
١ 
 

 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 أفضل شروح (ر�اض الصالحین)

 
 الذي �جمع بین الروا�ة والدرا�ة؟  )ر�اض الصالحین(ما أفضل شروح  :السؤال
عمَّ  ،ألبي ز�ر�ا �حیى بن شرف النواوي الشافعي �تاب مبارك )ر�اض الصالحین(�تاب  :الجواب

ومنذ تألیفه إلى یومنا هذا وهو ُ�قرأ  ،وأفاد منه المسلمون في جمیع األقطار ،نفعه واشتهر ذ�ره

 ،فشروحه �ثیرة ،واعتنى �ه العلماء في شرحه وتدر�سه ،و�فید منه خاصتهم ،على عامة الناس

وهو  ،ین في مجلدأأو في أر�عة إذا جمعنا �ل جز  ،ن في ثمانیة أجزاء صغیرةمنها شرح البن عالَّ 

وهو أخصر  ،لكنه جرى فیه على طر�قة األشاعرة في تأو�ل الصفات ،ید ونافعشرح متوسط مف

وعلى  )،ر�اض الصالحین(أكثر منها في شرح  )األذ�ار(في شرح  والفوائدُ  ،من شرحه لألذ�ار

 ،كل حال هما �تا�ان مفیدان إذا استثنینا ما جرى فیه على طر�قة األشاعرة من تأو�ل الصفات

وعلى �ل  ،ق على الكتابین �ما یوافق مذهب أهل السنة والجماعةعلَّ أن �ُ  فینبغي بل �جب و�تعین

 حال هما مفیدان لطالب العلم.

من أهل العلم  و�لٌّ  ،یلیق �ه اعلمیً  اما حقق تحقیقً  نوشرح (ر�اض الصالحین) البن عالَّ 

لئال �غتر �ه  ؛والمفترض أن تنشر هذه التعلیقات ،ق على نسخته �قلمهممن قرأ الكتاب علَّ 

فقد  )،ر�اض الصالحین(ألن الناس �ستفیدون عامتهم وخاصتهم من األصل الذي هو  ؛العامة

التراجم واألبواب التي �حتاجها الناس حاجة و انتقى األحادیث و  ،-رحمه هللا-أجاد فیه المؤلف 

ا�ه صحیحة حِرص أن تكون أحادیث �ت -رحمه هللا-والنووي  ،و�فید منها العامة والخاصة ،ماسة

وفي  ،بل فیه أحادیث �سیرة ُحِكم علیها �الضعف ،وال �عني ذلك أنه خاٍل من الضعیف ،أو حسنة

و�ن �ان المرجح عدم القبول  ،الجملة هي من أحادیث الفضائل التي �قبلها جمهور أهل العلم

وي في قل النو لكن جماهیر أهل العلم ونَ  ،�النسبة لألحادیث الضعیفة في جمیع أبواب الدین

لوجود  ؛م لهوهو قول ال ُ�سلَّ  ،اإلجماع على قبول الضعیف في فضائل األعمال )ر�عیناأل(مقدمة 

 .المخالف

وشرحه �عض المتأخر�ن أذ�ر منهم على  ،هذا �النسبة لشروح المتقدمین هذا الشرح نافع

-وهو شرح مختصر �عادته  )التطر�ز(سبیل المثال الشیخ فیصل بن مبارك في �تاب أسماه 

مملوء  ،ال مفید جد� وشرحه شیخنا الشیخ محمد بن صالح العثیمین �شرح مطوَّ  ،-رحمه هللا
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ولذا یوصى �قراءته في  ،�ستفید منه طالب العلم �ما �ستفید منه العامة ،�الفوائد والتوجیهات

 .الختصاره أ�ًضا ؛و�قراءة شرح الشیخ فیصل ،المساجد على الناس

وهناك تعلیقات وتحقیقات  ،�ل حال هذه أهم الشروح الموجودة المطبوعة على الكتابعلى 

 .ینتفع بها طالب العلم )،ر�اض الصالحین(منها تخر�جات الشیخ األلباني على األصل 

د ألن المؤلف جرَّ  ؛ما أعرف في الشروح من اهتم بهذا الجانبللروا�ة فوأما �النسبة 

عن شرطه �عض  وندَّ  وشذَّ  ،قى من األحادیث ما صح أو حسنوانت ،األحادیث من األسانید

سیما وأن الكتاب  ال ،ولذا ال تجدون الشراح �عتنون �الروا�ة ،األحادیث التي ُحكم علیها �الضعف

 فال �حتاج إلى معرفة الروا�ة في مثل هذا الكتاب.في األصل، ه لعامة الناس موجَّ 
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