بسم هللا الرحمن الرحيم

مقارنة بين شروح كتب السنة الستة ()7
الشيخ /عبد الكريم الخضير

بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

(تحفة األحوذي):

الكالم اآلن في بقية شروح الترمذي ،شروح الموطأ وابن ماجه ،من شروح الترمذذي ووذو مذن أهفسذها وأجودوذا وان

كان صاحبه متأخ اًر (تحفذة األحذوذي) مفلفذه محمذد عبذد الذرحمن بذن عبذد الذرحيم المبذاركفوري المتذوفى سذهة ذال

وخمسين و ال مائة وألف ،ووذا الكتاب حقيق ًة من أهفع الشذروح المتداولذة اآلن علذى جذامع الترمذذي ،وأهفذع لطالذب
العلم من شرح ابن العربي ،مع إمامة ابن العربذي ورسذوق مدمذه فذي الفقذه الملكذي ولكذن مذع ذلكذم وذو أهفذ مهذه
ألن جهذذد ابذذن العربذذي فذذي العالذذب مهصذذب علذذى األحكذذام وا سذذتهباط لكذذن وذذذا شذذرح لذذي

بالقصير المخل ،هعم وان كان في أوله أجود مهه في آخره ،لي
ولي

بم ابة شرح ابن سيد الها

بالطويذذل الممذذل ،و

وتتماتذه فذي الطذو ،

م ل شرح السيوطي في شدة ا ختصار.

مقدمذذة الكتذذاب تقذذع فذذي ج ذةئين ،مقدمذذة التحفذذة فذذي ج ذةئين ،ووذذذان الجذذةفان مشذذتمالن علذذى بذذابين ،فذذي كذذل بذذاب

فصو ك يرة ،الباب األو  :أشتمل على واحد وأربعين فصالً.
ذكر في الفصل األو  :حد علم الحدي

وأوله.

وال اهي :في فضل علم الحدي

وموضوعه وغايته.

وال ال  :في تدوين الحدي .

والرابع :في كتابة الحدي .

والخام  :في حجية الحدي  ،ووجوب العمل به.

والساد  :في أن حملة العلم في اإلسالم أك روم من العجم.

السابع :في شيوع علم الحدي

في أرض الههد وذا الكالم كله حق.

ال امن :في اختالف أغراض الها

في تصاهيفهم.

التاسع :في بيان طبقات كتب الحدي .

العاشر :في ذكر أهواع الكتب المصهفة في علم الحدي .

والحذذادي عشذذر فذذي ذكذذر الجوامذذع ،وذكذذر إلذذى الحذذادي واألربعذذين فذذي ذكذذر أه ذواع المصذذهفات ،ذكذذر كتذذب السذذهن

والمسذذاهيد والمسذذتخرجات ،والمسذذتدركات والمسلسذذالت والمعذذاجم والصذذحاح ،وكتذذب السذذهن ،وكتذذب األئمذذة األربعذذة،
وكتب الحدي

للحهفية أفذردوم بالذذكر ،وكتذب أسذماف الرجذا  ،وذكذر أئمذة الجذرح والتعذديل ،وعلذم أصذو الحذدي ،

وكتب غريب الحدي  ،وكتب شروح الحدي  ،وكتب أحاديذ

األحكذام ،ومختصذراته فذي الحذدي ب وكتذب التخذري ،

وكتب الموضوعات ،وكتب الهاسخ والمهسذوق ،وكتذب مختلذف الحذدي

واألهسذاب ،وكتذب وفيذات المحذد ين ،وكتذب

الصحابة ،وكتب المفتلف والمختلف ،وخصص الفصل األربعين لذكر األصو التي ذكروا الحهفية أو غيذروم لذرد

األحادي

الصذحيحة ،وذذا فصذل جيذد فذي مقدمذة التحفذة ،ذكذر فيذه األصذو التذي يعتمذد عليهذا بعذض المقلذدة مذن

الحهفية وغيروم يعتمدون على وذه األصو لرد السهن ،ووو تكلم عن وذه األصو وهقضها واحداً واحداً.
أما الفصل الحادي واألربعون ووو آخر فصو البذاب األو ذكذر فيذه كتذب الحذدي القلميذة الهذادرة ،المخطوطذات
الهادرة من كتب السهة ،وذكر أماكن وجودوا ،ووذا وو الذي ومذع عهذه السذفا بالهسذبة لصذحين ابذن خةيمذة ،ذكذر

ابذذن خةيمذذة وغيذذر ابذذن خةيمذذة ،ذكذذر مذذن صذذحين البخذذاري هسذذخة مذذن أواخذذر القذذرن ال الذ

وعليهذذا خطذذوط األئمذذة،

عليهذا خذا ابذن سذيد الهذا  ،وابذن دميذق العيذد ،والذذذوبي ،والع ارمذي ،وابذن حجذر ،ووذي موجذودة كاملذة ،وذكذر هسذذخ

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

اللعاب) ذكر بعض وذه الكتب التي ذكروا المباركفوري وشكك في وجودوا.

أما الباب ال اهي من المقدمة ذكر فيه سبعة عشر فصالً.
األو  :في ترجمة اإلمام الترمذي.

ال اهي :في فضائل جامعه.
ال ال

في ذكر رواة الجامع.

والرابع في بيان شرطه.
والخام

والسذذاد

في بيان رتبة جامع الترمذي.
فذذي بيذذان أهذذه لذذي

الوضاعين،

فذذي الترمذذذي حذذدي

شك أهه خرب له لكن الحدي

بالوضذع ،ولذذا مذرر الشذارح أهذه لذذي

موضذذوع ،الترمذذذي خذذرب لمحمذذد بذذن سذذعيد المصذذلوب ،ووذذو أحذذد

الذي خرجه مذن طريقذه هعذم لذو لذم ي بذت إ مذن طريقذه لحكذم عليذه

فذي الترمذذي حذدي

موضذوع ،وان كذذان ابذن الجذوةي أدخذل بعذض األحاديذ

مذذن جذذامع الترمذذذي وسذذهن أبذذي داود فضذالً عذذن ابذذن ماجذذه فذذي موضذذوعاته ،بذذل ةاد علذذى ذلكذذم ،فأدخذذل حذذدي اً فذذي
صحين مسلم ،وأدخل حدي اً من صحين البخاري رواية حماد بن شاكر.
المقصود أن ابذن الجذوةي بذالي فذي وذذا البذاب ،وأدخذل أحاديذ
وأيض ذاً فيذذه بعذذض األحادي ذ

