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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 :على آله وأصحابه أجمعين، أما بعدنبينا محمد و  ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
مىرارا  و  حاجىة داعيىة  كل هذا مضىى الحىد ف فيىه ،ةالسن ةحجييان أهمية السنة و وب ،نةسفلسنا بصدد التعريف بال

ا    : - جىل وعىال -من عند هللا كما في قولىه  ا  بها وكونها وحي ا حتجاجفالسنة من حيف  ،لكلتكرار ذ ِق ط }َوَماا ََ
اااَ    ََ ٌَ * َعااااق الو ااا  اااَح َ  ٌو إ  بعىىىو ئوا ىىى   بهىىىا ا حتجىىىاجي فىىىيخىىىال  وأنىىىه لىىىم  [4-3سىىىورل الىىىنجم] {إقنو ه اااَ  إقَو َو

يىىر مىىن ئوا ىى  لىىك بعىىو أو ك ؛ لمىىا تبىىه منهىىا ويىىوافقهم فىىي ذبهىىا ا حتجىىاجوأهىىل السىىنة قائبىىة علىىى  ،المبتدعىىة
فىي ببىر البخىاري وييىره و ن نىااعوا مىن صىحيح  با سىتد   ةتجىد كتىبهم ئافحىف، كالمعتزلة البدع يحتجون بالسنة

وييىرهم مىن ئوا ى   ،لك الزيديىةوكىذ ،ون بما في كتب أهل السنة من نصىو ة يحتجملجالواحد م ال  لكنهم في ال
 .المبتدعة

و ذا  ،الفىاد بقىولهم وفاقىا  و  بتىدا، و  اعرج والىروافو وييىرهم و  عبىرل بهىملىك الالىالل مىن الخىوالكن يخىال  فىي ذ
البيىان الىذي  :للقىرآن وهىيالوحي المفسىر فى - والسىالم عليه الصالل  -المصطفى  عن هالسنة إذا تبتف تقرر هذا 

 بها .  -جل وعال  -كتاب هللا ل ا  مبين - عليه الصالل والسالم -جاء النبي 
 تعلق بصىحيح  اولكن م ،وس مستقلةر مقدمات الكتب وفي دفي  ا  وقد تكلمنا فيه مرار  ،لكلسنا بحاجة إلى تكرار ذ
أبىو عبىد  لخىا  والعىام :دى االبخىاري فمعىرول لى ، أما بالنسبة لإلمىامشاء هللا تعالى إن هالبخاري الذي نبدأ شرح

 والمتىوفى ،المولود سنة أربى  وتسىعين وما ىة ،الجعفي مو همالبخاري  هببردا  بن هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
 سنة سه وبمسين وما تين. 

رج ترجمتىه مطولىة فىي وأد ،جمته كتىب ك يىرلر سواء كان منها المفردل فقد أل  في ت ،أبباره مدونة في كتب التراجم
فلسىىنا بحاجىىة أيضىىا  إلىىى اكفا ىىة بىىذكر  ،والحىىا ا وفىىى مىىن هىىذه الكتىىب ،وكىىان لىىه النصىىيب ا وفىىر ،كتىىب التىىراجم

فىىي  - رحمىىه هللا تعىىالى - نىىه مدرسىىة  ؛ تعلىىق بىىه لضىىاا المقىىام عىىن شىىر  الكتىىاب ولىىو ذكرنىىا جميىى  مىىا  ،ترجمتىىه
 -جىل وعىال  - البخاري " الذي هو أصح الكتب بعد كتاب هللا  ، أما بالنسبة للصحيح "صحيحالفقهفي الحد ف و 

  .عند جماهير ا مة
 مىىىىىىىىىىن صىىىىىىىىىىن  فىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىحيح أو 

 ومسىىىىىىىىىىىىىلم بعىىىىىىىىىىىىىد وبعىىىىىىىىىىىىىو الالىىىىىىىىىىىىىرب
 

 محمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالترجيح 
 مىىىىىى  أبىىىىىىي علىىىىىىي فضىىىىىىلوا ذا لىىىىىىو نفىىىىىى 

 

