
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین 
 أصل �تاب (الكواكب الدراري) ومؤلفه 

 
  -رحمة هللا تعالى علیهما -نرى في �عض المطبوعات من كتب شیخ اإلسالم وابن الق�م  :السؤال

 ؟ ؟ وما هو هذا الكتاب أصًال فمن هو مؤلف هذا الكتاب  ،أن هذا مأخوذ من الكواكب الدراري 

ا )الكواكب الدراري ( :الجواب وأصله في ترتیب أحادیث  ،البن عروة المشرقي كتاب كبیر جد�
فهو  ،و�قع في مائة وثالثین أو أكثر من المجلدات  )،صح�ح البخاري (على  )مسند اإلمام أحمد (

ا )، وهذا الكتاب لو صح�ح البخاري (مرت�ة على  )المسند (ل الكتاب أحادیث وأوَّ  ،كتاب كبیر جد�
 ،�عًضا منه وأنا رأیتُ  )،صح�ح البخاري (على أحادیث المسند ترتیب س�ما  ال كامًال جد وُ 

 )؛صح�ح البخاري (ه من أنفع ما ُ�قرأ مع وجدتُ و  )،صح�ح البخاري (هذا الترتیب على  وطا�قتُ 
(صح�ح  و�وِرد الطرق واأللفاظ �ما فیها الز�ادات على  ،ألنه یوِرد الروا�ات األخرى للحدیث 

ح �عض   ،وقد یوَجد في األسانید ما �حل �عض اإلشكاالت البخاري)،  و�وَجد في المتون ما یوضِّ
الحدیث من طر�ق أو طر�قین یورده (صح�ح البخاري) من أن �كون في  ، فبدالً المبَهم والمستغِلق

فنستفید من المتون واألسانید ما �حل �عض اإلشكاالت   ،لسعته ؛اإلمام أحمد من عشرة طرق 
كله ف ،ال إشكال ف�ه )الصح�ح(مع أن  )،الصح�ح(في  لتيألسانید والمتون االموجودة في ا

على كل حال أینما دار ل، فهو همَ م أو تمییز هذا المُ بهَ صح�ح وحتى لو لم نستطع تعیین هذا المُ 
 ، هل هو ابن عیینة أو الثوري  )سف�ان(لكن مع ذلك النفس ترتاح إذا عرفنا  ،فهو دار على ثقة

 ، فوائد المستخرجات في كر كما ذُ  ،في روا�ة اإلمام أحمد �أتي تمییزه في الغالب كالمستخرجات ف
ترتیب ابن عروة لمسند  (ها مع وقارنتُ (صح�ح البخاري) أكثر من �اب في  المقصود أني قرأتُ 

 .لطالب العلمالبخاري) (صح�ح قرأ مع  ه من أنفع ما �ُ فوجدتُ   )اإلمام أحمد على الصح�ح

 أصل الكتاب،  هذا هو)، البخاري (على أبواب  )المسند (أصل الفكرة في ترتیب  هي هذهف
أو ابن الق�م إال   مر �مسألة فیها تألیف لشیخ اإلسالموفي أثناء شرحه ما �َ  ،ثم شرحه ابن عروة
تب ابن  �عض كف ،ابن رجب وكذلك  ،من مقدمته إلى خاتمته ولو كان كبیًرا و�ذكر الكتاب كامًال 

 رجب موجودة في هذا الكتاب. 

في   في القرن التاسع ابن عروةف ،رف السبب �طل العجب لكن إذا عُ  ،تصنیف غر�ب وهذا 
فأراد أن �حفظها   ،كتب شیخ اإلسالم وابن الق�م وابن رجب  ف�ه تلفحرق وتُ وقت وظرف كانت تُ 

فرد هذا الكتاب لكن لو أُ  ،هذا الكتاب �اسم ابن عروة ما تعرضوا له واإذا رأ ؛ ألنهمه الطر�قةبهذ 
�سبب   اولهم خصومً  ألن لهم أعداءً  ؛تلفألُ لشیخ اإلسالم في هذا الظرف وفي هذا المكان 

فظ لنا كثیًرا من كتب شیخ اإلسالم وابن الق�م  ومع ذلك حَ  ،الخالف العقدي مع األسف الشدید 



ومع ذلك الكتاب ال یزال   ،فجزاه هللا عنا وعن المسلمین أحسن الجزاء ،وابن رجب بهذه الطر�قة
 )ترتیب المسند (قابلنا �عض الموجود من وقد  ،أن �ط�ع الترتیب كمرحلة أولى تمنیتُ و  ،ف�ه خروم

�ع هذا الترتیب �حد ذاته  وٕاال لو طُ  ،في �عض األجزاء اخرومً و  وجدنا ف�ه خلًال و  )الصح�ح(مع 
 (صح�ح البخاري).لكان غن�مة لطالب العلم ومن أنفس ما �قرأه طالب العلم مع 

أو  اثالثة وثمانین مجلدً   ، قرا�ةمن المائة وثالثینا جد منه ما یز�د على ثمانین مجلدً اآلن وُ و 
 ،افة جد� وحصل تعل�قات طف� ،وقو�ل ،سخنُ ، و رع ف�هوشُ  ،وعلى كل حال هو مشروع طیب  ،تز�د 

 . و�سر هللا تمامه ،مز�د تعلیقوهو �حاجة إلى مراجعة و 
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