الحافظ العرامي:

الحسذذهة ،بذذل فيذذه مذذا وذذو صذذحين ،ممذذا وذذو فذذي الصذذحيحين أو أحذذدوما ،ولذذذا يقذذو

وأك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذامع فيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه إذ خذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب
يقذو فذي الفصذذل السذابع :فذذي أن جميذع أحاديذ

ول جميع أحاديذ

ضذعيفة

تصذل إلذى حذد الوضذع فذي موضذوعاته

لمطلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق الضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعف عهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى أبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا الفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب
الترمذذي معمذو بهذذا أم بعضذها غيذذر معمذو بذذه يعهذي يتسذذاف

الترمذذي معمذو بهذا الترمذذي فذي آخذر الجذامع فذي علذل جامعذه ذكذر أن جميذع مذا فذي كتابذه

معمو به سوى حدي ين ،لم يست ِن من جامعه إ حدي ين:
أحدوما :حدي

مطر.

وال اهي :حدي

ابن عبا

أن الهبي -صلى هللا عليه وسلم -جمع بين الصالتين في المديهة مذن غيذر خ ال
ذوف و

معاويذة فذي متذل الشذارب المذرة الرابعذة ،يعهذي متذل المذدمن جذاف فيذه أحاديذ

تصذل بمجموعهذا إلذى

رتبة الحسذن ،وان كذان بعضذهم كالشذيخ أحمذد شذاكر يصذححها ،ذكذر الترمذذي أن العلمذاف اتفقذوا علذى عذدم العمذل

بهذا الحدي  ،بعضهم يرى أهه مهسوق لكن رأي ابن القيم في م ل وذا الحدي
لذم يرتذدع الهذا
الهذا

التوسا ،ووو أن متل الشذارب إذا

بالحذذد يكذون مذن بذذاب التعةيذر ،يعهذي لممذام أن يقتذذل الشذارب إذا أدمذن علذذى الشذرب ،ولذم يرتذذدع

بالحذذد الذذذي حذده الشذذارع ،وللشذذيخ أحمذد شذذاكر رسذذالة صذذعيرة اسذمها (كلمذذة الفصذذل فذي متذذل مذذدمن الخمذذر)

تعليقه أيضاً على المسهد مطو حو وذه المسألة ،وبح ها بح اً جيداً.

الحذذافظ ابذذن رجذذب -رحمذذه هللا تعذذالى -ةاد علذذى الحذذدي ين ،أحادي ذ
العلم.

ممذذا صذذن مذذن األحادي ذ

ولذذم يعمذذل بذذه أوذذل

والفصل ال امن :في اسم الكتاب.

والتاسع :في شروح جامع الترمذي.
والعاشر :في بيان عادات الترمذي في جامعه.

والحادي عشر :في شرح بعض األلفاظ المستعملة في جامع الترمذي.
وال اهي عشر :في تراجم فقهاف الحدي

ال ال

الذين ذكروم الترمذي.

عشر :في تراجم أئمة التفسير الذين ذكروم الترمذي.

والرابع عشر في تراجم أئمة اللعة المشهورين.

والخام

الحدي

عشر :فيما ومع في الجامع من المكررات ،معلوم أن جامع الترمذي أمل الكتب الستة تك ار اًر ألهذه يذذكر

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

هاد اًر.

والسذذاد

عشذذر :فذذي ذكذذر رواة جذذامع الترمذذذي علذذى الحذذروف ،الذذرواة الذذذين خذذرب لهذذم اإلمذذام الترمذذذي فذذي جامعذذه

ذكروم في وذه المقدمة مرتباً لهم على الحروف.

والس ذذابع عش ذذر :ف ذذي ش ذذرح بع ذذض األلف ذذاظ الت ذذي اس ذذتعملها الش ذذارح ،بع ذذض ا ص ذذطالحات المس ذذتعملة ف ذذي الش ذذرح

خصص لها الفصل السابع عشر.

وأما الكتاب فصدره -يعهي الشرح -صدره مفلفه بذكر أساهيده إلى اإلمام الترمذذي ،يعهذي كعذادة الشذراح ،ذم شذرع

ف ذذي الش ذذرح ،والش ذذرح ش ذذرح متوس ذذا ،يش ذذتمل عل ذذى ش ذذرح الترجم ذذة باختص ذذار ،ت ذذرجم لل ذذرواة وي ذذذكر م ذذا ف ذذيهم أيضذ ذاً
باختصار ،ويذكر من روى عهه ومذن رووا عهذه ،يذذكر بعذض كذالم الهقذاد فذي الذراوي لكهذه فذي العالذب يذرجن،
واهمذذا يعتمذذد غالب ذاً علذذى ترجيحذذات ابذذن حجذذر ،يشذذرح األلفذذاظ مذذن مذذتن الحذذدي
يستهبا من األحادي  ،يذذكر الخذالف مذع ا سذتد
يقتدي بالشوكاهي ،يخرب الحدي

وذذذا حذذدي

ويذذذكر مذذا فيهذذا مذذن احتمذذا ت،

والتذرجين مذن غيذر تعصذب لمذذوب معذين لكهذه فذي العالذب

من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحدي  ،يعهي إذا ما الترمذذي:

حسذذن صذذحين ،مذذا الشذذارح :وأخرجذذه فذذالن وفذذالن وفذذالن ،وذذذا موضذذع التخذري غالبذاً يخذذرب الشذواود

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

الترمذي وفي الباب) تخري لهذه الشواود ،وأيضاً الحافظ ابذن حجذر لذه كتذاب آخذر ،وأيضذاً كتذاب لمعاصذر اسذمه

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

الصذذفات مسذذلك الشذذارح جيذذد ،ي بذذت الصذذفات علذذى طريقذذة أوذذل السذذهة والجماع ذة ،وعلذذى كذذل حذذا

فالكتذذاب مذذا اة وذذو المتصذذدر بالهسذذبة لشذذروح الترمذذذي الموجذذودة المتداولذذة ألهذذه جذذامع بذذين الروايذذة والد اريذذة ،مذذن

غير تعصب

لمذوب و لعيره ،إهما يدور مع الهصوص.

