بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح صحيح البخاري ()1

مقدمة في صحيح البخاري
الشيخ  /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد:
فلسنا بصدد التعريف بالسنة ،وبيان أهمية السنة وحجية السنة ،كل هذا مضىى الحىد ف فيىه مى ار ار و حاجىة داعيىة
لتكرار ذلك ،فالسنة من حيف ا حتجاج بها وكونها وحيا من عند هللا كما في قولىه  -جىل وعىال { : -وماا َ ق
طِا
ََ َ
َعا ق
ااا اول ََااا َ * قإ ون هااا َ قإَو َو وٌاااح َااا ٌَ } [سىىورل الىىنجم ]4-3وأنىىه لىىم يخىىال ف ىي ا حتجىىاج بهىىا إ بعىىو ئوا ى
َ
المبتدعىىة ،وأهىىل السىىنة قائبىىة علىىى ا حتجىىاج بهىىا؛ لمىىا تبىىه منهىىا وي ىوافقهم فىىي ذلىىك بعىىو أو ك يىىر مىىن ئوا ى

البدع يحتجون بالسنة ،كالمعتزلة فتجىد كتىبهم ئافحىة با سىتد

مىن صىحيح البخىاري وييىره و ن نىااعوا فىي ببىر

الواحد م ال لكنهم في الجملة يحتجون بما في كتب أهل السنة من نصىو

 ،وكىذلك الزيديىة ،وييىرهم مىن ئوا ى

المبتدعة.
فىي ذلىك الالىالل مىن الخىوارج والىروافو وييىرهم و عبىرل بهىم ،و اعتىداد بقىولهم وفاقىا و بالفىا ،و ذا

لكن يخىال

تقرر هذا فالسنة إذا تبته عن المصطفى  -عليه الصالل والسىالم  -فىالوحي المفسىر للقىرآن وهىي :البيىان الىذي
جاء النبي  -عليه الصالل والسالم  -مبينا لكتاب هللا  -جل وعال  -بها .
ار في مقدمات الكتب وفي دروس مستقلة ،ولكن ما تعلق بصىحيح
لسنا بحاجة إلى تكرار ذلك ،وقد تكلمنا فيه مر ا

البخاري الذي نبدأ شرحه إن شاء هللا تعالى ،أما بالنسبة لإلمىام البخىاري فمعىرول لىدى الخىا

والعىام  :أبىو عبىد

هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردابه البخاري الجعفي مو هم ،المولود سنة أربى وتسىعين وما ىة ،والمتىوفى

سنة سه وبمسين وما تين.

أبباره مدونة في كتب التراجم ،سواء كان منها المفردل فقد أل

في ترجمته كتىب ك يىرل ،وأدرج ترجمتىه مطولىة فىي

كتىىب التىراجم ،وكىىان لىىه النصىىيب ا وفىىر ،والحىىا ا وفىىى مىىن هىىذه الكتىىب ،فلسىىنا بحاجىىة أيضىىا إلىىى اكفا ىىة بىىذكر
ترجمتىىه ،ولىىو ذكرنىىا جميى مىىا تعلىىق بىىه لضىىاا المقىىام عىىن شىىر الكتىىاب؛ نىىه مدرسىىة  -رحمىىه هللا تعىىالى  -فىىي

الحد ف وفي الفقه ،أما بالنسبة للصحيح "صحيح البخاري " الذي هو أصح الكتب بعد كتاب هللا  -جىل وعىال -
عند جماهير ا مة.

أو مى ى ى ى ىىن صى ى ى ى ىىن

فى ى ى ى ىىي الصى ى ى ى ىىحيح

ومس ى ى ى ى ى ىىلم بع ى ى ى ى ى ىىد وبع ى ى ى ى ى ىىو الال ى ى ى ى ى ىىرب
أو من صن

في الصحيح ** محمد وب

محم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد وبى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى

ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىالترجيح

مى ى ى أبىى ىىي عل ى ىىي فضىى ىىلوا ذا ل ى ىىو نفى ى ى

بالترجيح  -يعني على ييره من الكتب -

ومسلم بعد -يعني بعد البخاري -وبعو الالرب** م أبي علي فضلوا ذا لو نف

عامة أهل العلم رجحون البخاري ،وهم تفقون على أن الصحيحين أصح الكتب ،لكن البخاري أصحهما وأك رهمىا
فوا د.

ومىىن رجىىح صىىحيح مسىىلم إمىىا لكونىىه لىىم يمعىىن النرىىر فىىي صىىحيح البخىىاري عمىىوم المالاربىىة وأهىىل ا نىىدل

بصحيح مسلم ظاهرل ،فتجد في كتبهم ا ستد

عنىىا تهم

بأحاد ف يعزونها إلىى صىحيح مسىلم وهىي موجىودل فىي البخىاري،

ما د على أن عنا تهم بمسلم أك ر؛ لقرب الفا دل منه ،مسلم مرتب ترتيبا وا حا وا حاد ىف مجموعىة فىي مكىان
وا ح

لب

فيها و يموض ،وأما بالنسبة لصحيح البخاري فاستخ ارج ا حاد ف منه فيه يموض وفيه وعىورل،

ذلكم أن البخاري  -رحمه هللا تعالى  -يعمد إلىى الطريىق ا دا فىي ا سىتنبا  ،ويفىرا الحىد ف فىي موا ى ك يىرل
من صحيحه تبلغ أحيانا عشرين مو عا - ،الحد ف الواحد يقطعه في عشرين مو عا.-

وأمىىا بالنسىىبة لمسىىلم فإنىىه يجمعىىه فىىي مو ى واحىىد و يفرقىىه ويىىأتي بىىه كىىامال ،هىىذا ممىىا جعىىل صىىحيح مسىىلم أسىىهل
تنىىاو فجعىىل النىىاس يعتنىىون بىىه أك ىىر ،اكمىىام البخىىاري  -رحمىىه هللا تعىىالى  -فىىاا مسىىلم فىىي الصىىحة وفىىي اكفىىادل

الفقهيىىة وا سىىتنبا الىىذي هىىو الالايىىة مىىن الروايىىة ،فاقىىه فىىي الصىىحة لمىىاذا؟؛ نىىه أشىىد اتصىا كمىىا يقىىرر أهىىل العلىىم
وأنر

وأقوى رجا  ،وا حاد ف المنتقدل فيه أقل من ا حاد ىف المنتقىدل فىي صىحيح مسىلم ،كمىا أن الرجىا الىروال

من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري ،الذ ن تناولهم بعو أهل النقد بضرب من التجريح أقل منهم فىي صىحيح
مسىىلم ،وهىىذا ىىد علىىى أن صىىحيح البخىىاري أرجىىح وأقىىوى ،علمىىا بىىان البخىىاري هىىو شىىيخ اكمىىام مسىىلم ومعىىو مسىىلم

عليه ،حتى قا الدارقطني " :لو ء البخاري ،ما ار مسلم و جاء".

