٖٗ)ت: : عبد الرٞبن أبو الييٍمنالعيلىٍيمي
 نباتة )عماف: مكتبة دنديس، د.ط، د.ت(. 

ىػ(. شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىىب، ٙبقيق: َُٖٗ: عبد ا٢بي أبو الفبلح )ت:ابن الًعماد العىكرم
 ـ(. ُٖٔٗىػ/َُْٔ، ٧ُبمود األرناؤكط )دمشق كبّبكت: دار ابن كثّب، ط

: د. حامت الشريف، دراسة منهجية لسنن النسائي كابن ماجو )رسالة َف تطبع فيما أظنُّ، ونيالع
 كأصلها دركسه أيلقيت يف دكرةو علمية، ا٤بكتبة الشاملة(. 

ىػ(، توضيح ا٤بقاصد كتصحيح القواعد يف شرح قصيدة ُِّٕ: أٞبد بن إبراىيم )ت:ابن عيسى
 ىػ(.َُْٔ، ّيش )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، طاإلماـ ابن القيِّم، ٙبقيق: زىّب الشاك 

ىػ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )بّبكت: دار إحياء الَباث ٖٓٓ: ٧بمود ا٢بنفي )ت:العيني
 العريب، د.ط، د.ت(.

ىػ(، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية )منشوره يف ا٤بكتبة الشاملة، يف ََُُ: تقي الدين )ت:الغزم

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

384 

 الَباجم كالطبقات(.
ىػ(، مسالك األبصار يف ٩بالك األمصار )أبو ظيب: اجملمع ْٕٗأٞبد العمرم )ت: ابن فضل اهلل:

 ىػ(.ُِّْ، ُالثقايف، ط
ىػ(، التعليقات السلفية على سنن النسائي، ٙبقيق: َُْٗ: ٧بمد عطاء ا حنيف )ت:الفوجياني

 ىػ(.ُِِْ، ُبة السلفية، طباكستاف: ا٤بكت -أيب األشباؿ أٞبد شاغف؛ أٞبد ٦بتىب السلفي )الىور
، ُىػ(، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )بّبكت: دار الفكر، طَُُْ: علي ا٤ببل )ت:القارم

 ـ(. ََِِىػ/ُِِْ
د. سعيد بن علي بن كىف، حصن ا٤بسلم من أذكار الكتاب كالسنة )ا٤بملكة العربية  القحطاني:

 ىػ(. َُْٗ، ُلدعوة كاإلرشاد، طالسعودية: كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كا
 ـ(.ََِٖ، ٓد. يوسف، كيف نتعامل مع السنة النبوية )القاىرة: دار الشركؽ، ط القرضاكم:

(، ا١بامع ألحكاـ القرآف، ٙبقيق: عبد ا الَبكي ىػُٕٔ: ٧بمد بن أٞبد األنصارم )ت:القرطبي
 ـ(. ََِٔ)د.ـ: مؤسسة الرِّسالة، د.ط، 

، طد. عائض بن عب القرني:  ـ(.  ُٗٗٗىػ/َُِْ، ُد ا، ترٝباف السنة )بّبكت: دار ابن حـز
، ُأ.د. شرؼ ٧بمود، ا٤بنهاج يف علـو ا٢بديث )كواال٤ببور: مؤسسة البياف، ط القضاة:

 ـ(.ََِّىػ/ُِْْ
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْ، ٓكلو: ا٥بىٍدم النَّبوم يف الرَّقىائق )عمَّاف: دار الفرقاف، ط

، ْف شرٍح سبعةن كثبلثْب حديثنا )عمَّاف األردف: دار الرازم، طكلو: ا٢بديث النبوم الشري
 ـ(.َََِىػ/ُُِْ

ىػ(، ا٢ًبطَّة يف ذًكر الصحاح الستة )بّبكت: دار الكتب َُّٕ: ٧بمد صديق خاف )ت:الًقنَّوجي
 ـ(.ُٖٓٗىػ/َُْٓ، ُالتعليمية، ط