 -على ييره من الكتب يعني  -من صن  في الصحيح ** محمد وب  بالترجيح  أو 
 ** م  أبي علي فضلوا ذا لو نف وبعو الالرب -لبخاري يعني بعد ا-ومسلم بعد 



لكن البخاري أصحهما وأك رهمىا  ،أن الصحيحين أصح الكتبعلى هم  تفقون و  ،عامة أهل العلم  رجحون البخاري 
 .فوا د

ومىىن رجىىح صىىحيح مسىىلم إمىىا لكونىىه لىىم يمعىىن النرىىر فىىي صىىحيح البخىىاري عمىىوم المالاربىىة وأهىىل ا نىىدل  عنىىا تهم 
 ،دل فىي البخىاري جىو و ا إلىى صىحيح مسىلم وهىي مبأحاد ف يعزونه ا ستد  فتجد في كتبهم  ،ظاهرلبصحيح مسلم 

فىي مكىان وا حا  وا حاد ىف مجموعىة  ا  مسلم مرتب ترتيب ،لقرب الفا دل منه؛ ا  د  على أن عنا تهم بمسلم أك رم
 ،ف منه فيه يموض وفيه وعىورلحاد ا  جفاستخراوأما بالنسبة لصحيح البخاري  ،وا ح   لب  فيها و  يموض

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

، هىىذا ممىىا جعىىل صىىحيح مسىىلم أسىىهل ويىىأتي بىىه كىىامال  يجمعىىه فىىي مو ىى  واحىىد و  يفرقىىه  إنىىهلمسىىلم فوأمىىا بالنسىىبة 
فىىاا مسىىلم فىىي الصىىحة وفىىي اكفىىادل  - رحمىىه هللا تعىىالى -، اكمىىام البخىىاري تنىىون بىىه أك ىىرفجعىىل النىىاس يع تنىىاو 

كمىىا يقىىرر أهىىل العلىىم   ا نىىه أشىىد اتصىى؟؛ فاقىىه فىىي الصىىحة لمىىاذا ،مىىن الروايىىة وا سىىتنبا  الىىذي هىىو الالايىىة هيىىةالفق
  الىروال اكمىا أن الرجى ،وا حاد ف المنتقدل فيه أقل من ا حاد ىف المنتقىدل فىي صىحيح مسىلم ،ى رجا   وأنر  وأقو 

بعو أهل النقد بضرب من التجريح أقل منهم فىي صىحيح  متناولهن الذ  ،من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري 
اكمىىام مسىىلم ومعىىو  مسىىلم  علمىىا  بىىان البخىىاري هىىو شىىيخ ،أرجىىح وأقىىوى  ، وهىىذا  ىىد  علىىى أن صىىحيح البخىىاري مسىىلم
 . "ما را  مسلم و  جاء ،لو ء البخاري "  :حتى قا  الدارقطني ،عليه

اب أهىل العلىم وأن الىراجح والصىو لكىن أجىاب عنهىا  ،قطني وييىرهيحين أحاد ف يسيرل انتقىدها الىدار الصح انتقد على
هىو صىحيح ييىر قابىل  ومنها مىا ،وتهبب  ، نعم أحاد  هما متفاوتة منها ما يقط قطنياكمامين  د اكمام الدار  م 

" وجميىى   فىىي مقدمتىىه: -رحمىىه هللا  -ولىىذا قىىا  الحىىافا بىىن الصىىال   ،ومنهىىا مىىا تكلىىم فيىىه وهىىذا شىىي يسىىير ،لنرىىرل
 اكمىىام لىىه ،لىىهتكلىىم فيهىىا بعىىو الحفىىا  " صىىحيح البخىىاري  ،رليأحاد ىىف الصىىحيحين مقطىىوع بهىىا سىىوى أحىىرل يسىى

، فيىىورد الفوا ىىد التىىي تضىىمنها هىىذا الحىىد ف ا ذكرنىىا أنىىه يقطىى  الحىىد ف حسىىبم ىىل مىى ،ئريقىىة دقيقىىة فىىي ا سىىتنبا 
، قىد يسىتد  البخىاري بلفىا ، وقىد  زيىد وقىد  ىنق ويسىتنب  منىه عشىرين حكمىا   ،الحد ف الواحد فىي عشىرين مو ى 