انتقد على الصحيحين أحاد ف يسيرل انتقىدها الىدارقطني وييىره ،لكىن أجىاب عنهىا أهىل العلىم وأن الىراجح والصىواب
م اكمامين

د اكمام الدارقطني ،نعم أحاد هما متفاوتة منها ما يقط ب بوته ،ومنها مىا هىو صىحيح ييىر قابىل

للنرىىر ،ومنهىىا مىىا تكلىىم فيىىه وهىىذا شىىي يسىىير ،ولىىذا قىىا الحىىافا بىىن الصىىال  -رحمىىه هللا  -فىىي مقدمتىىه " :وجميى

أحاد ىىف الصىىحيحين مقطىىوع بهىىا سىىوى أحىىرل يس ىيرل ،تكلىىم فيهىىا بعىىو الحفىىا " صىىحيح البخىىاري لىىه ،اكمىىام لىىه
ئريقىىة دقيقىىة فىىي ا سىىتنبا  ،م ىىل م ىا ذكرنىىا أنىىه يقط ى الحىىد ف حسىىب الفوا ىىد التىىي تضىىمنها هىىذا الحىىد ف ،فيىىورد
الحد ف الواحد فىي عشىرين مو ى  ،ويسىتنب منىه عشىرين حكمىا ،وقىد زيىد وقىد ىنق
مىىن الحىىد ف ىراه النىىاظر

 ،قىد يسىتد البخىاري بلفىا

د لىىة فىىي اللفىىا علىىى مىىا تىىرجم بىىه ،لكىىن البخىىاري ىىىمي إلىىى روايىىة أبىىرى فيهىىا الد لىىة

على ما أ ارده من الترجمة ،وهذا

شك أنه من دقة نرره وشفوفه.

وأحيانا يعمد عن الدليل الراهر الوا ح إلى الدليل الخفي الالامق ،كىل هىذا مىن أجىل أن يشىحذ همىة ئالىب العلىم

للتتبى وا سىىتقراء وا ستقصىىاء للروايىىات ،وقىىد تىىرجم بترجمىىة وا ىىحة قىىد يقىىو القىىار مىىن ئىىالب العلىم

داعىىي

لها.
باب "قو الرجل ما صلينا"
فقا عمر :ما صليه العصر ،فقا النبي  -عليه الصالل والسالم  -وأنا وهللا ما صليتها.
هل لهذه الترجمة داعي؟ نعم قد يقو قا ل:

أو ريد بهذه الترجمة الرد على من كره ذلك.
باب "ما جاء في الصالل على الحصير":

دعي لها ،م أن وجد من السل

مىن يكىره قىو الرجىل مىا صىلينا،

في حد ف أن

النبي  -عليه الصالل والسالم  -صلى على الحصير (( ،قد عمدت إلى حصير لنا قد اسىود مىن

ئو ما لبىف)) ،ئيىب هىذا فيىه يمىوض و ي اربىة و يحتىاج إلىى اسىتد

 ،الحصىير :بسىا يعنىي مىن بمى

أومن ييره ،ئاهر تجوا الصالل عليه.
قىىد يقىىو قا ىىل ومىىا الىىداعي لهىىذه الترجمىىة الصىىالل علىىى حصىىير ،ريىىد أن ىىرد علىىى مىىن يكىره قىىو الحصىىير ،ايى
معنىىى حصىىير؟ لمىىاذا يك ىره بعضىىهم الصىىالل علىىى الحصىىير أو لفرىىة الحصىىير؟؛ ن هللا جع ىل جهىىنم للكىىافرين

حصي ار ،هذا ما في شك أن في دقة متناهية من اكمام البخىاري ،ولىذا لىو أن اكنسىان ارجى الصىحيح وأدام النرىر
فيىىه ل ىرأى العجىىب العجىىاب ،ولىىذا وجىىد مىىن بعىىو الش ى ار مىىن يخفىىى عليىىه بعىىو المناسىىبات يخفىىى عليىىه بعىىو
المناسىىبات ،فيقىىو  :المناسىىبة ييىىر ظىىاهرل ،أو يق ىو
المناسبة الدقيقة الخفية.

مناسىىبة بىىين الحىىد ف والترجمىىة ،تىىم يىىأتي مىىن تأمىىل ويجىىد

بعضهم تهجم على البخىاري  -رحمىه هللا تعىالى  -وبعضىهم قىا  :إن الكتىاب مىا حىرر و بىيو ،هىو :عبىارل عىن

مسودات أراد البخاري أن يعيد النرر فيها ،والسبب في ذلك بفاء الراب بين الحد ف والترجمة عند هذا القا ل.

وحصل للكرماني انتقادات لإلمام البخاري ورد عليىه مىن قبىل مىن جىاء بعىده مىن الشى ار  ،وكىم تىر ا و لخبىر؟

اى البخىىاري حينمىىا ىىدبل حىىد ف مىىن أحاد ىىف المسىىح علىىى الخفىىين فىىي أحاد ىىف السىىجود ،اسىىتخدم المسىىح علىىى
الخفين في حد ف السجود على ا عضاء السىبعة؛ ليبىين أنىه

الركبتين ،الركبتان تباشران ا رض عند السجود،

لىزم أن باشىر ا عضىاء السىبعة ا رض

ما يمكن القدمان إذا كان عليهما بى

سىيما

مىا لىزم؛ نىه قىا (( :

أمىىرت أن أسىىجد علىىى سىىبعة أعرىىم :الجبهىىة ،وا ن ى )) تباشىىر ،اليىىدان تباشىىر ،لكىىن مىىاذا عىىن الىىركبتين والقىىدمين؟
الركبتان باعتبار أن الركبة عورل

يجوا أن تباشر ا رض ،وباعتبار أنه يجوا لب

أوقات وم وليلىة يجىوا أن يسىتر ،ومىا بقىي يكشى

إذا أرد أن يسجد و

الخ

والمسح عليىه بمسىة

إ عنىد الحاجىة؛ نهىم يكرهىون السىجود علىى المتصىل ،يعنىي

شمايه و و ى شىيء متصىل بىه ئىرل العمامىة ،ومىا أشىبه ذلىك .يكرهىون هىذا ،إ أن

الك اره ىة عنىىدهم تىىزو بالحاجىىة ،ولىىذا تىىرى ا رض بىىاردل شىىد دل البىىرودل أو حىىارل أو فيهىىا ار حىىة