(الكوكب الدري على جامع الترمذي):

فذذي كتذذاب لمعاصذذر آخذذر اسذذمه (الكوكذذب الذذدري علذذى جذذامع الترمذذذي) وذذذا الكتذذاب ألفذذه محمذذد يحيذذى بذذن محمذذد

إسذذماعيل الكهذذدولوي المتذذوفى سذذهة أربذذع و ال ذذين و ال مائذذة وألذذف ،شذذرح مختصذذر افتذذتن بمقدمذذة مختصذرة ورمذذة أو
ورمتين ،ذكر فيها موضوع علم الحدي  ،م ذكر إسهاده فذي الكتذاب ،ذكذر موضذوع علذم الحذدي

والعريذب أهذه ملذد

الكرماهي في ذلك وما " :موضوعه ذات رسو هللا -صلى هللا عليه وسلم "-وما " :ووو أجود من مو من يقو :
أن موضوع علم الحذدي

أموالذه -عليذه الصذالة والسذالم -وأفعالذه مذن حيذ

القبذو والذرد" ،سذمعها مقالذة الكذافيجي

فيما هقله السيوطي سابقاً ،وأن محيي الدين الكافيجي ما اة يتعجب مذن مذو الكرمذاهي أن موضذوع علذم الحذدي
وو ذات الرسو -عليه الصالة والسالم.-

بعذذد وذذذه المقدمذذة المختصذرة ذكذذر إسذذهاده فذذي الكتذذاب ،ذذم شذذرع فذذي شذذرح الكتذذاب ،فيذذذكر الترجمذذة ،ترجمذذة البذذاب،

يفذذرد المذذتن ،واهمذذا يسذذو مذذا يحتاجذذه مهذذه ،يذذذكر مذذا يحتذذاب مذذن المفذذردات

العهذوان ،ويشذذرحها بشذذرالح مختصذذر،
ويذذتكلم عليهذذا بشذ ال
ذيف مذذن التفصذذيل ،التفصذذيل بالهسذذبة لحجذذم الكتذذاب،

يخذذرب الحذذدي

و الش ذواود ،يذذذكر أحياه ذاً

بعذذض الفذذرو بذذين الهسذذخ والروايذذات لكهذذه بالهسذذبة للد اريذذة فيذذه ضذذعف ،والكتذذاب مطبذذوع فذذي أربعذذة أج ذةاف ،عليذذه

حاشية للشيخ محمد ةكريا الكهدولوي.
شرح الشيخ أحمد شاكر:

خامسااا شذذرح سذذماه مفلفذذه شذذرحا ،شذذرح الشذذيخ أحمذذد شذذاكر ،الشذذروح كمذذا وذذو معلذذوم إمذذا أن تكذذون موضذذوعية أو
عهذذه يعهذذي مذذن خ ذال مذذا ذكذذر فيذذه مذذن

موضذذعية أو مةجيذذة ،الموضذذوعية يذذأتي إلذذى الموضذذوع عام ذ ًة ويتحذذد
الهصذذوص ،وذذذا شذذرح موضذذوعي ،يعهذذي م لمذذا يشذذرح مذ الً كذذالم شذذيخ اإلسذذالم فذذي الواسذذطية بذذالهقو الواسذذعة مذذن

كالمه في كتبه المطولة ،يعهي يأتي إلى المسألة من الواسطية ووي باختصار يهقل لها كالما مذن كذالم الشذيخ -

رحمذه هللا تعذذالى -بتطويذذل ،وذذذا موضذذوعي ،يتحذد

عذذن الموضذذوع جملذذة و يحلذذل األلفذاظ ،وذذذا أمذذرب م ذذا لذذه:

(الروضة الهدية شذرح الواسذطية) وأيضذاً شذرح الشذيخ ابذن عيسذى علذى الهوهيذة مذن وذذا الهذوع ،يذأتي إلذى كذالم ابذن

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

يشذذرحها ،شذذرح موضذذعيا ،وذذذا غالذذب الش ذراح يصذذهعوهه ويتداولوهذذه ،وان كذذان اصذذطالح بعذذض المتذذأخرين أن فذذي
تسميتهم الحواشي وي المبدوفة بالقو ت لكن غالب الشروح تعتمذد وذذا المذهه ووذذا المسذلك ،مذن أطذو الشذروح

فتن الباري ،يقو الحافظ :موله كذا م يشرح.

أما الشرح المةجي يدم الكتاب كامالً ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ،ويسبكها معه ،مع الكتاب المشروح ،يسبك

كالم األصل مع شرحه ،ومن أم لة ذلك إرشاد الساري ،يعهي لم يعادر من صحين البخاري و كلمة بخالف

الشروح األخرى الموضعية.
طالب ........
شرح حدي

الحدي

الهةو

موضوعي،

شك أهه موضوعي ألهه لي

بتحليل لفظي للكتاب ،واهما من خال وذا

تكلم عن الهةو بإفاضة -رحمه هللا تعالى ،-ومرر فيه مذوب السلف من إ بات الهةو على ما يليق

بجال هللا وعظمته ،ورجن أهه مع ذلك العرش

يخلو مهه تعالى.

الشيخ أحمد شاكر -رحمه هللا تعالى -اعتمد طريقة المتأخرين الذين امتدوا بالمستشرمين حيهما يضعون األرمام
مام مما لة ،افتتن الشيخ -رحمه هللا تعالى -كتابه ووو
على المتن ،ويعلقون على ما يشافون التعليق عليه بأر ال
هامص ،الكتاب هامص ،المشروح

يعاد خم

الكتاب ،افتتن المحقق والشارح -رحمه هللا تعالى ،-وسماه

شرحا وا وو أشبه ما يكون بتحقيق ومقارهة ومواةهة بين الهسخ ،وتعليقات على الكتاب لكن فيه تعليقات
مستفيضة وجيدة ،وذه المقدمة التي افتتن الشيخ كتابه بها ضافية ،تحد

فيها عن هسخ الترمذي المطبوعة

والمخطوطة ،م أشاد في وذه المقدمة بعمل المستشرمين ،ودمته في إ بات فرو الهسخ ،وهعى وعتب على من

تولى وتصدر لهشر الكتب من المسلمين ،وأههم غفلوا عن جواهب مهمة في التحقيق ،ووي مقابلة الهسخ ،واعتماد

الهسخ المضبوطة المتقهة ،وا بات الفرو بين الهسخ في الحواشي ،هعم إ بات الفرو بين الهسخ في الحواشي