ت: دار الكتب العلمية، شركط األئمة السِّتة )بّبك ىػ(، َٕٓ: ٧بمد بن ةطاىر )ت:ابن القىيسراني
 ـ(.ُْٖٗىػ/َُْٓ، ُط

: أبو بكر، منهج اإلماـ البخارم يف تصحيح األحاديث كتعليلها )من خبلؿ ا١بامع الصحيح( كافي
، ط  ـ(. َََِىػ/ُِِْ، ُ)بّبكت: دار ابن حـز

-قُِّٓ: خالد حسن، مدرسة دار ا٢بديث ا٣بّبية ٗبكة ا٤بكرمة دراسة تارٱبية تقوٲبية  الكبكبي
 ق(.َُّْ-قُِْٗق[ )رسالة تكميليَّة ٤برحلة ا٤باجستّب، جامعة أـ القرل، مكة ا٤بكرمة، ُِْٗ

ىػ(، فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا٤بعاجم كا٤بشيخات ُِّٖ: ٧بمد عبد ا٢بيِّ )ت:الكتاني
 ـ(. ُِٖٗ، ِكا٤بسلسبلت، ٙبقيق: إحساف عباس )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط
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اء : إ٠باعيل أابن كثير ٙبقيق: علي شّبم )د.ـ: دار إحياء البداية كالنهاية، ىػ(، ْٕٕ)ت:بو الًفدى
 ـ(. ُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُالَباث العريب، ط

 ـ(. ُٕٗٗىػ/ُُْٖ، ُكنسخة بتحقيق: عبد ا الَبكي )د.ـ: دار ىجر للطباعة كالنشر، ط
كتبة الثقافة الدينية، كلو: ةطبقات الشافعيْب، ٙبقيق: د. أٞبد عمر ىاشم، د. ٧بمد زينهم )د.ـ: م

 ـ(. ُّٗٗىػ/ُُّْد.ط، 
= أبو سعد األثرم، دليل الرسائل ا١بامعية يف علـو ا٢بديث النبوم يف لجنة الببليوغرافيا اإلسالمية

ـ ا٤بناقشة كا٤بسجلة )رسالة منشورةه على االنَبنت دكف ََِِمعظم ا١بامعات اإلسبلمية حٌب عاـ 
 معلومات(.

اٌف، فنُّ الركاية عند اإلماـ النسائي يف السنن بقولو: كذىكر آخر"، ٦بلة : د. دخيل بن صاللحيداف
 .ّٔ، كالعدد: ُٖىػ، ا١بزء ُِْٕجامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية كأداهبا، يف ربيع األكؿ 

د: ىػ(، مرعاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )بنارس ا٥بنُُْْ: عبيد ا الرٞباين )ت:المباركفورم
 ـ(.ُْٖٗىػ/َُْْ، ّإدارة البحوث العلمية كالدعوة كاإلفتاء با١بامعة السلفية، ط

ىػ(، ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم )بّبكت: دار ُّّٓ: ٧بمد عبد الرٞبن )ت:المباركفورم
 الكتب العلمية، د.ط، د.ت(. 

 ـ(.ُِٗٗ ،ْعلماء كمفكركف عرفتهم )السعودية كمصر: دار الشواؼ، ط، : ٧بمدالمجذكب
د. سعد، أىحاديث الوىٍقف اإًلسبلمي كدىٍكره يف بًناء اجملتىمىع اإًلٍسبلمي )ا٤بنصورة: دار  المرصفي:

 ـ(.ََِٓق/ُِْٔ، ُاليقْب للنشر كالتوزيع؛ الرياض: دار القبلتْب للنشر كالتوزيع، ط
بشار عواد  ٙبقيق: د.ِتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ، ىػ(. ِْٕ: يوسف أبو ا٢بجاج )ت:المزم

 .ـ(َُٖٗىػ/ََُْ، ُمؤسسة الرسالة، ط: بّبكت)
ٙبفة األشراؼ ٗبعرفة األةطراؼ، ٙبقيق: عبد الصمد شرؼ الدين )د.ـ: ا٤بكتب اإلسبلمي؛ كلو: 