د لىىة ، لكىىن البخىىاري  ىىىمي إلىىى روايىىة أبىىرى فيهىىا ال د لىىة فىىي اللفىىا علىىى مىىا تىىرجم بىىهمىىن الحىىد ف  ىىراه النىىاظر  
 .دقة نرره وشفوفهوهذا   شك أنه من  ،ه من الترجمةدعلى ما أرا

شىحذ همىة ئالىب العلىم  ، كىل هىذا مىن أجىل أن يالدليل الراهر الوا ح إلى الدليل الخفي الالامق وأحيانا يعمد عن
م   داعىىي مىىن ئىىالب العلىى القىىار  وقىىد  تىىرجم  بترجمىىة وا ىىحة قىىد يقىىو   ،روايىىاتللتتبىى  وا سىىتقراء وا ستقصىىاء لل

 لها.
  " قو  الرجل ما صلينا"باب 

 . وأنا وهللا ما صليتها - عليه الصالل والسالم -فقا  النبي  ،: ما صليه العصرا  عمرفق
 ،أن وجد من السل  مىن يكىره قىو  الرجىل مىا صىلينا م  ،  دعي لها :نعم قد يقو  قا ل ؟هل لهذه الترجمة داعي

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



قد اسىود مىن عمدت إلى حصير لنا  دق ))، صلى على الحصير -عليه الصالل والسالم  -في حد ف أن  النبي 
بمى  بسىا  يعنىي مىن  :، الحصىير  يرابىة و   يحتىاج إلىى اسىتد  يمىوض و  هئيىب هىذا فيى ،((فئو  ما لبى

 .ل عليهئاهر تجوا الصال ،ييرهمن و أ
، ايىى  الحصىىير ريىىد أن  ىىرد علىىى مىىن يكىىره قىىو   ، عي لهىىذه الترجمىىة الصىىالل علىىى حصىىيرومىىا الىىدا قىىد يقىىو  قا ىىل 
ل جهىىىنم للكىىىافرين عىىى ن هللا  ج ؟؛لمىىىاذا يكىىىره بعضىىىهم الصىىىالل علىىىى الحصىىىير أو لفرىىىة الحصىىىير ؟معنىىىى حصىىىير

الصىحيح وأدام النرىر  لىو أن اكنسىان راجى  ولىذا ،من اكمام البخىاري  ةفي دقة متناهي في شك أن هذا ما ،حصيرا
ت يخفىىى عليىىه بعىىو لىىذا  وجىىد مىىن بعىىو الشىىرا  مىىن يخفىىى عليىىه بعىىو المناسىىباو  ،فيىىه لىىرأى العجىىب العجىىاب

مىىل ويجىىد ، تىىم يىىأتي مىىن  تأ  مناسىىبة بىىين الحىىد ف والترجمىىة  و أو يقىى ،فيقىىو : المناسىىبة ييىىر ظىىاهرل ،المناسىىبات
 . المناسبة الدقيقة الخفية

عبىارل عىن  :هىو ،ن الكتىاب مىا حىرر و  بىيوإ :وبعضىهم قىا  - لىارحمىه هللا تعى -م تهجم على البخىاري بعضه
  .لك بفاء الراب  بين الحد ف والترجمة عند هذا القا لوالسبب في ذ ،النرر فيهامسودات أراد البخاري أن يعيد 

 ؟تىر  ا و  لخبىر وكىم ،ده مىن الشىرا قبىل مىن جىاء بعىمىن وحصل للكرماني انتقادات لإلمام البخاري ورد عليىه 
اسىىتخدم المسىىح علىىى  ،البخىىاري حينمىىا  ىىدبل حىىد ف مىىن أحاد ىىف المسىىح علىىى الخفىىين فىىي أحاد ىىف السىىجود اى 

ما يسى ء السىبعة ا رض  بىين أنىه    لىزم أن  باشىر ا عضىايل ؛الخفين في حد ف السجود على ا عضاء السىبعة
 )) نىه قىا :  ؛القدمان إذا كان عليهما بى  مىا  لىزم،   ما يمكن السجود دن، الركبتان تباشران ا رض عالركبتين

