
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین
 أفضل الشروح لكتاب (سنن أبي داود)

 
وهل �مكن التكرُّم �إعطاء  ؟-رحمه هللا- )سنن أبي داود(ما هي أفضل الشروح لكتاب  :السؤال

 نبذة عن هذا الكتاب؟

نن(أبي سل�مان الخطابي واسمه  شرحُ  )سنن أبي داودـ(أقدم الشروح ل :الجواب وهو  )،معالم السُّ
تهذیب ابن (و )اختصار المنذري (ثم ُطِ�ع مع  ،ُطِ�ع في حلب قد�ًما في أر�عة أجزاء ،مطبوع

 ،�محمد حامد الفقي ،أحمد محمد شاكر :بتحقیق الش�خین ،في ثمان�ة أجزاء ل�ست �بیرة )الق�م
ثة م المجموع ثالُض و�َ  ،هذین الش�خین ني ط�عة أنصار السنة بتحقیقأع ،في ط�عة نف�سة ممتازة

 :كتب

 .وف�ه تنبیهات للمنذري على األحادیث ونقدها ،للمنذري  )مختصر سنن أبي داود( -

نن(لخطابي المسمى اشرح و  -  ،شرح ال�خاري  )أعالم الحدیث(وهو أطول من  )،معالم السُّ
 .وأكثر فائدة منه

سنن (من أفضل ما ُ�تب على العلل في هو و  ،لإلمام الحافظ ابن الق�م )تهذیب السننو( -
مختصر ([أي:  طالب العلم منهما�ستفید ف ،أبدع أ�ما إبداع في هذا الكتاب ابن الق�مف )،أبي داود

 بهما ال ینتفعقد و  ،س�ما المتوسط والمنتهي ال البن الق�م] )تهذیب السنن(و ،للمنذري  )السنن
 المبتدي.

�ل طالب علم  هذا ُینَصح (سنِن أبي داود)، فوتهذیبَ  وشرحَ  م مختصرَ ُض �َ  مجموعٌ فهو 
 .�اقتنائه

ا ،وهو من أطول الشروح وأنفسهاوهناك شرح البن رسالن الشافعي،   ،وف�ه فوائد �بیرة جد�
 .على حد علمي ولم ُ�طَ�ع �عدُ  ،وهو مَحقَّق في رسائل علم�ة

ومع ذلك هو  ،حنفي والسهارنفوري ، )بذل المجهود(وهناك شرح للسهارنفوري اسمه 
 ،فهو �عتني �الدلیل و�هتم �ه )،عون المعبود(وأقرب منه إلى االعتدال صاحب  ،متعصب لمذه�ه

 .فید منه طالب العلم�ُ  ،وهو شرح مختصر في متناول الید

ر اسمه  ْ�ِكي )المنهل العذب المورود(وهناك شرح متأخِّ معاصر  ، وهولمحمود خطَّاب السُّ
ل مرتَّب على ،هـ1352توفي سنة  )، عمدة القاري (طر�قة العیني في � الفنون  وهو شرح مفصَّ

وهو شرح طیب فیبدأ بتخر�ج الحدیث، ثم األسانید، ثم الكالم على الفقه والفوائد الحدیث�ة...، 



ا ،ونف�س شرع في تكمیله ابنه أمین بن محمود الخطاب وقد  ،لكنه لم َ�كُمل ،وط�عته جمیلة جد�
ْ�كي في شرح ال �أس لثم �عد ذلك انقطع الكت�ه،  السُّ و�ال لو َ�ُمل ألغنى عن �ثیر  ،اب ما ُ�مِّ

و��قى أ�ًضا شرح  ،كر معهفي رأس القائمة شرح الخطابي مع ما ذُ ی�قى ومع ذلك  ،من الشروح
وفي متناول  ،ألنه مختصر ؛في غا�ة األهم�ة لطالب العلم )عون المعبود(وأ�ًضا  ،ابن رسالن

إلى  )عون المعبود(یر�ة أنه لما وصل و�ذ�ر محمد منیر الدمشقي صاحب المط�عة المن .الید
ْ�كي  مالهند جاء �ه السُّ ألن  ؛مصر�ةً  ل�ط�عه ط�اعةً  ؛إلى محمد منیر -محمود خطَّاب- المتقدِّ

و�ثیر من طالب  ،�الخط الفارسيلكنها عر��ة ، و�ن �انت اللغة الط�عة الهند�ة �الخط الفارسي
على طر�قة الحرف المشرقي  أن �ط�ع الكتابالس�كي فأراد  ،ال �ستط�ع أن یتعامل معهاالعلم 

): أنت ش�خ أنموذج األعمال الخیر�ة(فقال له محمد منیر �ما في  ،المتداول في المطا�عالعر�ي 
آخر بدون إذن  ف شخصٍ لَ ؤَ ن أن تأخذ مُ مِ  ونط�عه لك بدًال دِرك ولد�ك القدرة أن تشرح الكتاب مُ 

، �ع في مط�عة أخرى إنما طُ  ،ي المط�عة المنیر�ةط�ع شرحه فومع ذلك لم �ُ  ،ففعل ،منه وتط�عه
ا وفیها إتقان. لكن  الط�اعة جمیلة جد�
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