تحملهىىا ،فإن ىه

يسىىجد علىىى شىىي متصىىل بىىه إذا لىىم يجىىد شىىيئا منفصىىل؛ ن النبىىي  -عليىىه الصىىالل والسىىالم  -كىىان يس ىجد علىىى
الخم ىرل ،واليىىدان كىىذلك ا صىىل أن تكش ى

لكىىن إذا وجىىد مىىا يسىىتدعي السىىجود عليهمىىا ،عليىىه بالنسىىبة لهمىىا للح ى اررل

شد دل أو برودل شد دل تمن الخشىوع ،م ىل هىذا مىن دقىة نرىر البخىاري  -رحمىه هللا تعىالى  -و ن انتقىد بأنىه كيى

يجعل حد ف من أحاد ف المسح على الخفين بين أحد ف السجود.

البخىىاري  -رحمىىه هللا تعىىالى  -جم ى الصىىحيح فىىي سىىه عش ىرل سىىنة ،وتبىىه عنىىه أنىىه مىىا و ى حىىد ا إ ايتسىىل
وصىىلى ركعتىىين ،وبعضىىهم بىىالغ ويىىذكر أشىىياء بالنسىىبة للصىىحيح وأنىىه يقى أر فىىي أوقىىات الشىىدا د ،وأنىىه كىىذا وكىىذا إلىىى
يير ذلك ،لكن هذه القرآن أنز للعمل ،و شك أن الكتاب مبىار  ،لكىن مى ذلىك مجىرد التبىر بىه مىن ييىر عمىل
هذا

يجدي

بد من العمل لتحصل البركة .

يقولون :ما حمل في مركب ويرا ،كالم يحتاج إلى نرر ،النصو

ال ابتة عن هللا وعن رسوله  -عليىه الصىالل

والسالم  -إنما هي للعمل بهىا ،والقىرآن وحىده هىو المتعبىد بتالوتىه الىذي بىه ا جىر بق ارءتىه ،لكىن لىو قى أر صىحيح

البخاري من أجل العمل أجر عليه قار ه ،باعتبار أنه من أعرم أبواب العلم الذي جاءت النصو

بالحف عليه.

ُتلقىي الصىىحيح عىىن اكمىام  -رحمىىه هللا تعىىالى  -علىى مىىا قالىىه المترجمىون :مىن قبىىل تسىعين ألفىا رواه عىىن مىلفىىه

تسعون أل  ،لكن الروايات التي امتدت واستمرت إلى وقتنا قليلة

تبلغ شىيئا بالنسىبة لهىذا العىدد ،وأقىو قىد عنىي

بجمعها وترتيبها وتنقيحها ،الحافا أبو الحسين شرل الد ن اليونيني محمد ،المتوفى سنة إحدى وسبعما ة.

جمى الروايىىات واعتنىىى بهىىا ورتبهىىا ونرمهىىا واسىىتخرج نسىىخة واحىىدل منهىىا ،وأشىىار إلىىى الروايىىات ا بىىرى فىىي حاشىىية

الكتىىاب ،وقابىىل الكتىىاب مى ار ار حتىىى أنىىه قابلىىه فىىي سىىنة واحىىدل إحىىدى عشىرل مىرل ،تىىم لمىىا أنهىى مقابلىىة الكتىىاب وأتقنىىه
و ىىبطه وائم ىأن إل ىى سىىالمة النسىىخة التىىي بىىين ديىىه ،ق ى أره علىىى اكمىىام ابىىن مالىىك النحىىوي المعىىرول-صىىاحب

ا لفيىىة ،-فىىابن مالىىك تلقىىى عىىن اليىىونيني تلقىاه عنىىه روايىىة ،فهىىو ئالىىب مىىن هىىذه الحي يىىة فىىي الحىىد ف ئالىىب وفىىي
العربية معلم ،فإذا أشكل لفا مما قرأه اليونيني سأله ابن مالك هل صحه بذلك الروايىة ،فىإذا قىا نعىم ،وجهىه مىن
حيىىف العربيىىة ،وجمعىىه هىىذه ا لفىىا التىىي تكل ىم فيهىىا ابىىن مالىىك مىىن حيىىف العربيىىة فىىي كتىىاب ئب ى باسىىم " ش ىواهد
التو يح على الجام الصحيح " بن مالك ،وهو مطبوع متداو معرول كتىاب يحتاجىه ئالىب العلىم

يسىتالني

عنه قاري البخاري؛ ن فيه ألفا مشكلة مىن حيىف العربيىة ،فهىذا ا شىكا حلىه اكمىام مالىك  -رحمىه هللا تعىالى
 -اليونيني له أصل يعني نسخته تعرل با صل.

نسخ هذا ا صل من قبل جم من أهىل العلىم وقوبىل و ىب وحىرر ،إلىى أن جىاء القسىطالني فبحىف عىن ا صىل

فما وجده ،أصل ونيني مىا وجىده ،فوقى

علىى فىرع صىحيح مقابىل مىتقن فقابىل نسىخته عليىه سىه عشىرل مىرل ،ولىو

تقو لبعو ئالب العلم ،كم قرأت البخاري؟ يمكن ما قىرأه كىامالا و مىرل واحىدل - ،قابىل نسىخته علىى الفىرع سىه
عشرل مرل -يقو بعد امن ئويل جىدا وقفىه علىى المجلىد ال ىاني بىاع مىن ا صىل ،وقى

ا صىل بىاع فاشىىتراه ،وقابىل عليىه الفىىرع فوجىده

يختلى

علىى المجلىد ال ىاني مىن

عىن الفىرع و بحركىىة و بحىرل و بنقطىة كىىل هىذا مىىن

حفا هللا  -جل وعال  -لسنة نبيه  -عليه الصالل والسالم  ،-أن يصل ا مر إلى هذا الحد تم بعد سنوات وقى

على المجلد ا و فقابله وجده كىذلك ،ولىذا يمتىاا القسىطالني وشىرحه المسىمى "إرشىاد السىاري " عىن بقيىة الشىرو

يمتاا بأي شي؟ بالعناية بألفا الصحيح لي

له نرير في هذا البىاب ،يشىير إلىى كىل ابىتالل بىين الروايىات ولىو

لم ترتب عليه فا دل.
الحىىافا ابىىن حجىىر  -رحمىىه هللا تعىىالى  -يقىىو  :إنىىه اعتمىىد روايىىة أبىىي ذر ،وأشىىار إلىىى مىىا عىىداها عنىىد الحاجىىة،
والقسطالني يشير إلى كل لفا وكل حرل أو

ب يختل

عن ما عنده ،أو من راوية إلى أبرى.

