
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 )سنن النسائي(سبب قلة الشروح على 

 
  . )سنن النسائي(سبب قلة الشروح على  أرجو أن توضحوا �مز�د �سطٍ  :السؤال
 )المجتبى(، وهذه ال أعرف لها شرًحا، ثم الصغرى )الكبرى (األصل فیها  )سنن النسائي( :الجواب

أو  ،على خالٍف بین أهل العلم فیمن اختصرها هل هي من اختصار النسائي �إشارة أمیر الرملة
 ،وهي التي علیها العمل وعلیها األطراف ،رجحه �عضهماختصار ابن السني �ما یُ هي من 

سنن ابن (ن إ، وهي مشروحة �شروح قلیلة �النسبة لكتب السنة األخرى، حتى أعني: (الصغرى)
أكثر، فأكثر الشروح منصبة  )ودسنن أبي دا(أكثر، و )سنن الترمذيو( ،امنها شروحً أكثر  ه)ماج

، ه)ابن ماج(، ثم )الترمذي(، ثم )ودسنن أبي دا(، ثم )صحیح مسلم(، ثم )صحیح البخاري (على 
أن الشرح بدون  -فیما �ظهر لي �هللا أعلم-، والسبب في ذلك )سنن النسائي(ثم في اآلخر 

طلق و�راد التراجم تُ ف، والمراد �التراجم عناو�ن األبواب، سیكون فیه جانب نقص للتراجم تعرضٍ 
و�نما عناو�ن  تراجم الرواة، لیسهنا المراد ، و�ذلك یراد بها تراجم الرواة، فعناو�ن األبواب بها

فیه شيء  هاأشبه �العلل، ومعاناة العلل وشرح )سنن النسائي(، لكن عناو�ن األبواب في األبواب
من الصعو�ة ال �ستطیعه �ثیر ممن یتصدى للشرح �الرجوع إلى �تب الرجال في تراجم الرواة، 

من المتون �مكن  كثیرف ،و�الرجوع إلى �تب الغر�ب و�تب األحكام والشروح األخرى التي تخدم
 شروح شرح من، وقد تُ )صحیح البخاري ( من ؛ ألنه مخرج فیها)البخاري (شرح من شروح أن تُ 

لكن یبقى أن ما تفرد �ه النسائي من وجود ، شرح من شروح �قیة الكتب، وقد تُ )صحیح مسلم(
خرج من غیر بیان هذه العلل في تراجمه عاقت عن �ثرة شروحه؛ ألنه ال یلیق �الشرح أن �َ 

ة للخبر، والكالم على العلل معلوم أنه ال یتصدى له لمعنى هذه الترجمة التي هي في الحقیقة علَّ 
؛ فالذین لهم اندر أن �شرح متونً من له عنا�ة �العلل یَ  الحظ أنَّ األفذاذ من أهل الحدیث، و�ُ  إال

أن  ال �ستطیع�ثیر منهم عنا�ة �العلل ال یتصدون لشرح المتن، والذین لهم عنا�ة �شرح المتون 
ن یبین مَ منها  یتطاول على شرح هذه التراجم التي هي في حقیقتها علل، نعم علیه تعلیقات، َقلَّ 

وللسندي، ومن  ،علیه تعلیقات للسیوطيف، -رحمه هللا-االختالف الذي �شیر إلیه النسائي 
شروح موجودة ي، والشیخ محمد علي آدم األثیو� ،المتأخر�ن الشیخ محمد المختار الشنقیطي

ونافعة في الجملة، لكن ال یوجد شرح �جمع بین الكالم على هذه العلل، و�وفي شرح الحدیث 
رسائل جامعیة في  توجدفه، إال أنه یوجد من تكلم على العلل �انفراد في رسائل جامعیة، حقَّ 

�شيء  -متونها وأسانیدها-ووجد من �شرح األحادیث  ،على هذه العلل فیهاجامعة اإلمام ُتُكلِّم 
مكن م هذا إلى هذا اكتملت الصورة، و�ُ ، فإذا ُض )شرح الشیخ محمد علي آدم(من البسط �ما في 
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