 ـ(. ُّٖٗىػ/َُّْ، ِكالدار القٌيمة، ط
 كلية"عناصر شرح ا٢بديث النبوم يف ا١بامعات بْب الواقع كالطموح"،  : د. صاٌف يوسف، معتوؽ

الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ندكة علـو ا٢بديث: كاقع كآفاؽ، يف كلية الدراسات بديب، عاـ )صفر 
 ـ(. ََِّىػ/أبريلُِْْ

ٝباؿ (، ا٤بواعظ كاالعتبار بذكر ا٣بطط كاآلثار، ٙبقيق: د. ىػْٖٓ: أٞبد أبو العباس )ت:المقريزم
 ىػ(. ُُْٖ، ُط الدين الشياؿ كد. ٧بمد حلمي )بّبكت: دار الكتب العلمية،

ىػ(، فضل األخبار كشرح مذاىب أىل اآلثار كحقيقة ّٓٗ: ٧بمد أبو عبد ا )ت:ابن مىٍندىه
 (.ىػُُْْ، ُ)الرياض: دار ا٤بسلم، طٙبقيق: عبد الرٞبن الفريوائي  = شركط األئمة،السنن

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

386 

ق: أبو ٞباد ىػ(، األكسط يف السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ، ٙبقيُّٗ: ٧بمد أبو بكر )ت:ابن المنذر
 ـ(.ُٖٓٗىػ/َُْٓ، ُصغّب أٞبد )الرياض: دار ةطيبة، ط

، ّدار صادر، ط(. لساف العرب )بّبكت: ىػُُٕ)ت:ٝباؿ الدين  : ٧بمدابن منظور األنصارم
 .ىػ(ُُْْ

ٙبقيق: ركحية النحاس كآخركف )دمشق: دار الفكر للطباعة كلو: ٨بتصر تاريخ دمشق البن عساكر، 
 . ـ(ُْٖٗىػ/َُِْ، ُكالتوزيع، ط

، أىسانيد الكتب الستة كغّبىا، ًضٍمن: ٦بموعه فيو رىسائل البن (ػىِْٖ)ت:: ٧بمد ابن ناصر الدين
، ط ناصر الدين، ٙبقيق: مشعل ا٤بطّبم  ـ(.ََُِ/ىػُِِْ، ُ)د.ـ: دار ابن حـز

د. ىػ(، تسمية مشايخ أيب عبد الرٞبن النسائي، اعتُب هبا: َّّ: أٞبد أبو عبد الرٞبن )ت:النسائي
 ىػ(. ُِّْ، ُحامت الشريف )مكة ا٤بكرمة: دار عاَف الفوائد، ط

 كلو: عمل اليـو كالليلة، دراسة كٙبقيق: د. فاركؽ ٞبادة، )د.ـ: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(.
كلو: سنن النسائي بشرح ا٢بافظ جبلؿ الدين السيوةطي كحاشية اإلماـ السندم، اعتُب بو كرقَّمو 

الفتاح أبو غدة )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية؛ بّبكت: دار البشائر كصىنىع فهارسو: د. عبد 
 ـ(.ُْٗٗىػ/ ُُْْا٤بفهرسة،  ّاإلسبلمية، ط

كنسخة: سنن النسائي= اجملتىب من السنن، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة )حلب: مكتب ا٤بطبوعات 
 ـ(.ُٖٔٗق/ َُْٔ، ِاإلسبلمية، ط

وةطي كحاشية اإلماـ السندم )القاىرة: دار ا٢بديث، د.ط، سنن النسائي بشرح ا٢بافظ السيكنسخة: 
  ـ(. كيف الغبلؼ ا٣بارجي كيتب: )بّبكت: دار ا١بيل(، ككذا ةطبعة: )دار الرياف(.  ُٕٖٗىػ/َُْٕ

سنن النسائي الصغرل، إشراؼ. صاٌف آؿ الشيخ، )الرياض: دار السبلـ للنشر كالتوزيع، كنسخة: 
 ـ(. ُٗٗٗق/ َُِْ، ُط