ولىىو نرىىرتم فىىي عنايىىة المتىىأبرين بالقسىىطالني لوجىىدتموه أك ىىر مىىن عنىىا تهم بفىىتح البىىاري ،يعنىىي مطبعىىة بىىو ا التىىي
يصحح فيها أ مة من كبار أهل العلم ،كم ئبعة فتح الباري؟ مىرل واحىدل ،كىم ئبعىة عمىدل القىاري كىم؟ و مىرل ،كىم

ئبعة إرشاد الساري؟ سب مرات - ،بو ا فق ئبعة إرشاد الساري سب مرات  -هذا مىا هىو مىن فىرال الىذي ريىد
ىىب الصىىحيح ،و تقىىان ألفىىا الصىىحيح ،والفىىروا الدقيقىىة بىىين الروايىىات ،عليىىه بإرشىىاد السىىاري نعىىم فىىي البحىىو ،

سىواء كانىىه الحد يىىة ،أو الفقهيىىة ،أو ييرهىىا مىىن فنىىون العلىىم،

شىك أن فىىتح البىىاري يفىىوا بم ارحىىل وعمىىدل القىىاري

تفوا الجمي بما تعلق بفنون أبرى - ،يعني بعيىدل عىن علىم الحىد ف إلىى علىوم العربيىة وعلىوم ا ببىار واكئالىة
فىىي الت ىراجم ومىىا أشىىبه ذلىىك ،-عمىىدل القىىاري

شىىك أنىىه فىىي ربعىىه ا و متميىىز مرتىىب ومىىنرم ولىىه عنايىىة ب ىالفروع

العربية كلها ،من الالريب والنحو والصرل والمعاني والبيان والبدي وييرها من الفنون العربية.

فالرب ا و من عمدل القار متميز من هذه الحي ية ،اكشارل إلى الروايىات ،روايىات الصىحيح فىي شىر الحىد ف،
هذه عند الحافا ابن حجر  -رحمه هللا تعالى  ،-لذلك تجدون أحيانا أوهام عند بعو الش ار

هيمون فىي تفسىير

بعو ا لفا  ،وهي مفسرل في رواية أبرى ائل عليها الحافا ابن حجر وذكرها وييره لم يطل عليها.

وقد يفسر الكرماني اللفا با حتما العقلي ،أو بمعاني العربيىة - ،مىا ورد فىي معىاجم العربيىة  -لكنهىا مفسىرل فىي

روايات أبرى لم يطل عليها ،فميزل الحىافا ابىن حجىر  -رحمىه هللا  -أحائتىه يعنىي إحائىة تليىق بمى لهم باعتبىاره
حافرا و ن لم يكن معصوما بروايات الصحيح وييره من كتب السنة.
والكرمىىاني حصىىل لىىه أشىىياء تىىد علىىى جهلىىه بالكتىىاب المشىىرو ؛ ن ىه قىىد ىىتكلم بكىىالم فىىي هىىذا البىىاب وفىىي أب ىواب
حقة نتقد كالمه ،وكذلك العيني لماذا؟؛ نهما ليسا مىن أهىل الروايىة وليسىا مىن أهىل الحىد ف ،لكىن لهمىا فضىل.

والكرمىىاني لىىه فضىىل علىىى جمي ى مىىن جىىاء بعىىده مىىن الش ى ار  ،يسىىمونه" :الشىىعير المعقىىو المزمىىور" ،الكرمىىاني كىىل

الش ى ار عول ىوا عليىىه ،وكلهىىم صىىبوا جىىامهم عليىىه ىىردون عليىىه ،نعىىم يخطىىي وأسىىاء أحيانىىا إلىىى بعىىو اسىىتنبائات

البخىىاري ،لكىىن مى ذلىىك كتىىاب نفىىي

هىىو وأيضىىا مىىات  ،يعنىىي لىىي

فيىىه مىىن دقىىا ق العلىىوم م ىىل مىىا فىىي فىىتح البىىاري

وعمدل القىاري ،لكنىه مىات يعنىي إذا تىرجم لىراوي ،ذكىر فىي ترجمتىه مىا يطىرب القىار فأنىدر وأئىرل مىا فىي ترجمىة

هذا الراوي ىذكره الكرمىاني ،فهىو مىن هىذا الحي يىة جيىد وأيضىا كونىه سىبقهم ،سىبق الشى ار واسىتفادوا منىه وفىتح لهىم

الباب ،و ن كان قبله ش ار آبرون قبله الخطابي ،وقبله ابن بطا وييرهما من الش ار .

النووي أيضا شر قطعة متم لة في كتابه بدء الوحي واكيمان ،مطبوعة هذه القطعة في المطبعة المنيريىة

مجموعة شرو البخاري ،وهي أيضا قطعة مباركة يستفيد منها ئالب العلم في هاذ ين البابين فا دل كبيرل.

الشرو لإلمام البخاري  -رحمه هللا تعالى  -كتابه لقي عناية فا قىة ،مىا وقى
شر  ،منها كامل ومنها يير كامل ،فضال عما لم وق

ىمن

عليىه مىن الشىرو أك ىر مىن تمىانين

عليه.

ومىىا مىىن عىىالم قى أر البخىىاري ،أو أقى أر البخىىاري ،إ وو ى عليىىه حاشىىية بىىل قىىد تزيىىد شىىروحه علىىى مىىا قىىا بعضىىهم:

علىىى الى ال

ىر منهىىا ،ولىىي
ما ىىة ممىىا لىىم يسىمي ك يى ا

تفسير البيضاوي عليه ما ة وعشرين حاشية.