مهم ،وله ميمته ،وتبين أوميته فيما إذا رجن المحقق لفظاً مرجوحاً ،ك ي اًر ما يختار المحقق لفظاً يجعله في صلب
الكتاب ويعلق عليه ،يقو  :في كذا كذا ،يعهي في هسخة كذا لفظ كذا ،ومد يكون وو الراجن عهد التأمل ،ووذا
ك ير في صهيع المحققين المتأخرين ،وذه مهمة ،ووذه إهما احتي إليها متى حيهما ةالت ال قة ،وا فالمتقدمون
من أول العلم يهقلون من الكتب من غير إ ال
بات لهذه الفرو ويهسخون ،هعم إذا كان وهاك في المقابالت سقا أو
ما أشبه ذلك يلحقوهه ،يسموهه اللحق ،أما إ بات فرو الهسخ فهذا إهما جاف به المستشرمون ووو أيضاً
أهه حسن

سيما وأهه تصدى لهشر الكتب وتحقيقها من لي

بأول ،فقد يرجن ما لي

شك

براجن ،فإذا ذكر وذه

ال
حيهئذ يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحين ،وان كان في الحاشية ،أشاد بعمل المستشرمين ودمتهم،
الفرو
عن مصححووا بهذا الهوع من الفهار
يقو " :وأما دور الطباعة القديمة عهدها وفي مقدمتها مطبعة بو فلم ُي َ
ال
موجودة معروفة ،ومن أم لة ذلك
شيف مهه ،مع أن مطبوعات المستشرمين كاهت
أصالً ،وما أظههم فكروا في
ً
سيرة ابن وشام هشروا المستشر  ...الخ ،ومعها فهار مفصلة ،م طبعت في بو سهة ( )5921بدون
فهار " ،يقو " :وأها أستبعد جداً أن

تكون طبعة المستشر في يد مصححي مطبعة بو

عهد طبع الكتاب"

تعتمد على الفهار

التفصيلية لآليات

وذا ما يتعلق بالفهار  ،وأما ما يتعلق بإ بات الفرو ذكره الشيخ.
شك أن الطباعة في مبدأ أمروا

واألحادي

سيما في بالد المسلمين

واألماكن والفر والرجا والمصادر وغيروا ،في البداية كان المفلفون األوائل

يعتهون بذلك بل

يقصد بعضهم أن يضع لكتابه فهرساً من أجل أن يق أر الكتاب كله ،ويذكر عن ابن حبان -رحمه هللا -أهه لما
ألف كتابه (األهواع والتقاسيم) جعله على تر ال
تيب غريب يدركه أك ر الها  ،فقيل له في ترتيبه وذا فقا  :من

أجل أن يق أر الكتاب كله ،فإذا وجدت الفهار الميسرة شك أن الطالب سوف يكتفي بها ،ولن يراجع الكتاب
كامالً ،ولن يتعب هفسه في تصفن الكتاب ،و شك أن م ل وذا يختصر الومت إلى ال
حد ما لكهه مع ذلكم يعود
الطالب على الكسل والتواكل ،ا تكا على غيره ،ولذا كاهت ال ورة على الكتابة ،كتابة الحدي

في أو األمر،

والخالف الموجود م استقر األمر على الكتابة وهسي الحفظ ،م بعد ذلكم خرجت أو ظهرت الطباعة وكان
الها

يعتمدون على الخا ،من احتاب إلى ال
كتاب هسخه ،أخذ في هسخه الومت الطويل لكهه استفاد ك ي اًر حيهما

هسخ الكتاب ،كتابة الكتاب مرة واحدة عن مرافته عشر مرات ،لما خرجت وظهرت الطباعة ار العلماف حولها،
حصلت ضجة ألن شك أن م ل وذا يعو عن التحصيل إلى ال
حد ما ،م بعد وذا ظهر بعد ذلكم بعد

الطباعة الفهار

م الحواسب وكلها عوائق عن التحصيل ،كلها مما يعو عن التحصيل ،اآلن إذا أردت أن

عن حدي

بهفسك ،أو ً :أهت في أ هاف

تبح

في صحين البخاري ،كوهك تتصفن الصحين وتصل إلى الحدي

بح ك ومفت على عشرات األحادي  ،األمر ال اهي :أن الحدي

ةر ويطلع لك الحدي
عليه ،أما أن تضعا ا

في م ل وذه الحالة يرسخ في الذون ألهك تعبت

تطلع عليه م تخرب ،م ل وذا

في المضائق ،خط يب ما بقي عهده ومت ،وبحاجة إلى وذا الحدي
من مصادره يعتمد،

يرسخ في العالب ،هعم وو يسعف

ما عهده ومت يبح

عن الحدي

بأ  ،مدر يعهي بقي على درسه شيف يسير وما أشبه ،المقصود أن م ل وذه

عليها في التعلم ،وان كان يستفاد مهها عهد ضيق الومت ،لكن اإلشكا أن الها
عليها في كل شيف ،ووذا

ويخرجه
يعتمد

مخلدون إلى الراحة ،يعتمدون

ضرر على التعلم ،بعد وذه المقدمة الضافية شرع الشيخ -رحمه هللا
ا
شك أن فيه

تعالى -بالتعليق والتحقيق وذكر فرو الهسخ والتصويبات وتخري األحادي
بعض األلفاظ ،يصوب ويرجن ،ويستطرد في بح

والتراجم لبعض األعالم ،يشرح

بعض المسائل ،يذكر عن المسألة الواحدة أحياهاً صفحتين

ال ا ،ووذا جيد بالهسبة للشيخ بتجرد أيضاً ،الشيخ يرجن تبعاً للدليل فال يميل إلى مذوب من المذاوب ،ووذا من
مةايا وذا الكتاب ،ومن مةايا الشيخ -رحمه هللا تعالى -لكن القارئ ألعما الشيخ كلها يلم مهه التساول في

التصحين وتو يق الرواة ،فقد و ق من الرواة في جامع الترمذي ما يةيد على ال ين راوياً الجمهور على
تضعيفهم.