النسائي ا٤بسمَّى باجملتىب بشرح ا٢بافظ جبلؿ الدين السيوةطي كحاشية اإلماـ السندم، سنن كنسخة: 
 ـ(.   ُٓٗٗىػ/ ُُْٓضبط كتوثيق: صدقي ٝبيل العطار )بّبكت: دار الفكر، د.ط، 

: دار الكتب كلو: كتاب السنن الكربل, ٙبقيق د. عبد الغفار البندارم كسيد كسركم حسن )بّبكت
 ـ(.  ُُٗٗ/ ىػُُُْ، ُالعلمية، ط

، ُكنسخة: السنن الكربل, إشراؼ: شعيب األرناؤكط )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ط
 ـ(.  ََُِىػ/ُُِْ

السنن الكربل، اعتُب بو كخرَّج أحاديثو: أبو أنس جاد ا ا٣بدَّاش )الرياض: مكتبة الرشد؛ كنسخة: 
 ـ(.ََِٔىػ/ ُِْٕ، ُعماف: الدار العثمانية، ط

 (. ىػُّٔٗ, ُكوف، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد )حلب: دار الوعي, طالضعفاء كا٤بَبك كلو: 
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كلو: خصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب ةطالب رضي ا عنو، "من مقدمة التحقيق"، ٙبقيق كٚبريج: 
 ىػ(.   َُْٔ، ُأٞبد مّبين البلوشي )الكويت: مكتبة ا٤بعبل، ط

ؤسسة الكتب كسيد ا١بليمي )بّبكت: متفسّب النسائي، ٙبقيق كٚبريج: صربم الشافعي كلو: 
 (.  ىػَُُْ، ُالثقافية، ط

، ُكلو: تىسمية مىن َف يرك عنو غّب رجلو كاحد، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد )حلب: دار الوعي، ط
  ىػ(. ُّٗٔ

ىػ(، التقييد ٤بعرفة ركاة السنن كا٤بسانيد، ٙبقيق: كماؿ يوسف ِٗٔ: ٧بمد ا٢بنبلي )ت:ابن نقطة
 ـ(.ُٖٖٗىػ/ َُْٖ، ُ: دار الكتب العلمية، طا٢بوت )د.ـ

: د. ٧بمد ٧بمدم: ا٤بدخل إُف سنن اإلماـ النسائي )الكويت: مكتب الشئوف الفنية النورستاني
 ـ(. ََِٖىػ/ُِْٗ، ُالتابع لوزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية بدكلة الكويت، ط

بن ا٢بجاج )بّبكت: دار إحياء ىػ(، ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم ٕٔٔ: ٧بيي الدين ٰبي )ت:النوكم
 ىػ(. ُِّٗ، ِالَباث العريب، ط
ىػ(، صحيح مسلم= ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر، ٙبقيق: ُِٔ: مسلم بن ا٢بجاج )ت:النيسابورم

 ٧بمد فؤاد عبد الباقي )بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، د.ط، د.ت(.
ػ لم ا٤بسمَّى: الكىوكىب الوىَّاج كالرَّكض ٧بمد األمْب بن عبد ا األرىمي، شرح صحيح مس رىرم:الهى

البهَّاج يف شرٍح صحيح مسلم بن ا٢بجَّاج، مراجعة ١بنة من العلماء برئاسة الربكفسور. ىاشم ٧بمد مهدم 
 ـ(.ََِٗىػ/َُّْ، ُ)جدة: دار ا٤بنهاج؛ بّبكت: دار ةطوؽ النجاة، ط

اليوـى كاألىٍصحاب )الرياض: دار الراية سليم بن عيد، ًدرءي ااًلٍرتياب عن حديث ما أنا عليو  الهاللي:
 ـ(.َُٗٗق/َُُْ، ُللنشر كالتوزيع، ط

، ُكلو: أين ا؟ دفاعه عن حديث ا١بارية ركايةن كدراية )حوِف بالكويت: الدار السلفية، ط
 ـ(.ُٖٖٗىػ/َُْٖ