بالريىىب أن يشىىر البخىىاري بى ال

ما ىىة شىىر  ،إذا تصىىورنا أن

من أهم الشىرو علىى حسىب الترتيىب ،شىر الخطىابي ،شىر أبىي سىليمان محمىد بىن محمىد الخطىابي البسىتي هىذا
هو أقدم الشرو  ،واسم شرحه - :فيما تداوله أهل العلم " -أعالم السنن" ،في مقابىل معىالم السىنن الىذي هىو شىر

سىىنن أبىىي داود اسىىمه " أعىىالم السىىنن " ،وئبى بعنىوان" أعىىالم الحىىد ف"؛ ن هىىذا وجىىد فىىي أك ىىر النسىىخ وعلىىى كىىل

حا قد تداو أهل العلم أسىما يأبذونىه مىن المضىمون ،ولىو كىان ييىر ا سىم الىذي و ىعه مىلفىه كمىا يقىا  :قىا

ابىىن القىىيم فىىي الهىىدي  -المىراد بىىه ااد المعىىاد  ،-وهكىىذا ك يىىر عنىد أهىىل العلىىم يجعلىىون عنىىوان الكتىىاب ممىىا يفىىاد مىىن
مجموعه ومضمونه.

دكتوره فىي
ا
" أعالم السنن" في مقابل "معالم السنن" ئب باسم "أعالم الحد ف" في أربعة مجلدات محققا في رسالة

جامعة أم القرى ،وفيه فوا د ولطىا

لكنىه مختصىر جىدا ،هنىا شىر ابىن بطىا هىو عنىد المالكيىة لىه شىأن عرىيم

وفيه فوا د لكنه يسد تالرل في فقه المالكية.

بعىىو ئىىالب العلىىم يقىىو نريىىد الفقىىه و نسىىتطي أن نق ى أر مىىا كتبىىه الفقهىىاء مىىن المطىىو ت - ،يعنىىي :إذا أردنىىا أن

نرج في الفقه في مسألة ما إلىى مىذهب الشىافعي نعىرل أن هنىا المجمىوع ،وهنىا فىتح العزيىز ،وهنىا الحىاوي،

وهنىا كتىىب ك يىرل للشىىافعية ،-لكىىن نريىد أن نجمى بىىين الحىد ف مى الفقىىه ،ورجوعنىا إلىىى كتىىب الفقهىاء يأبىىذ علينىىا
وقىىه ئويىىل ،واهتمىىام الفقهىىاء بالحىىد ف وا سىىتد

ك يىىر مىىنهم عنىىده فيىىه بلىىل ،فىىإذا أردنىىا أن نرج ى إلىىى مىىذهب

الشىىافعي م ى ال  -يعنىىي :لىىو رجعنىىا إلىىى فىىتح البىىاري باعتبىىاره مىىن الشىىافعية ،أو النىىووي باعتبىىاره مىىن فقهىىا هم ،هىىذا
يستفيد ئالب العلم الحكم بدليله ،ويستفيد فهم السنة من جهة ،وا ستنبا من جهة أبىرى ،وعنىد المالكيىة مى ال لىو

عو ئالب العلم على شر ابن بطا م المنتقىى للبىاجي مى شىرو ابىن عبىد البىر اسىتفاد ك يى ار ،مىذهب الحنفيىة
 -يعني :من عمدل القاري باعتباري فقيه حنفي -وهكذا.

بعىىو النىىاس يسىىلك هىىذا المسىىلك وهىىو نىىاف جىىدا ،لكىىن بقىىى أن الفقهىىاء أدا فىىي روايىىات أ مىىتهم فىىال يسىتالنى عىىن
يستالني عن كتب الفقه في كل مذهب ،لكن لي

كتب الفقه في كل مذهب،

معنى ذلك أننىا ننقىل المىذاهب مىن

يير كتب أصحابها - ،يعني :ما نعو على فتح الباري في نقل المذهب الحنبلي ،أو الحنفي ،بد أن نرج إلىى
كتب الحنفية كتب الحنابلة سواء كانه من الشرو أو من كتب الفقه وهذا أولى.

بعد ابن بطا شرو ك ير  -يعني مندترل  -وقد تتىدابل هىذه الشىرو  ،شىر الكرمىاني اسىمه " الكواكىب الىدراري "

ىر
مطبىىوع متىىداو ومشىىهور بىىين الشى ا

سىىيما مىىن جىىاء بعىىده ،اسىىمه" الكواكىىب الىىدراري " واش ىرنا إلىىى شىىيء مىىن

ئريقته وئ ار فه ،وهو ناف يقتنيه ئالب العلم ويق أر فيه وقرأته

تكلى

المبسىو المطىو

شىيء ،ق أرتىه سىهله لىي

 -يعني :تالتة أشهر كفيلة بإنها ه لطالب العلم ،يعني سهلة قرأته ،-هنىا شىر اكمىام الحىافا ابىن رجىب واسىمه

"فىىتح البىىاري" مطىىابق لتسىىمية ابىىن حجىىر ،وابىىن حجىىر ائلى علىىى شىىر ابىىن رجىىب وذكىره فىىي فىىتح البىىاري فىىي تالتىىة
موا

ونقل منىه وتتطىابق اسىم الكتىاب مى كتىاب ابىن رجىب ،كتىاب ابىن رجىب عيبىه الىنق

والخىروم يعنىي وجىد

إلى كتاب الجنا ز ،وفي أتنا ه بروم كبيرل  -يعني :من كتاب اكيمان إلى أتناء كتاب الطهارل  -أك ر من مىا تي
حد ف يير موجود ،يير موجود النسخة رقم واحد.
و ففيىىه مىىن علىىم السىىل
السىىل

مىىا

وجىىد فىىي ييىره ،ويشىىعر اكنسىىان بال ارحىىة وا ئمئنىىان و ارحىىة الىىنف

وكأنىىه يخائىىب

إذا ق ى أر هىىذا الكتىىاب ،وأيضىىا في ىه إشىىارل إلىىى روايىىات وردت فىىي الصىىحيح ممىىا لىىم يطل ى عليىىه اليىىونيني و

القسطالني و ييره؛ نه من أهل الرواية ،إ افة إلى كونه مذهب الدراية.

فوصيتي ونصيحتي لطالب العلم ،أن بدأ بشر ابن رجب ويفرل منه ،دون فوا ده وينهيه بسرعة ،ما يحتاج أظىن

إلى وقه ،يمكن يقرأه بشهر أو شهرين شر ابن رجب ،تم بعد ذلك يمسح الكرماني ويفىرل منىه ،تىم تفىرل للشىرو
ال التة التي هي العمد في هذا الباب" ،ابن حجر ،والعيني ،والقسطالني".
ابن حجر في منهجه الحد ي

نريىر لىه ،يجمى الروايىات ويفسىر الحىد ف بالحىد ف روايىة بروايىة وهكىذا ،العينىي

ذكرنا شياء مما يمتاا به من عنا ته بفروع اللالة ،وبس مذاهب الفقهاء،

سيما في الرب ا و .