وهامش الشيخ -رحمه هللا-مسألة تصحين الترمذي وول وو معتبر أو لي

بمعتبر الترمذي متساول في

التصحين ،هص على ذلك جمع من األئمة كالذوبي وغيره ،لكن الشيخ أحمد شاكر -رحمه هللا -يرى أن تصحين

الترمذي معتبر ،هعم وو بالهسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر ألن الشيخ أحمد شاكر أك ر تساوالً مهه ،يعهي إذا
ما الترمذي :وذا حدي حسن صحين ،يحتمل أن يكون المراد حسن صحين بطريقه وذا أو بمجموع الطر ،
بطرمه ومجموعاته وشواوده ،ووذا محتمل ،لكن الشيخ يذوب إلى أبعد من ذلك ،فيرى أن تصحين الترمذي معتبر

ومعتمد ،وتصحيحه تو يق لرجاله ،فم الً :الشيخ أحمد شاكر -رحمه هللا تعالى -حيهما و ق ابن لهيعة في

صفحة ( 51و  )15وو ق أيضاً األفريقي عبد الرحمن بن ةياد بن أهعم ،وو ق ابن إسحا  ،وو ق بقية بن الوليد
بإطال  ،وو ق الحجاب بن أرطأة ،وو ق علي بن جدعان ،وو ق عبد هللا بن عمر العمري المكبر ،وو ق أيضاً
يةيد بن أبي ةياد ،وجواب التيمي ،واسماعيل بن عياش ،وحماد بن الجعد ،ورجن رواية الحسن عن سمرة ..الخ

كالم يصعب حصره بالهسبة لتعليقات الشيخ ،وتوسعه أيضاً في تعليقه على المسهد مريب من وذا ،اآلن
في
ال

الشيخ اإلمام الترمذي -رحمه هللا تعالى -ويقو " :عبد هللا بن عمر -يعهي العمري -ضعفه يحيى بن سعيد من
مبل حفظه في الحدي " والمحقق الشيخ أحمد شاكر -رحمه هللا -رجن أهه قة ،ومعروف أن الجمهور على

تضعيفه المكبر دون المصعر ،دون عبيد هللا.

والكتاب لو مدر تمامه ،وخرب كامالً لكان من أهفع الكتب ،ومن أهفع الخدمات لجامع الترمذي

سيما فيما

يتعلق بتصحين اللفظ ،تصويب الكتاب وتصحيحه ألن هسخ الترمذي سواف كاهت المطبوعة أو المخطوطة مهذ

ةمن بعيد في ها تفاوت كبير

سيما في أحكام الترمذي على األحادي  ،والشيخ أحمد شاكر جمع هسخ جيدة

للكتاب ،ومارن بيهها وواةن وذكر فرو الهسخ ،واعتهى بالكتاب عهاية فائقة ،لكن لم يقدر تمامه ،شرع في إتمامه

محمد ففاد عبد البامي ،فحقق الجةف ال ال

وابراويم عطوة عوض طبع الجةف الرابع والخام

لكن من غير أي

عهاية و خدمة.

موطأ اإلمام مالك -رحمه هللا:-
الساد

من الكتب الستة سبق أن أشرها إلى أهه مختلف فيه ،وول وو الموطأ كما ما -أو كما ةعم -ابن

األ ير في جامع األصو  ،ورةين العبدري في تجريد األصو أو الدارمي كما ماله بعضهم ،أو سهن ابن ماجه

كما اعتمده المتأخرون تبعاً ألبي الفضل ابن طاور والحافظ عبد العهي في الكما  ،والمةي في تهذيبه وأطرافه
وغيروم ،اعتمدوا ابن ماجه لك رة ةوائده على الخمسة.
الموطأ مفلفه اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أه

بن أبي عامر األصبحي إمام دار الهجرة ،هجم السهن ،المتوفى

سهة تسع وسبعين ومائة.

الموطأ التسمية مأخوذة من التوطئة ووي التهيئة والتسهيل ،يقولون :رجل موطأ األكهاف أي سهل كريم الخلق،

ال
بطلب من أبي
وسبب تأليف الكتاب كما ُذكر مما ذكره ابن خلدون ،أن اإلمام مالك -رحمه هللا تعالى -ألفه
جعفر المهصور الخليفة المعروف المشهور ،طلب من اإلمام مالك أن يفلف كتاباً ليجمع عليه الها  ،وأوصاه
ووجهه كيف يفلف فقا " :تجهب في ذلك رخص ابن عبا  ،وشواذ ابن مسعود ،وتشديدات ابن عمر" ،يقو

اإلمام مالك -رحمه هللا تعالى" :-فعلمهي كيفية التصهيف".

الموطأ له روايات ك يرة ،يعهي لي

على صورة واحدة ،الموطآت بضعة عشر ،تختلف وذه الموطآت في ك رة

األحادي  ،في الترتيب ،في التقديم والتأخير ،في كالم اإلمام مالك وهقوله عن التابعين والصحابة ،فأوسع وذه

الموطآت وأك روا ةيادات رواية أبي مصعب ،ووي مطبوعة في مجلدين ،وأشهر الروايات وأك روا تداو ً وعليها
أك ر الشروح ،رواية يحيى بن يحيى اللي ي ،على ال
كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى اللي ي ورواية عبد هللا
بن ووب ،ورواية القعهبي عبد هللا بن مسلمة ،ورواية ابن القاسم ،ورواية معن بن عيسى القةاة ،ورواية عبد هللا

بن يوسف التهيسي ،ورواية يحيى بن بكير ،ورواية سعيد بن عفير المصري ،ورواية أبي مصعب ،ورواية

مصعب بن عبد هللا الةبيري ،ورواية محمد بن المبارك الصوري ،ورواية سليمان بن برد الهجبي ،ورواية يحيى بن
يحيى التميمي ،ورواية أبي حذافة أحمد السهمي ،ورواية سويد بن سعيد الحد اهي ،ورواية محمد بن الحسن

الشيباهي ،رواية يحيى بن يحي ى اللي ي ورواية يحيى بن يحيى التميمي ،المشهورة من الروايات وي رواية اللي ي،

واللي ي وذا ليست له رواية في الكتب الستة ،بخالف التميمي ،من شيوق مسلم الذين اعتمد عليهم ك ي اًر في

صحيحه ،فال هخلا بيههما ،يعهي إذا وجدها اإلمام مسلم يقو  :حد ها يحيى بن يحيى

يظن أهه يحيى بن يحيى

اللي ي راوي الموطأ ،الرواية المشهورة وان كان اآلخر له رواية ،لكن ذكر في التقريب من أجل التميية ،لئال
ال
طبقة واحدة ،على ال
كل الروايات المشهورة أشهروا رواية ابن يحيى وعليها غالب
يشتبه لآلخر ألههما من
الشروح ،رواية أبي مصعب ووي أوفى الروايات ،رواية سويد بن سعيد ووي مشهورة أيضاً ،ورواية محمد بن
الحسن الشيباهي ،ويعتمدوا من يهتسب إلى مذوب أبي حهيفة وذه الرواية ألن فيها كالم لمحمد بن الحسن

وتعليقات على األحادي

توافق مذوب الحهفية.