 ؟لكىىن مىىاذا عىىن الىىركبتين والقىىدمين ،اليىىدان تباشىىر ،تباشىىر ((وا نىى  ،الجبهىىة :لىىى سىىبعة أعرىىمأمىىرت أن أسىىجد ع
 ةعليىه بمسى أنه يجوا لب  الخ  والمسح روباعتباا رض، الركبتان باعتبار أن الركبة عورل   يجوا أن تباشر 

يكرهىون السىجود علىى المتصىل، يعنىي  نهىم  ؛ومىا بقىي يكشى  إ  عنىد الحاجىة ،يجىوا أن يسىتر ليلىة وم و أوقات 
إ  أن  ،يكرهىون هىذا .به ذلىكأشى ومىا ،بىه ئىرل العمامىةمتصىل  ءو   و ى  شىيأن يسجد و   شمايه  إذا أرد
ه فإنىى، حىىارل أو فيهىىا را حىىة    تحملهىىا وألبىىرودل ولىىذا تىىرى ا رض بىىاردل شىىد دل ا ،عنىىدهم تىىزو  بالحاجىىةة الكراهىى

جد علىىى يسىىكىىان  - عليىىه الصىىالل والسىىالم - ن النبىىي  ؛منفصىىل ئا  إذا لىىم يجىىد شىىي يسىىجد علىىى شىىي متصىىل بىىه
عليىىه بالنسىىبة لهمىىا للحىىرارل ، إذا وجىىد مىىا يسىىتدعي السىىجود عليهمىىالك ا صىىل أن تكشىى  لكىىن واليىىدان كىىذ، الخمىىرل

و ن انتقىد بأنىه كيى   - رحمىه هللا تعىالى - البخىاري  نرىر مىن دقىة ، م ىل هىذاتمن  الخشىوعشد دل أو برودل شد دل 
 . مسح على الخفين بين أحد ف السجودمن أحاد ف اليجعل حد ف 

إ  ايتسىىل  ا  نىىه مىىا و ىى  حىىد  وتبىىه عنىىه أ ،عشىىرل سىىنة جمىى  الصىىحيح فىىي سىىه - رحمىىه هللا تعىىالى -البخىىاري 
نىىه كىىذا وكىىذا إلىىى وأ ،كر أشىىياء بالنسىىبة للصىىحيح وأنىىه يقىىرأ فىىي أوقىىات الشىىدا دوبعضىىهم  بىىالغ ويىىذ ،وصىىلى ركعتىىين

 لىك مجىرد التبىر  بىه مىن ييىر عمىللكىن مى  ذ ،الكتاب مبىار  و  شك أن ،ذه القرآن أنز  للعمله لكن ،لكيير ذ
 .  البركةل هذا   يجدي   بد من العمل لتحص

عليىه الصىالل  -، النصو  ال ابتة عن هللا وعن رسوله ر، كالم يحتاج إلى نرفي مركب ويرا  : ما حمليقولون 
قىرأ صىحيح لكىن لىو    ،تىهءوالقىرآن وحىده هىو المتعبىد بتالوتىه الىذي   بىه ا جىر بقرا، إنما هي للعمل بهىا - والسالم

 .جاءت النصو  بالحف عليهباعتبار أنه من أعرم أبواب العلم الذي  ،هار ق عليه رجأالبخاري من أجل العمل 



  ا رواه عىىن مىلفىىهقبىىل تسىعين ألفىىن مىى :علىى مىىا قالىىه المترجمىون  -رحمىىه هللا تعىىالى  -الصىىحيح عىىن اكمىام  تلقىيُ  
عنىي  قىد وأقىو  ،ئا بالنسىبة لهىذا العىددواستمرت إلى وقتنا قليلة   تبلغ شىي امتدتلكن الروايات التي  ،تسعون أل 