وأما القسطالني فيجمى بىين الكتىابين بابتصىار ،لبىاب أو لىب فىتح البىاري مى لىب عمىدل القىاري موجىود فىي إرشىاد

الساري للقسطالني ،إ ىافة إلىى عنا تىه بألفىا الصىحيح سىواء كانىه فىي تىراجم الىروال ،أو فىي صىيغ ا داء ،تجىده

يفرا بين رواية ورواية ،رواية فيها حدتنا كاملة ،ورواية فيها تنا بدون حدتنا بدون الحىا والىدا  ،تجىده يقىو  :حىدتنا

يعتمىىد هىىذه الروايىىة ،وفىىي روايىىة فىىالن تنىىا ،أو العكى

 -معنىىى هىىذا :مىىا ترتىىب عليىىه شىىيء رمىىز ،مىىا ترتىىب عليىىه

شىىيء ،-لكىىن لدقتىىه فيفىىرا بىىين صىىيغ ا داء ،وقىىد يكىىون ا بىىتالل بىىين الروايىىات فىىي حىىدتنا م ى أببرنىىا ،فيقىىو :

حدتنا رواية كذا ،وفي رواية كذا أببرنا ،فيهتم بالفروا بين الروايات بدقة ،م لما أجملناه سابقا من حيىف المباحىف
اللالوية ،والفقهية ،وما يستنب من ا حاد ف يأبذ من الشرو ال التىة التىي تقدمتىه ،يأبىذ مىن الكرمىاني ،يأبىذ مىن
العيني ،يأبذ من ابن حجر ،بابتصار يختصر من هذا ،ويختصر من هذا ،ويختصر من هذا.
ولذا لو اقتصر عليه ئالب العلم الذي

يسعفه الوقه بالنرر في جمي بين الشرو أفاده فا دل عريمة .

بقي شر العيني وابن حجر ذكرنا ما لكل واحد من ميزل بابتصار ،وبينهما معار ات ومناقضات.
العيني نقل من ابن حجر ك ي ار ،قد نقل الورقة أو أك ر و نسبها إليىه ،وقىد وجىد فيمىا نقلىه كىالم رجى عنىه ابىن

حجر في مو

أبر ،وهو ما رج عنه؛ نه ما ائل على المو

ال اني.

يكون :ابن حجر حرر مسألة تم رج عنها فيما بعد ،نقلها العينىي بحروفهىا و رجى عنهىا؛ نىه لىي

بالمو ى

الذي نقلها منه و شك أن هذا قاد  ،لكن بقى أن أمور العلماء مبنية على الراهر علىى السىالمة  -إن شىاء هللا

تعالى  -و ن كان في بادي الرأي مما نتقد به العيني نقل الورقة وقد تكون أك ر أو أ قل.

و ذا أراد أن نتقد قا  :قا بعضهم ،و يصر بابن حجر قا بعضهم كذا ،تم رد عليه ردا قويا قاسيا في بعو

الموا ى  ،ابىىن حجىىر رد هىىذا ا نتقىىاض وهىىذا ا عت ىراض بكتىىاب أسىىماه "انتقىىاد ا عت ىراض" ،فنىىد مىىا قالىىه العينىىي،
وأحيانا تر  ،أما نه رأي أن كالم العيني وجيه ،أو أنه بيو عليه ليرد عليه فيما بعد ومات قبل ذلك.
هنا أيضا كتىاب اسىمه " مبتكىرات ا لىي والىدرر" فىي المحاكمىات بىين العينىي وابىن حجىر للبوصىيري بى

متىأبر

هذا متأبر من القرن الما ي ،وهو كتاب جيد وناف  ،يعني في مسالة لالويىة تكلىم فيهىا الحىافا ابىن حجىر وانتقىده
العينىىي ،وقىىا  :هىىذا كىىالم مىىن لىىم يشىىم عل ىم العربيىىة أدنىىى شىىم ،فأجىىاب صىىاحب المبتك ىرات بكىىالم ئويىىل ،أورد فيىىه

أقوا أ مة اللالة يقو  :وبهذا تعرل أن الحافا بن حجر أكل العربية أكال لما ولم يكتفي بشمها شما.
هذه المناقضات وهذا المعار ات

شك أنها تفيد ئالب العلم تفيده ك ي ار ،أحيانا تكن هذه المسا ل الفرعية يعنىي

سىىهله ،لكىىن أيضىىا تجعىىل عنىىد ئالىىب العلىىم مىىن الملكىىة التىىي يسىىتطي بهىىا مناقشىىة ا قىوا وا لفىىا  ،أن تجعىىل لديىىه
دربة للمناقشة ،مناقشة الجمل ومناقشة التي تدعوه أحيانا إلى مناقشىة المخىالفين ومنىاظرتهم ،تكىون لديىة ملكىة فىي

هذا الباب ،وهذا يحتاجه ئالب العلم.

أما أنه يعتمد علىى القىرأل فقى تكىون فا دتىه قليلىة ،قىد يقى أر وقىد يسىتفيد لكىن مى ذلىك يكىون ماشىي علىى بى واحىد،
العلم يحتاج إلى شىيء مىن التعىب ،يحتىاج إلىى شىيء مىن إحضىار الىذهن ،يحتىاج إلىى شىي مىن دقىة النرىر ،ودقىة

النرر تنشأ عن م ل هذه ا عت ار ات وا جوبة عليها.

البخاري ما اا محل عناية بالنسبة لخمة إلى ومنا هذا ،وما مىن عىالم إ ويشىر صىحيح البخىاري ،ويقى أر صىحيح
البخىاري ،ومىىا مىىن ئالىىب علىىم إ ويقى أر فىىي صىىحيح البخىىاري ويرجى إلىىى صىىحيح البخىىاري ،وهنىا الشىىرو الك يىرل
المطبوعة والمسموعة والمخطوئة أك ر.