منها: الكويت، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )األجزاء األخّبة  -كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية
 ىػ(.ُِْٕ، ِالكويت: كزارة األكقاؼ، ط

ىػ(، ترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك، ٙبقيق: ابن تاكيت ْْٓ: القاضي عياض )ت:اليىحصبي
 ـ(.ُٓٔٗ، ُالطنجي كآخركف )ا٤بغرب: مطبعة فضالة، ط
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  مراجع من النترنت: -ب      

 
  الرابط:ك ، اإلماـ النسائي كببلد الشاـ ،ملتقى أىل ا٢بديث :موقع -

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121157.) ( :َُِّتاريخ الزيارة-ُِ-ُٗ.) 
 كالرابط:  خ ادث ٧بمد علي آدـ األثيويب،ترٝبة الشيكمنو: 

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127860.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) 
 (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297)للعبلمة ادث الشيخ ٧بمد..، كالرابط:  سّبة موجزةكمنو: 

 (. َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: )
تاريخ (. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207208)كالرابط:  ،خّبة العقىب شرح اجملتىبكمنو: ذ

 (. ُٓ-ُِ-َُِِالزيارة: )
 نريد ا٤بساعدة يف تراجم ا٤بدرسْب ا٤بعاصرين..، كالرابط: : كمنو

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=955699.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ  .) 
 ، كالرابط:   لعرؼ الوردم ترٝبة الشيخ ٧بمد..اكمنو: 

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78277  .) (.َٕ-َُ-َُُِيخ الزيارة: )تار 
تاريخ الزيارة:  .(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9512) تقييم ذخّبة العقىب، كالرابط:كمنو: 

ابع"، مث أيغلق، كحيًفظ بعض مواضيعو يف "ملتقى رات ا٤بطى مى ػى ل ا٤بوضوع ٤بوقع: "ثصٍ كأى  (.َّ-َٓ-َُِِ)
 .ىذا ا٤بوضوع أىل ا٢بديث"، ككاًضحه نىفاسىةي 

 (.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26932) ". كالرابط:إبث عن شركح معاصرة لكتب السنةكمنو: "
 (. ُُ-ُِ-َُِْتاريخ الزيارة: )

-َِ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://cutt.us/HZfK) سفارم. كالرابط بعد اختصاره: :خريطة موقع -
َْ .) 

 (. ُٓ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (.http://cutt.us/AAgA)ذنا، كالرابط بعد اختصاره: موقع: نواف -
 (. ُْ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: )(. http://cutt.us/bQzT) ا٤بعرفة، "نسا"، كالرابط: :موقع -

-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ). (http://cutt.us/VAYE8) "تركمانستاف"، كالرابط بعد اختصاره:كمنو: 
ُْ .) 

تاريخ الزيارة:  (.http://www.waqfeya.com/book.php?bid=484)كالرابط:  : نسخة ا٤بكنز،ا٤بكتبة الوقفية -
(َُِْ-َُ-ُِ.) 

 كالرابط: الصغرل، د. علي العمراف، باسم: شركح سنن النسائي موقع: صيد الفوائد،  -
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(http://www.alukah.net/Web/alemran/0/28840/.)  :تاريخ الزيارة (َُِِ-َٔ-ُْ  .) 
 كالرابط:ة، تسلسل األحداث ا٤بهمموقع: مقاتل من الصحراء،  -
 (http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/AmnBahrAhm/sec13.doc_cvt.htm.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-

َٔ-َّ .) 
 لرابط:كا كاقع ا٤بسلمْب يف إثيوبيا بْب الغثائية كالضياع. منتدل: فرساف السنة. -

(http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=150391.) ( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ .) 
 وسوعة كيكيبيديا، باسم: إثيوبيا. كالرابط بعد اختصاره:م -
 ()http://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖ%Aٓ%Dٖ%AB%Dٗ%ٖA%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%Aٕ.) اريخ الزيارة: ت

(َُِْ-َّ-َٖ .) 
 موسوعة الويكبيديا، كالرابط: كمنو:          