  .بعما ةوس إحدىالمتوفى سنة  ،ونيني محمد، الحافا أبو الحسين شرل الد ن اليبجمعها وترتيبها وتنقيحها
فىىي حاشىىية  ا بىىرى وأشىىار إلىىى الروايىىات  ،جمىى  الروايىىات واعتنىىى بهىىا ورتبهىىا ونرمهىىا واسىىتخرج نسىىخة واحىىدل منهىىا

تقنىىه مقابلىىة الكتىىاب وأ ىأنهىىتىىم لمىىا  ،إحىىدى عشىىرل مىىرلرا  حتىىى أنىىه قابلىىه فىىي سىىنة واحىىدل ، وقابىىل الكتىىاب مىىراالكتىىاب
صىىىاحب -الىىىك النحىىىوي المعىىىروله علىىىى اكمىىىام ابىىىن مقىىىرأ  ،ى سىىىالمة النسىىىخة التىىىي بىىىين  ديىىىهن إلىىىأو ىىىبطه وائمىىى

فهىىو ئالىىب مىىن هىىذه الحي يىىة فىىي الحىىد ف ئالىىب وفىىي  ،ه عنىىه روايىىةافىىابن مالىىك  تلقىىى عىىن اليىىونيني  تلقىى ،-ا لفيىىة
وجهىه مىن  ،إذا قىا  نعىمفى ،لك الروايىةابن مالك هل صحه بذ سأله مما قرأه اليونينيفإذا أشكل لفا  ،معلمالعربية 
د م فيهىىا ابىىن مالىىك مىىن حيىىف العربيىىة فىىي كتىىاب ئبىى  باسىىم " شىىواهلىىكلتىىي تهىىذه ا لفىىا  ا وجمعىىه ،العربيىىةحيىىف 

العلىم   يسىتالني وهو مطبوع متداو  معرول كتىاب يحتاجىه ئالىب  ،بن مالكالتو يح على الجام  الصحيح "  
 رحمىه هللا تعىالى - فهىذا ا شىكا  حلىه اكمىام مالىك  ،العربيىةألفا  مشكلة مىن حيىف  فيه ن  البخاري؛ قاري عنه 

                                                                                                                                                                        .يعني نسخته تعرل با صلاليونيني له أصل  -
عىن ا صىل  فبحىف نيالقسىطالإلىى أن جىاء  ،نسخ هذا ا صل من قبل جم  من أهىل العلىم وقوبىل و ىب  وحىرر

لىو و  ،عشىرل مىرل تقن فقابىل نسىخته عليىه سىهفوقى  علىى فىرع صىحيح مقابىل مى ،وجىده مىا أصل  ونيني ،هفما وجد
 قابىل نسىخته علىى الفىرع سىه -، واحىدلمىرل و   يمكن ما قىرأه كىامالا  ؟كم قرأت البخاري ، العلم تقو  لبعو ئالب

لمجلىد ال ىاني مىن وقى  علىى ا ،مىن ا صىل  بىاعئويل جىدا  وقفىه علىى المجلىد ال ىاني  قو  بعد امني -عشرل مرل
ذا مىىن وقابىل عليىه الفىىرع فوجىده   يختلىى  عىن الفىرع و  بحركىىة و  بحىرل و  بنقطىة كىىل هى ،شىىتراه اف ا صىل  بىاع

أن يصل ا مر إلى هذا الحد تم بعد سنوات وقى   ،- عليه الصالل والسالم -نبيه  نةلس - جل وعال -حفا هللا 
  وشىرحه المسىمى "إرشىاد السىاري " عىن بقيىة الشىرو ، ولىذا يمتىاا القسىطالني كىذلك وجدهجلد ا و  فقابله معلى ال

ل بىين الروايىات ولىو لىى كىل ابىتاليشىير إ ،لي  له نرير في هذا البىاببالعناية بألفا  الصحيح  ؟يمتاا بأي شي
  فا دل. هلم  ترتب علي

 ،وأشىىىار إلىىىى مىىىا عىىىداها عنىىىد الحاجىىىة ،روايىىىة أبىىىي ذر نىىىه اعتمىىىدإ :يقىىىو  - رحمىىىه هللا تعىىىالى -بىىىن حجىىىر االحىىىافا 
 .أو من راوية إلى أبرى  ،يشير إلى كل لفا وكل حرل أو  ب  يختل  عن ما عنده والقسطالني