ألومية الموطأ وامامة مفلفه ،وعلو أساهيده اعتهى به العلماف عهاي ًة فائقة ،فممن اعتهى به اإلمام ابن عبد البر،
فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحدي عههما وما (التمهيد وا ستذكار) وممن شرحه أيضاً الباجي في كتابين

أيضاً (ا ستيفاف والمهتقى) شرحه أيضاً السيوطي (تهوير الحوالك) كتاب مختصر ،الةرماهي كتاب متوسا،
الدولوي له شرح اسمه (المسوى) شرح جميل ومختصر وموجة باللعة العربية ،له (المصفى) باللعة األعجمية،
المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار ألهه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه

وضم إليه آراف الحهفية والشافعية ،وأضرب عن ذكر مذوب الحهابلة ألهه يرى أن وذا المذوب غير
المالكي،
ّ
مهتشر ،فهو يخدم المذاوب المهتشرة.
(التمهيد لما في الموطأ من المعاهي واألساهيد):

أو ً( :التمهيد لما في الموطأ من المعاهي واألساهيد) لممام أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر
الهمري ،المتوفى سهة ال وستين وأربعمائةَّ ،
َّ
اله ِمر وذا ا سم ،فالهسبة إليه َه َمري ،م ل بهي سلِمة بالكسر الهسبة
َ
إليها َسَلمي ،وذا وو الصحين ،كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه ،موسوعة شاملة في الفقه والحدي والرجا ،
وأهموذب فذ في أسلوبه ومههجه ،رتبه مفلفه على األساهيد مرتباً إياوا على أسماف شيوق اإلمام مالك -رحمه هللا
شيخ مرتبا إياوم على حروف
تعالى -الذي روى عههم ما في الموطأ من األحادي  ،وذكر ما رواه عن كل ال
المعجم ،فبدأ أو ً بمن اسمه إبراويم م إسماعيل فإسحا فأيوب وختم الحروف بيحيى ويوه

الكتاب بالكهى والبالغات.

اإلمام ابن عبد البر -رحمه هللا تعالى -امتصر في شرحه على األحادي

ويعقوب م ختم

المرفوعة ،لم يتعرض للموموفات و

المقطوعات و أموا اإلمام مالك ،إهما امتصر على شرح ما يضاف إلى الهبي -عليه الصالة والسالم -سواف
كان بأساهيد متصلة أو مهقطعة ،تكلم على المراسيل ،تكلم على البالغات ،وتكلم على األحادي

الموصولة على

حسب ترتيب شيوق اإلمام مالك -رحمه هللا تعالى ،-لم يتكلم على ما جاف موموفاً على الصحابة أو مقطوعاً عن

التابعين ،ابن عبد البر -رحمه هللا تعالى -أمضى في تصهيف الكتاب أك ر من ال ين سهة ،أك ر من ال ين

سهة أمضاوا في تصهيف وذا الكتاب ،ولذا جاف كتاباً بديعاً متقهاً فيه من البحو الحدي ية ما يستفيد مهه طالب
العلم فائدة

تقدر ،فيه أيضاً من بح

المسائل الفقهية بتجرد ،وان كان اإلمام ابن عبد البر مالكي المذوب

لكهه يرجن غير ما يراه اإلمام مالك تبعاً للدليل ،من أظهر المسائل التي رجحها ووي مشهورة عهد المالكية
عهدوم تفضيل المديهة على مكة ،اإلمام ابن عبد البر بح

المديهة خالفاً لما يقوله إمامه.

المسألة بح اً مستفيضاً وخرب بترجين مكة على

يقو ابن حةم " :أعلم في الكالم على فقه الحدي

م له أصالً ،فكيف أحسن مهه " والكتاب مطبوع في أربعة

وعشرين جةًف ،إ أهها طبعة متوسع فيها شيف ما ،يعهي يمكن البياضات فيها ك يرة ،لو طبع في أمل من وذا
ال
بحروف ليست صعيرة إهما متوسطة ،وور متوسا الحجم ،ابن عبد
العدد يمكن أن يطبع في عشرة مجلدات،
البر -رحمه هللا تعالى -لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه (تجريد التمهيد)
ال
مجلد واحد ،التمهيد هظ اًر لطو الومت الذي مك ه اإلمام ابن عبد البر في تأليفه هقو إهه مبل
مطبوع في
ا ستذكار ألهه في ا ستذكار يحيل على التمهيد في غالب األحادي ،

هقو  :إن التمهيد مبل ا ستذكار ،ولذا

فيه إحا ت من التمهيد على ا ستذكار في مواضع وي ليست ك يرة لكهها موجودة ،إحا ت من التمهيد على

ا ستذكار ،وأما األك ر والعالب اإلحالة من ا ستذكار على التمهيد.
(ا ستذكار لمعرفة مذاوب فقهاف األمصار):

أما ا ستذكار وو كتاب مبسوط شرح فيه اإلمام ابن عبد البر الموطأ ،وتفهن فيه وبرع ،وجد واجتهد في استهباط

المس ائل الفقهية ،وبسا فيه الد ئل من الكتاب والسهة وأماويل السلف من الصحابة والتابعين وفقهاف األمصار،

يعهي األو ميةته المعاهي واألساهيد فهو كتاب حدي ي ،صبعته حدي ية ،وان كان يأتي الكالم على األحكام تبعاً،
أما ا ستذكار فصبعته فقهية( ،ا ستذكار لمعرفة مذاوب فقهاف األمصار) ولو جمع بيههما على ترتيب الموطأ

ال
بكتاب واحد لكان عمالً جيداً.
فمةب الكتابان

من أول العلم من مةب بين ا ستذكار والمهتقى للباجي ،يوجد له هسخ جمع بين ا ستذكار والمهتقى هسيت مفلفه

اآلن ،له هسخ خطية ،لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامال شرحاً مبسوطاً واسعاً واحداً بحي

الطالب إن أراد الفقه ذوب إلى ا ستذكار ،وان أراد األساهيد ذوب إلى التمهيد.

