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 األحكام أحادیث أشهر �تب
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین

 
 ما هي أشهر �تب األحكام وأفضلها؟: السؤال

كتب األحكام أعم من أن تكون �تب فو�ال  ،لعل السائل �قصد �تب أحادیث األحكام :الجواب
أو �تب الفقه التي تجمع األحكام من الحالل  ،أو �تب تفسیر آ�ات األحكام ،أحادیث األحكام

و�تب أحادیث األحكام المراد بها  ،لكن الذي �ظهر أن المراد �تب أحادیث األحكام ،والحرام
الكتب من وال یراد بها المطوالت انید التي ألفها أهل العلم للحفظ، المتون المجردة عن األس

لكن �تب  ،ت أحادیث األحكام موجودة فیهااألصلیة التي تروي األحادیث �األسانید و�ن �ان
على األبواب  األحكام أحادیث األحكام تطلق و�راد بها المتون المجردة الجامعة ألحادیث

 وهي ،للحافظ عبدالغني المقدسي )عمدة األحكام(َبدًءا من  ،المعروفة المطروقة عند أهل العلم
واشترط أن بل زاد على ذلك  ،حةً وشرطه فیها أن تكون أحادیثها صحی ،في أحادیث األحكام

لكن األصل أن أحادیثه  ،و�ن �ان أخل �الشرط فأخرج ما تفرد �ه أحدهما ،من الصحیحین تكون 
�ه  وهو �تاب نفیس ُعِنيَ  ،منها ما في أحدهما دون اآلخر وقلیًال  ،كلها صحیحة من الصحیحین

 ،وله شروح �ثیرة منها المطبوع ،و�شرحونه ،ومازال الناس َ�قرؤونه وُ�قرؤونه لطالبهم أهل العلم،
 .الكتاب مخدومف ،وغیر ذلك ،ومنها المسموع

للحافظ ابن حجر وفیه من األحادیث ما لیس في  )بلوغ المرام(ومن �تب أحادیث األحكام 
ففیها ما �حتاجه  ،وأحادیث البلوغ أعم من ذلك ،ألن أحادیث العمدة من الصحیحین ؛العمدة

وهو  فیها الصحیح�لها صحیحة، بل  تلصحیحین وغیر الصحیحین، ولیسمن اطالب العلم 
وفیه من  ،�تاب مشهور ومتداول والبلوغ ،وفیها �عض الضعیفوفیها الحسن وهو �ثیر،  كثیر،

 لمسانید والسنن والمصنفات وغیرها،القدر الزائد على العمدة ما �حتاجه طالب العلم من �تب ا
 ،مخطوطالمسموع و المطبوع و ال منها ،وله شروح �ثیرة جًدا ،فائقة عنا�ة أهل العلم بهذا الكتابو 

�عض ما قاله حول  وُحِفظَ  ،وما من عالم إال وقد درَّس هذا الكتاب ،كتب �ثیرة ال تحصى
أو  ،أو أنه صنَّف مصنًفا في شرحه فألقاه على طال�ه ،إما بتعلیقات على نسخ الطالبأحادیثه، 

ل عنه هذا الشرح  .شرحه ثم ُسجِّ

وهو �تاب نفیس إال أن عنا�ة  ،البن دقیق العید )اإللمام(ومن أهم �تب األحكام �تاب 
 ،وتفّرع عن �تاب اإللمام البن دقیق العید �تاب نفیس في غا�ة النفاسة ،العلماء �ه أقل من البلوغ

و�حتار اإلنسان حینما یر�د المفاضلة بین  ،لكتاب البلوغ وهو ندٌّ  ،البن عبدالهادي )المحرر(اسمه 
وفیه دقة في  ،ألن البلوغ فیه أحادیث زائدة ؛والبلوغ البن حجر ،المحرر البن عبدالهادي



٢ 
 

وفي �تاب المحرر البن �حتاجه طالب العلم في هذا الموضع، االختصار في حذف ما ال 
فله أحكام  ،بن عبدالهادي إمام عللألن ا ؛عبدالهادي ما �فوق �ه البلوغ في أحكام ابن عبدالهادي

یرها أو مثلها أو قر�ٌب منها ظقد ال یوجد ن ،یذّیل بها األحادیث �عد روایته لها ،على األحادیث
 .عند الحافظ في بلوغ المرام

لمجد الدین  )المنتقى من أخبار المصطفى(من �تب األحكام وهو أطولها وأوسعها �تاب 
ال تكاد تجد مسألة  ،�تاب نفیس ومستوِعب ألحادیث األحكام ، وهوابن تیمیة جد شیخ اإلسالم

فكأّنه �ستدل  ،إال وتجد لها دلیًال في المنتقى -ال سیما في مذهب الحنابلة-من المسائل الفقهیة 
�ستدلون بها  ومعروٌف أن العلماء خدموا مذاهبهم في تألیف �تب أحادیثَ  ،لمسائل الفقه الحنبلي

 ،فالحنفیة أّلفوا في تخر�ج �تبهم ،أ�ًضا نفعت �ثیًرا في هذا المجال�تب التخر�ج و  ،للمذاهب
 ،المقصود أن �تب أحادیث األحكام من أفضلها المنتقى ،والحنابلة ،والمالكیة ،والشافعیة �ذلك

قها على أخذ زوائد البلوغ وعلّ  نو� ،البلوغ أو المحرر -السیما لطالب العلم المتوّسط-ومن أوالها 
 وقبل ذلك تكون عنایته �العمدة. ،مع بین الحسنیینالمحرر فقد ج