فال شك أن هذ الكتاب كتاب مبار  ،ولي

بك ير أن يشر ب ال

ما ة شر أو بأل

شر لىي

قا ل :ما الفا دل من هذا التكىرار؟ وهىذه الجهىود المكىرورل؟ - ،كمىا نسىم هىذا الكىالم  -لىي

بك يىر ،و يقىو

بصىحيح- ،يعنىي لىو

قلنا هذا ،لقلنا أن القرآن يكفي شر واحد فسره الطبري يكفي ،لي

يخلىو مىن فا ىدل والمجىا مفتىو ا ن .البخىاري بحاجىة إلىى

الك يرل مالها داعىي ،-كىل واحىد لىه ميىزل وكىل كتىاب
شىىر  ،الق ىرآن بحاجىىة إلىىى تفسىىير،

يشر يفسر ابىن ك يىر وفىالن و فىالن التفاسىير

نقىىو إن الجهىىود مكىىرورل و فا ىىدل ،وكىىم وجىىد عنىىد ا بىىر ممىىا تركىىه ا و ؟

يعني كم تر ا و لخبر؟ فطالب العلم الذي يأن
أو للتصريف في أي علم من العلوم

من نفسه ،ويجد من نفسه ا هلية للتفسير أو لشىر الحىد ف

سيما إذا كان في بىاد ا مىر يقصىد بىذلك التمىرين فهىو مىن أعرىم وسىا ل

التحصيل ،تم بعد ذالك يعيد النرر فيه م ار ار ويكرره ويعر ه ،وكذا إلى أن يصير مىل
ولىىي

نف هللا به.

المقصىىود بىىذلك إظهىىار التعىىالم مىىن أو ا مىىر ،أو التزبىىزب قبىىل التحصىىرم ،أو ليقىىا أنىىه أل ى

مك ر كل هذا

قيمة له ،بل هذا

رر محو إذا كانه هذه الالاية.

أما بالنسبة للطريقة التي نمشي عليها في الشر  ،إذا كان الموئأ وهو

أو يقىىا أنىىه

يعاد شيئا بالنسبة للصحيح البخىاري

من حيف الكم و من حيف الكيى  ،جلسىنا فيىه أك ىر مىن أربى سىنوات أربى سىنوات وشىهرين وعشىرل أيىام علىى مىا
حرره بعضهم من البداية إلى النهاية .

فالبخاري يحتاج إلى تالتين سنة ،لكن

بد أن نجعل آلية تجعلنا ننجزه في سب سنوات  -إن شىاء هللا  ،-وذلكىم

بالطريقة التي تكلمنا عنها م ار ار في الجم بين دواوين السنة ،نجعل البخاري
محور ننطلق منه ونضىي
ا

كتب السنة ،وفي كل حد ف  -إن شاء هللا  -يحضر هذا.

إليىه بقيىة

ولسىىه أظنىىي بحاجىىة إلىىى تك ىرار هىىذه الطريقىىة ،نهىىا شىىرحه م ىرار وفيهىىا كىىالم مسىىجل وفعلهىىا بعىىو ا ب ىوان
وأبدعوا.
بىىدا إن شىىاء مىىن الىىدرس الالحىىق - ،ألل ىي هىىو درس ال التىىاء  -نشىىر هىىذه الطريقىىة عمليىىا الجم ى بىىين كتىىب أهىىل
السىىنة - ،أعنىىي السىىتة  -؛ ن جم ى كتىىب السىىنة يطىىو  ،هكىىذا مىىا يمكنىىا ننتهىىي ون ىرب بىىين الحىىد ف و الترجمىىة،
ونورد الزيىادات فىي كتىب السىنة علىى مىا فىي البخىاري ،وا سىتنبا

وكذا وبىه قىا فىالن وفىالن وبالفىه فىالن ،فقىا  :كىذا ؛ ن هىذا أمىر

نطيىل فيىه ،نقىو الحىد ف يفيىد أنىه علىى كىذا
نتهىي إذا كىان المختصىر ا ن أكملنىا سىب

سىىنوات فىىي ما ىىة وعشىىرون حىىد ا ،والمختصىىر ألفىىين حىىد ف فمىىاذا عىىن ا صىىل ،إذا نحتىىاج بالنسىىبة لخصىىل تىراجم

الىىروال بابتصىىار شىىد د - ،يعنىىي كىىل راوي بسىىطر واحىىد

زيىىد عىىن سىىطر -ونهىىتم بالمهمىىل والمىىبهم ،تىىم بعىىد ذلىىك

نرب بين الحد ف والترجمة ،تم بعد ذلك ا ستنبا بابتصار ،تم بعد ذلك جم الكتب السنة إلىى البخىاري إ ىافة
مسلم ،إ افة أبي داوود ،الترمذي ،النسا ي ،ابن ماجة إلى ما في صحيح البخاري من اوا د.

بحيف يطل ئالب العلم ويستفيد من كتب السنة كلها في آن واحد ،م ا بتصىار الشىد د فىي شىر المىتن ،نحلىل
ا لفا  ،وا ستنبا بابتصار.

هىىذا يسىىأ عىىن الطبعىىة المنيريىىة؟ ،الكتىىاب ئبى مى ار ار ،البخىىاري ئبى بالهنىىد مى ار ار منىىذ أك ىىر مىىن مىىا تي سىىنة ،وهىىو

يطب في الهند ،ئب فىي مصىر فىي  -بىو ا  -ئبعتىه مى ار ار ئبعتىه يمكىن أك ىر مىن عشىر مىرات بىو ا ،ئبعىات

مفرده بدون تعليق في تالتىة مجلىدات ،وفىي أربعىة ،وفىي تمانيىة ،وفىي تسىعة كلهىا هىذا مىن مطبعىة بىو ا ،بعضىها
مجىىرد ،وبعضىىها مضىىال إليىىه تقري ىرات مىىن شىىر القسىىطالني ،شىىر اكريىىا ا نصىىاري ،وبعضىىها عليىىه الفىىروا،
وبعضها بدون فروا وهكذا.

أفضل الطبعات على اكئالا هي الطبعة السلطانية التي أبىذت مىن النسىخة اليونينيىة ،والتىي أمىر السىلطان عبىد

الحميد بطبعها ،وكون لهىا لجنىة مىن شىيو ا اهىر تراجعهىا ،هىذه الطبعىة السىلطانية أفضىل الطبعىات التىي صىورل
فيما بعد،

طالب..............

هذه هي ،هذه هي الطبعة السلطانية ،هذه صورل عنها ،و فا صل هذا ،هذا ا صل لكن فرا بين هىذه الصىورل
وا صىىل ،ا صىىل ا وراا سىىوداء محترقىىة ،تىىم بعىىد ذلىىك صىىورل بىىا لوان وبخىىدمات جيىىدل ،لمىىا صىىور الكتىىاب عىىن
الطبعة السلطانية - ،تصوير -
أو  :قاموا بتصحيح ما وجد من ا بطاء - ،يعني حدود ما ة بطأ فىي الكتىاب كلىه ،أو تزيىد قلىيال صىححه هىذه
ميزل.-

ا مىىر ال ىىاني :أحىىالوا علىىى فىىتح البىىاري بىىالرقم رقىىم الحىىد ف ،وعلىىى عمىىدل القىىاري بىىالجزء والصىىفحة ،وعلىىى إرشىىاد

الساري بىالجزء والصىفحة ،لمىن أراد شىر هىذه ا حاد ىف ،وبرجىوا ا حاد ىف ،وأحىالوا علىى تحفىة ا شىرال ،وعلىى
تالليق التعليق في المعلقات ،هذه بدمات.
وأيضا أئرال ا حاد ف مهمة جدا ا ئرال ،تحيلك على الموا ى الالحقىة ،وهىو تصىوير يعتنىي بىه وهىو أفضىل

الموجود ،وأفضل ا ن هو ا فضل على اكئالا م بدماته يكون أفضل من ا صل م الخدمات المىذكورل هىو

أفضل من ا صل.