يتشتت

يتخلص مذوب ابن عبد البر في ا ستذكار بما يلي:

يذكر الحدي

من الموطأ برواية يحيى بن يحيى ،م يذكر شواوده وما جاف في معهاه من مرفوالع وموموف .يتكلم

على إسهاد األحادي

أحياهاً ،ويحيل على التمهيد لمن أراد البسا.

ال اً :يذكر اختالف ألفاظ الهاملين من رواة الحدي .
رابعاً :يشرح ألفاظ األحادي بالروايات األخرى وشواود العربية.
يتكلم على فقه الحدي

أحكام وآداب.
باستيفاف وما يستهبا مهه من
ال

يذكر اختالف الروايات عن اإلمام مالك في المسائل الفقهية.

يستعرض أموا فقهاف األمصار في المسائل الفقهية ،ويقارن بين أدلتهم ،ويهامشها ويرجن القو الراجن بدليله و

يتعصب لمذوب.

والكتاب مطبوع في ال ين جةًف ،ووو أيضاً مابل ألن يكون في عشرة أو ماهية مجلدات ألهه هفخ بالتعاليق
والهقو من التمهيد وغيره ،الصفحات خم صفحات تهقل جميعا من التمهيد ،وذه داعي لها ،التمهيد موجود

فال داعي لم ل وذا التطويل.
(المهتقى) للباجي:

من شروح الموطأ الهفيسة (المهتقى) مفلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى
سهة أربع وسبعين وأربعمائة ،والكتاب شرح متوسا يعهي لي

م ل التمهيد أو ا ستذكار ،لي

بالطويل الممل،

و بالقصير المخل ،ذكر في مقدمته أهه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى (ا ستيفاف) لتعذر درسه

على أك ر الها  ،يقو  :أك ر الها

ا ستيفاف.

يستطيعون أو

يصبرون على معاهاة م ل وذه المطو ت جداً م ل

امتصر في المهتقى على الكالم على معاهي ما يتضمهه الحدي من الكالم على الفقه مربوط ًة بما يتعلق بها في
أصل كتاب الموطأ ليكون شرحاً وتهبيهاً على ما يستخرب مهه من المسائل ،وذا كالمه ،يشير إلى ا ستد
على تلك المسائل والمعاهي التي يجمعها ويهصها مما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالهظر في وذه

الطريقة من كتاب ا ستيفاف إن أراد ا متصار عليه ،وعوهاً له إن طمحت ومته إليه ،يعهي إن أراد ا متصار
على المهتقى يكفيه ،لكن إن طمن إلى كتاب ا ستيفاف يكون المهتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن أن يصعد
بواسطتها إلى ا ستيفاف.

يقو " :أعرضت فيه عن ذكر األساهيد واستيعاب المسائل واألدلة ،وما احت به المخالف ،وسلكت فيه السبيل
والمسألة من األصل ،م أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأ بته

الذي سلكت في ا ستيفاف من إيراد الحدي

شيوخها المتقدمون من المسائل ،وباهلل التوفيق ،على كلال المهتقى مطبوع ومتداو  ،فيه فوائد

سيما ما يتعلق

بمذوب المالكية ،الذي يريد أن يطلع على مذوب اإلمام مالك عليه بم ل وذا الكتاب ،وذه الشروح التي اختلفت

مذاوب مفلفيها يستفاد مهها معرفة تلك المذاوب ألن اإلهسان مد

يصبر على مرافة الكتب الفقهية المجردة،

وان كان األولى به أن يعتمد من كل مذوب متها يديم الهظر فيه ليضبا مسائل المذوب على وفق ما يراه إمام

المذوب لكن إذا كان ممن

رغبة له ،أو لي

عهده ومتاً يراجع الكتب الفقهية يقتهي من وذه الشروح التي

تختلف فيها مذاوب مفلفيها ،فم الً يطلع على مذوب الشافعي من خال فتن الباري ،وشرح الهووي ،المذوب

الحهفي بواسطة عمدة القاري م الً ،المذوب المالكي بواسطة م ل وذه الكتب ،كتب ابن عبد البر وكتب الباجي

وغيروا ،يبقى المذوب الحهبلي ووو مع األسف أن الحهابلة إذا ملها :أن الكتب الشروح تخدم المذاوب ،فالمذوب

الحهبلي لم يخدم إ بالقليل الهادر ،م ل شرح ابن رجب -رحمه هللا تعالى.-

أيضاً كتب التفاسير المطولة تخدم المذاوب ،م الً تفسير القرطبي خدمة جليلة لمذوب اإلمام مالك ،مع إشارته

للمذاوب األخرى ،تفسير أحكام القرآن للجصاص خدمة لمذوب الشافعي ،أحكام القرآن بن عربي يخدم مذوب

اإلمام مالك ،تفاسير الشافعية ك يرة جداً تخدم مذوبهم ،تفسير ابن الجوةي على اختصاره يخدم المذوب الحهبلي
ويذكر الروايات ويشيد بفقهاف الحهابلة،

بأ

من وذه الحي ية ،لكهه مع ذلكم المسألة تحتاب إلى مةيد بسا في

خدمة المذوب ،سواف كان من خال الكتاب أو من خال السهة ،و هقو وذا من باب التعصب ،لكن أيضاً من
باب المعادلة واإلهصاف ،ولذا الحافظ ابن حجر -رحمه هللا تعالى -لما ألف (القو المسدد في الذب عن
المسهد) شافعي المذوب ،دافع عن المسهد بقوة ،وما  :إن وذه عصبية هبوية ،حيهما هتعصب لكتاب وذا اإلمام
الجليل المحد

الفقيه لي

التعصب لممام أحمد هفسه ،إهما كلما مرب اإلمام من الهصوص يهبعي أن يعتهى به

أك ر ،ويحتفى بأمواله وأفعاله.

سهن ابن ماجه وشروحه:
بعد وذا سهن ابن ماجه مفلفه أبو عبد هللا محمد بن يةيد بن ماجه القةويهي ،وماجه معروف أهها بالهاف في

الومف اهدرب ،م ل :داسه ومهده ،يعهي ما تقو  :ماجة ،وان كان بعضهم يختار ذلك ألهه لما تداوله العرب
صار في حكم ا سم العربي لكن األصل وو بالهاف ،ماجه وم له مهده ،وداسه ،المتوفى سهة ال

ومائتين.