يعنىىي مطبعىىة بىىو ا التىىي  ،فىىتح البىىاري ني لوجىىدتموه أك ىىر مىىن عنىىا تهم بالقسىىطالعنايىىة المتىىأبرين بفىىي  تمنرىىر  لىىوو 
كىم  ،و  مىرل ؟كىم ئبعىة عمىدل القىاري كىم ،مىرل واحىدل ؟كم ئبعة فتح الباري  ،يصحح فيها أ مة من كبار أهل العلم

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

البىىاري يفىىوا بمراحىىل وعمىىدل القىىاري ك أن فىىتح   شىى ،أو ييرهىىا مىىن فنىىون العلىىم ،هيىىةأو الفق ،سىىواء كانىىه الحد  يىىة
علىوم ا ببىار واكئالىة و علىوم العربيىة  لىم الحىد ف إلىىيعني بعيىدل عىن ع - ،تفوا الجمي  بما  تعلق بفنون أبرى 

الفروع بىىولىىه عنايىىة عمىىدل القىىاري   شىىك أنىىه فىىي ربعىىه ا و  متميىىز مرتىىب ومىىنرم  ،-فىىي التىىراجم ومىىا أشىىبه ذلىىك
 .من الالريب والنحو والصرل والمعاني والبيان والبدي  وييرها من الفنون العربية ،العربية كلها



 ،روايىات الصىحيح فىي شىر  الحىد ف ،اكشارل إلى الروايىات ،القار  متميز من هذه الحي ية فالرب  ا و  من عمدل
أوهام عند بعو الشرا   هيمون فىي تفسىير أحيانا  لك تجدون ، لذ-رحمه هللا تعالى  -بن حجر اهذه عند الحافا 

 .لم يطل  عليها ذكرها وييرهبن حجر و اوهي مفسرل في رواية أبرى ائل  عليها الحافا  ،بعو ا لفا 
لكنهىا مفسىرل فىي  -فىي معىاجم العربيىة  در مىا و  - ،بمعاني العربيىةأو  ،العقلي ا حتما بوقد يفسر الكرماني اللفا 

باعتبىاره  متليىق بمى لهإحائىة يعنىي  أحائتىه -رحمىه هللا  -بىن حجىر افميزل الحىافا  ،روايات أبرى لم يطل  عليها
 .صحيح وييره من كتب السنةلم يكن معصوما  بروايات الن و  احافر

ه قىىد  ىىتكلم بكىىالم فىىي هىىذا البىىاب وفىىي أبىىواب  نىى مشىىرو ؛الكتىىاب الب رمىىاني حصىىل لىىه أشىىياء تىىد  علىىى جهلىىهوالك
، لكىن لهمىا فضىل.  نهما ليسا مىن أهىل الروايىة وليسىا مىن أهىل الحىد ف ؛؟لك العيني لماذاوكذ ، حقة  نتقد كالمه

، الكرمىىاني كىىل "مىىورالشىىعير المعقىىو  المز " :يسىىمونه ،بعىىده مىىن الشىىرا والكرمىىاني لىىه فضىىل علىىى جميىى  مىىن جىىاء 
لىىى بعىىو اسىىتنبائات نعىىم يخطىىي وأسىىاء أحيانىىا  إ ،عليىىه ن و وكلهىىم صىىبوا جىىامهم عليىىه  ىىرد ،الشىىرا  عولىىوا عليىىه

فىىي فىىتح البىىاري  فيىىه مىىن دقىىا ق العلىىوم م ىىل مىىا ، يعنىىي لىىي مىىات فىىي  هىىو وأيضىىا  نكتىىاب لىىك لكىىن مىى  ذ ،البخىىاري 
فىي ترجمىة  رل مىاترجمتىه مىا يطىرب القىار  فأنىدر وأئى ذكىر فىي ،يعنىي إذا تىرجم لىراوي   مىاتلكنىه  ،ل القىاري وعمد