لمىا ئبعىة الطبعىىة ا ولىى السىلطانية سىىنة "ألى
وق

هلل تعالى مكتوب عليه في كل صىفحة وقى

تنىىاهز الما ىىة ،ئبعىىة ئبعىىة تانيىىة سىىنة " أل ى

وتىال

ما ىىة و حىدى عشىرل" وقى

هلل تعىالى
وتىىال

فيىه علىى بعىىو ا بطىاء ،كلهىىا

بىاع و وهىب و ىور  ،وجىد فيهىا أبطىاء يسىيرل

ما ىىة وأربعىىة عشىىر" بىو ا أيضىىا "أل ى

وتىىال

عشر هىذه تىم بعىد ذلىك ئبى بالطبعىة الميمنيىة عىن ئبعىة بىو ا ،وفيهىا الفىروا كلهىا تىم بعىد ذلىك ئبى

الخيريىىة عىىن مطبعىىة ب ىو ا ،وفيهىىا الفىىروا هىىذه الطبعىىات كلهىىا نافعىىة

ما ىىة وأربعىىة
بالمطبعىة

الميمنيىىه و الخيريىىة فضىىال عىىن الطبعىىة

البو قية ،بعد ذلك ئب في مطبعة الحلبي ،مطبعة الحلبي أيضا بالفروا ،ئبعة الحلبي بالفروا جىاء مىن يصىور

ئبعة الحلبىي يعنىي مىن التجىار ،صىور ئبعىة الحلبىي وأراد أن روجهىا وأسىماها ئبعىة الشىيخ أحمىد شىاكر ،الشىيخ

أحمىىد شىىاكر لىىه مقىىا فىىي مجلىىة تكلىىم فيىىه عىىن البخىىاري وروايىىات البخىىاري جىىاء وصىىوروا هىىذه المقىىا وأ ىىافوه إلىىى
التصىىوير ،الشىىيخ أحمىىد
وأ ي

عالقىىة لىىه بطبعىىة الحلبىىي مىىا عىىد فيهىىا و كلمىىة و حىىرل ص ىور فيهىىا هىىذا المقىىا

إلى تصوير الطبعة الحلبية ،صار هذا التصوير روج على أنه ئبعة الشيخ أحمد شاكر.

وم ا س

أن من الكبار من قا لي :عندي ئبعة الشيخ أحمد شاكر ،قله له  :ورني إياهىا -جى از هللا بيىر-

 ،جاب ئبعة الشيخ أحمد شاكر.
قلىىه :وهللا يىىا أبىىي ،مىىا للشىىيخ أحمىىد ش ىاكر و شىىكل - ،يعنىىي مىىا ييىىر و شىىكل

ىىمة و رفع ىة و أ ىىال

نقطة و حذل نقطة  -هذا ئبعة الحلبي بحروفها صورت وروجه بهذا الكالم لشيخ أحمىد شىاكر ،قىد يكىون هىذا

مىىن قصىىد أو مىىن ييىىر قصىىد ،يعنىىي أراد الناشىىر أن نفى النىىاس بهىىذه المقدمىىة ،أمىىا أن تسىىمى ئبعىة الشىىيخ أحمىىد

الشاكر ماهو بصحيح.

يعني م ل أتر اهير الناصر في هذه الطبعة ،اهير الناصىر لىي

لىه أي دور فىي هىذه الطبعىة صىورها  -جىزاه هللا

بيىىر  -وو ى عليهىىا بىىدمات ،لكىىن أصىىل الكتىىاب مىىا لىىه عالقىىة ،هىىذا الكتىىاب مطبىىوع مىىن قبىىل أن ولىىد جىىد اهيىىر
الناصر  -يعني مطبوع من ما ة وعشرين سنة -هذا الذي فىي الكتىاب ،فيأتينىا مىن يقىو أن الشىيخ حقىق الكتىاب،
ما حقق ،الشيخ صور -جزاه هللا بيىر  ،-والتصىوير فيىه عنايىة فا قىة ،وفيىه دقىة يعنىي صىار أفضىل مىن ا صىل،

وفيه أيضا الخدمات حاله على الشىرو  ،حالىه علىى التحفىة ،أيضىا تخىري مىن كتىب السىنة ا بىرى هىذا يقىو رواه
مسىىلم والنسىىا ي م ىىا فىىي الرمىىوا ،إ ىىافة إلىىى تالليىىق التعليىىق ،وأئ ىرال الحىىد ف ،هىىذه بىىدمات أيضىىا و ى لىىه
مقدمة في ما يقرب من بمسىين صىفحة ،نبالىي لطالىب العلىم أن يق أرهىا قبىل الحضىور فىي الىدرس القىادم - ،نافعىة

جدا  -يعني ما تكل

انقطاع..............

شي يمكن تق أر بساعة فهي مفيدل هذه الطبعة.

المقصود أن الشيخ أحمد شاكر

عالقة له بطبعة الحلبىي ،إ أنهىا صىورت مىن بعىو دور النشىر وأ ىي

إليىه

مقىا للشىيخ أحمىد شىاكر ،وروجهىا النىىاس باسىم الشىيخ أحمىد شىاكر ،بعىد هىىذا ئبى فىي المطبعىة المنيريىة صىىحيح

البخىىاري ،ئبى فىىي تسىىعة مجلىىدات فىىي المطبعىىة المنيريىىة  -ئبعىىة يايىىة فىىي الجمىىا  -لكنهىىا مجىىردل عىىن ابىىتالل
النسخ ،عليها تعليقات من قبل الطاب منيىر "محمىد عبىده منيىر " الدمشىقي تعليقىات جيىدل فىي الجملىة ،فهىذه أشىهر
ئبعات الكتاب ،تم بعد ذلك ئب م ار ار ورقم وفهرس واعتني به.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وبار على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين.