يقو ابن األ ير" :كتابه كتاب مفيد موي الهفع في الفقه لكن فيه أحادي

وسبعين

ضعيفة جداً بل مهكرة" ،فيه حدي

موضوع في فضل مةوين ،يقو " :حتى هقل عن الحافظ المةي أن العالب فيما تفرد به الضعف ،ولذا لم يضفه
غير و ال
احد إلى الخمسة ،بل جعلوا الساد الموطأ" و في الكتاب من حسن الترتيب وسرد األحادي با ختصار
من غير تكرار ما لي
أيدي الها

في أ ال
حد من الكتب ،ومد عرضه على أبي ةرعة فهظر فيه وما " :أظن إن ومع وذا في

تعطلت وذه الجوامع أو أك روا" وذا إن صن عن أبي ةرعة فقد ماله من باب التشجيع لمفلفه،

يشجع ،ما هفعل م لما فعل بعضهم ،شرح المحرر للمجد فعرضه
شخص تعب على خدمة السهة يعهي يهبعي أن ّ
على واحد من الشيوق فقا  :أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب وتسمي لها الكتاب ،ما  :اتركه عهدي ،فلما
رجع إليه ما  :سمه (القو المكرر في شرح المحرر) وذا تحطيم لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصهيف،

وحذف ما يهبعي حذفه ،وا بات ما يهبعي إ باته كان أولى ،لكن م ل وذا يهصدم ولن يفلف شيئا.
من وذا الباب مو أبي ةرعة بن ماجه يقو " :أظن إن ومع وذا في أيدي الها

تعطلت وذه الجوامع" يعهي

كتاب البخاري ،كتاب مسلم ،الكتب كلها تتعطل ،من أجل سهن ابن ماجه ،فال شك أهه إن صن عن أبي ةرعة
أهه من باب التشجيع لمفلفه ،م ما " :لعله

يكون فيه تمام ال ين حدي اً مما في إسهاده ضعف" ،لكن الذوبي

في السير ما " :مو أبي ةرعة إن صن فإهما عهى بال ال ين األحادي
تقوم بها حجة فك يرة ،لعلها هحو األلف" ،بلعت األحادي

المطروحة السامطة ،وأما األحادي

التي

الضعيفة عهد الشيخ األلباهي هحو ال ماهمائة ،يعهي

ما يقارب ُخم الكتاب ،الكتاب عهي به من مبل أول العلم وشروحه ،شرحه عالف الدين معلطاي ،وشرحه أيضاً
السيوطي ،بروان الدين الحلبي المعروف بسبا ابن العجمي ،كما الدين الدميري صاحب حياة الحيوان ،شرح
ةوائده على الخمسة ابن الملقن ،ممن شرحه أبو الحسن السهدي ،وممن شرحه الشيخ عبد العهي المجددي في

شرح مختصر اسمه (إهجاح الحاجة).

من أوم الشروح وأوسعها شرح معلطاي ،ووو كتاب كبير لكهه لم يكمل ،شرح من الكتاب مطعة ،وجميع الهسخ

الموجودة التي تومف عليها خم

أو ست هسخ ،لي

فيها شرح ألحادي

المقدمة ،مقدمة سهن ابن ماجه التي

يتمية بها ،طبع وذا الشرح أخي اًر ،ومعروف أن معلطاي يعتهي باللعة ،ويشرح األلفاظ ويوضحها لكهه مع ذلكم
يتعصب لمذوبه الحهفي ،أما المتداو من وذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي ،مقارب لشرحه على سهن

الهسائي ،تحليل لفظي لبعض األلفاظ،

يعتهي باألساهيد ك ي اًر.

وأما حاشية السهدي فهي مفلفها كما تقدم ذكره م ار اًر أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السهدي المتوفى سهة مان
فيها عن ابن ماجه وعن كتابه

و ال ين ومائة وألف ،افتتن الكتاب بمقدمة مختصرة جداً ،صفحة واحدة ،تحد
ال
باختصار شديد ،ومهه السهدي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها ،م يذكر ما يحتاجه من المتن

ويشرحه ،و يعرب على األساهيد ،فال يترجم للرواة ،و يخرب األحادي  ،وو شرح هامص ،وو كامل لجميع
الكتاب ،لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاب إلى أك ر من ذلك ،بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكالم على

الرواة ،وعلى تخري األحادي  ،وهقد األساهيد ،ووو مطبوع في مجلدين.
ما تم

إليه الحاجة لمن يطالع سهن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد الهعماهي تعليقات مختصرة يترجم لبعض

الرواة ويشرح بعض األلفاظ التي تحتاب إلى شرح ووو مطبوع بهامش حاشية سهن ابن ماجه المطبوعة في الههد
ال
مجلد كبير لكن ا ستفادة من م ل وذا تصعب على آحاد المتعلمين الذين يجيدون مرافة الحرف بالخا
في
الفارسي لكن لو طبع طباعة جديدة معتهى بها وعلق عليه لصار فيه هفع.
ً
من الشروح أيضاً (مصباح الةجاجة) ووو شرح السيوطي مختصر جداً كعيره من شروحه على الكتب الستة،
ومههجه فيما تقدم مقارب لمههجه في شرح سهن الهسائي ،له مختصر اسمه (هور مصباح الةجاجة) لعلي بن

سليمان الدمهتي البجمعوي المعربي مطبوع مديماً بمصر سهة تسع وتسعين ومائتين وألف كعيره من كتبه
ومختصراته لكتب السيوطي.

وعلى كل حا فالكتاب ما اة بحاجة إلى خدمة ،كتاب ابن ماجه

اة بح ال
اجة إلى خدمة ،تتجه أو ً إلى

األساهيد ودراستها دراس ًة وافية لتميية ال ابت من غيره ،م تشرح األحادي شرحاً وافياً مبسوطاً ألن الكتاب كما
تقدم ذكره جيد في السبك ،حسن الترتيب ،عالي األساهيد ،ةوائده على الكتب الخمسة مفردة أفردوا البوصيري في

كتاب سماه (مصباح الةجاجة) ووو كتاب جيد في بابه ،ويحتاب إلى مةيد عهاية ،وتوجد رسالة لدراسة وذا
الكتاب الذي وو الةوائد فقا .وهللا أعلم.

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