(أحكام  لكن من أنفسها شرح ابن دقیق العید ،العشراتتبلغ العمدة لها شروح �ثیرة جًدا 
إذا فهمه طالب العلم ف ،علم وهو شرح متین �خّرج طالبَ  األحكام في شرح عمدة األحكام)،

�فهم جمیع الشروح سواء �انت شرًحا  على �قین أنه سوففأنا شيء  هال �شكل علیه فیصار و 
وعلیه حاشیة للصنعاني وّضح فیها �عض  ،ل متقنألنه �تاب متین مؤصَّ  ؛لهذا الكتاب أو لغیره

 ستغلق من جمل وعبارات هذا الكتاب.ما ا

ومن المعاصر�ن من  ،وشرح عبدالقادر بن بدران ،شرح السّفار�ني شروح العمدة أ�ًضاومن 
ومن أطول الشروح  ،الشروح �ثیرة جًداو  ،�الشیخ عبدهللا البسام وغیره ،شیوخنا من شرح العمدة

طبع في أحد عشر  )اإلعالم �فوائد عمدة األحكام(تبت على العمدة شرح ابن الملقِّن التي �ُ 
 .مجلًدا

 ،للقاضي الحسین بن محمد المغر�ي )البدر التمام( هُ حُ شرْ فمنها لبلوغ شروح اوأما �النسبة ل
وقد طبع  ،للصنعاني أشهر منه )سبل السالم(ومختصره المسّمى  ،طبع أخیًرا ،وهو �تاب مطبوع
 .وما من شیخ من شیوخنا إال وله شرح على البلوغ ،وله شروح أ�ًضا لشیوخناقبله �مائة سنة، 

فما تصدى  ،أما �النسبة للمحرر فهو أقل هذه الكتب في �اب العنا�ة �ه من قبل أهل العلم
ولیس ألنه طو�ل، فأحادیثه أقل من أحادیث البلوغ لكنها أطول،  ،ن الشراح إال النفر الیسیرله م

والحافظ ابن حجر استفاد �ثیًرا من المحرر وزاد علیه �عض األحادیث التي �حتاجها طالب العلم، 
نا ووقع بین یدیوتفنن في اختصار األحادیث واالقتصار على موضع الشاهد؛ ألنه ألَّفه للحفظ. 
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من قبل أهل العلم  قد اعتني �المحررو  ،واآلن نسیت مؤلفه ،لكنه ناقص ،للمحرر شرح مخطوط
 .و�عضها مفرغة ،لُّها مسجلة تسجیًال فوجد له شروح وج ،في الوقت الحاضر

وهو  )نیل األوطار من أسرار منتقى األخبار(أما �النسبة للمنتقى فشرحه المتداول اسمه 
�خدم  المنتقى �تاباألصل وهو ألن  ؛على طر�قة أهل الحدیث في الشرح شو�انيللنفیس شرح 

�اعتباره  شو�انيلكن ال ،لِّف الكتاب من أجلهاألصل في الشارح أن �خدم ما أُ ، و مذهب الحنابلة
�عیب على من یرى التقلید، لم �مِش  وال یرى التقلید بل ،ومن أهل االجتهاد ،من أهل الحدیث

لكنه لو  ،نفیس وفیه فوائد عظیمة وال �ستغني عنه طالب علم وشرحه ،متهعلى َسَنن الكتاب وس
ابن  ، ولذلك المجدلكان أولى أبرز االهتمام �ما اهتم �ه صاحب الكتاب ثم عرَّج على اختیاراته

ما  ؛ ألّن الشو�انيله تعلیقات على األحادیث وتوجیهات لبعض األحادیث ذابت في الشرح تیمیة
فاألصل أّن من �خدم �تاً�ا �خدم  ،تكلم علیها في ثنا�ا الشرح فذابت و�نما، أبرزها مع المتن

ثم �عد ذلك ال َحْجر علیه في أن یبدي ما �ختاره من األقوال  ،الهدف الذي من أجله ألِّف الكتاب
 )نیل األوطال مختصر�ستان األحبار (له مختصر اسمه  �تاب نیل األوطار .ومن التوجیهات

خالصة الكالم في شرح (على العمدة اسمه  اشرحً  للشیخ فیصل�ما أن  ،للشیخ فیصل بن مبارك
، ومؤلفات وله أ�ًضا تعلیق طفیف مختصر من سبل السالم على بلوغ المرام )عمدة األحكام

وهو �ارع في االختصار حتى أنه  ، لكنها تقرب العلم لطالبیه،لُّها مختصراتالشیخ فیصل ج
وما بلغني إلى اآلن خبر ثمانیة أجزاء،  في )لذَّة القاري (في �تاب أسماه  )الباري فتح (اختصر 

 ا،بل لم یوجد مخطوطً  لم �طبع، ،إلى وقتي هذا أن الكتاب غیر موجودوالذي أعرفه  ،عن وجوده
من  األن �ثیرً  ؛ولو طبع ألفاد منه طالب العلم ،لكنه غیر موجود نحوهاقد یوجد منه �رار�س أو 

وفیه مباحث قد تشتت ، لطوله ؛لعلم ال سیما المبتدئین والمتوسطین یهابون فتح الباري طالب ا
أن ییسر لنا الوقت الذي  -جل وعال-ولعل هللا  ،فهو �حاجة إلى تقر�ب ،طالب العلم المتوسط

 اختصار هذا الكتاب العظیم.فیه �نقوم 
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