 (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6.) ( :َُِّتاريخ الزيارة-ُِ-َْ.) 
 (.ُُ-ُِ-َُِْتاريخ الزيارة: ) (.http://cutt.us/xhF0F) كمنو: باسم: )أبو إسحاؽ ا٢بويِب(. كالرابط:  
 ، كما يف الرابط: ( ٦بلدناِِدار ابن ا١بوزم، يف ) -

 (http://www.aljawzi.com/book.php?book=819). ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٓ-َٖ .) 
ى مقاؿ عبد ا علي ا٣بطيب، باسم: ٠بيوي الًقيم ا٤بشَبكة، كعبلقة النيب صلصحيفة االقتصادية،  -

 ـ(. كالرابط:َُُِيوليو ُِكتاريخ نشره: )ا عليو كسلم بالنَّجاشي، 
 (http://www.aleqt.com/2011/07/12/article_558241.html.) ( :َُِّتاريخ الزيارة-َُ-ِٓ .) 

 مؤرخوف يناقشوف كاقع أسواؽ العرب كنشاط قريش التجارم، كالرابط: كمنها: 
(http://www.aleqt.com/2011/09/26/article_584038.html) .( :َُِّتاريخ الزيارة-َُ-ِٓ.)   

-َّ-َُِْتاريخ الزيارة: )(. http://www.aleqt.com/2012/05/01/article_652664.html) الرابط:هبذا كمنها: 
َٖ .) 

 : جريدة الوسط اليومية: اإلسبلـ كا٤بسلمْب يف إثيوبيا، ٙبديات كآماؿ. كالرابط -
( http://www.el-wasat.com/portal/News-55716551.html.) ( :َُِْتاريخ الزيارة-َّ-َٖ .) 

 كالرابط:..، ترٝبة الشيخ ٧بمد بن علياإلماـ اآلجرم،  :منتديات -
  (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23688). :تاريخ الزيارة (َُِِ-َٕ-ِٖ.) 

 (. َُ-َٔ-َُِِتاريخ الزيارة: ) (. /http://www.alsonah.org) ،الشيخ :موقع -
 (.َٔ-َُ-َُُِتاريخ الزيارة: )(. http://www.alsonah.org/books.htm) مؤلفاتو":كمنو: "

تاريخ الزيارة:  (.http://www.archive.org/details/athiobi-Nukhbah) شرحو نزىة النظر: : األرشيف،موقع -
(َُُِ-َُ-َٕ .) 
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  (.http://cutt.us/60qo) رابط ٨بتصره لدركس الشيخ ا٤برفوعة على موقع األرشيف:كمنو: 
لعلمي، تب كصوتيات الشيخ ٧بمد علي آدـ األثيويب، يف اجمللس ادعوة ١بمع ك ،: األلوكةموقع -
  (.َٕ-َُ-َُُِتاريخ الزيارة: ) (.http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20693) كالرابط:

تاريخ  (.http://www.liveislam.net/browsearchive.php?id=22881) دركس الشيخ على اإلسبلمي، البث :موقع -
 (. َُ-َٔ-َُِِ)الزيارة: 
تاريخ الزيارة:  (.http://awraq-79.blogspot.com/2012/01/blog-post_29.html)مدكنة أكراؽ الورد، كالرابط:  -

(َُِِ-َٗ-ُّ .) 
 كالرابط:   ترٝبة الشيخ ادث ٧بمد علي آدـ..، كل السلفيْب،: منتديات -

 (http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=4846.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٔ-َُ .) 
 كالرابط: ترٝبة للشيخ ٧بمد بن علي..، ٦بالس الذكر السلفية،  :موقع -      

(http://majalis-aldikr.com/play-2851.html.) ( :َُِِتاريخ الزيارة-َٕ-ِٖ.)   
 كالرابط:مع تصرُّؼ، ، ترٝبة الشيخ أيب إسحاؽ ا٢بويِب موقع: ا٤بكتبة الشاملة -      
(http://shamela.ws/index.php/author/162.) ( :َُِْتاريخ الزيارة-ُِ-ُُ .) 
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