، سىبق الشىرا  واسىتفادوا منىه وفىتح لهىم وأيضىا كونىه سىبقهم ، فهىو مىن هىذا الحي يىة جيىدكرمىانيهذا الراوي  ىذكره ال
 .من الشرا  ماوييرهوقبله ابن بطا   ،و ن كان قبله شرا  آبرون قبله الخطابي ،الباب

 ىمن  ةريىالمطبعة المنيهذه القطعة في مطبوعة  ،واكيمان يوحال بدءفي كتابه  تم لةمة النووي أيضا شر  قطع 
 يرل.البابين فا دل كب ذ يناباركة يستفيد منها ئالب العلم في ههي أيضا قطعة مو  ،مجموعة شرو  البخاري 

يىه مىن الشىرو  أك ىر مىن تمىانين   علمىا وق ى ،كتابه لقي عناية فا قىة - تعالى رحمه هللا -إلمام البخاري الشرو  ل
 .عليهلم  وق  فضال عما  ،كامل ومنها يير كامل ، منها شر 

 :إ  وو ىى  عليىىه حاشىىية بىىل قىىد تزيىىد شىىروحه علىىى مىىا قىىا  بعضىىهم ،أو أقىىرأ البخىىاري  ،قىىرأ البخىىاري ومىىا مىىن عىىالم 
إذا تصىىورنا أن  ،أن يشىىر  البخىىاري بىى ال  ما ىىة شىىر  يىىبر باللىىي  و  ،منهىىا ا  ك يىىر  يمسىىالىى ال  ما ىىة ممىىا لىىم يعلىىى 

 .تفسير البيضاوي عليه ما ة وعشرين حاشية
هىذا   البسىتيمان محمىد بىن محمىد الخطىابي ، شىر  أبىي سىليشىر  الخطىابي ،من أهم الشىرو  علىى حسىب الترتيىب

في مقابىل معىالم السىنن الىذي هىو شىر   "،أعالم السنن" -هل العلم فيما  تداوله أ  - :واسم شرحه ،الشرو  أقدمهو 
النسىىخ وعلىىى كىىل   ن هىىذا وجىىد فىىي أك ىىر "؛" أعىىالم الحىىد ف، وئبىى  بعنىىوانود اسىىمه " أعىىالم السىىنن "أبىىي داسىىنن 

: قىا  ا يقىا الىذي و ىعه مىلفىه كمى ا سىمولىو كىان ييىر  ،حا  قد  تداو  أهل العلم أسىما  يأبذونىه مىن المضىمون 
 مىىند تىىاب ممىىا يفىىان الكايجعلىىون عنىىو  أهىىل العلىىم دنىىك يىىر ع وهكىىذا ،- ااد المعىىادبىىه المىىراد  - ابىىن القىىيم فىىي الهىىدي
 .مجموعه ومضمونه

فىي  ه ا دكتور مجلدات محققا  في رسالة  ةبعفي أر  "أعالم الحد ف"ئب  باسم  "معالم السنن"في مقابل  "أعالم السنن" 
بىن بطىا  هىو عنىد المالكيىة لىه شىأن عرىيم ، هنىا  شىر  ايه فوا د ولطىا   لكنىه مختصىر جىدا  فو  ،أم القرى جامعة 

 .وفيه فوا د لكنه يسد تالرل في فقه المالكية



إذا أردنىىا أن  :يعنىىي - ،بعىىو ئىىالب العلىىم يقىىو  نريىىد الفقىىه و  نسىىتطي  أن نقىىرأ مىىا كتبىىه الفقهىىاء مىىن المطىىو ت
 ،وهنىا  الحىاوي  ،زيىزهنىا  فىتح العو هب الشىافعي نعىرل أن هنىا  المجمىوع، إلىى مىذما نرج  في الفقه في مسألة 

ورجوعنىا إلىىى كتىىب الفقهىاء يأبىىذ علينىىا  ،الفقىىه نريىد أن نجمىى  بىىين الحىد ف مىى لكىىن  ،-لشىىافعيةلوهنىا  كتىىب ك يىرل 
فىىإذا أردنىىا أن نرجىى  إلىىى مىىذهب  ،ك يىىر مىىنهم عنىىده فيىىه بلىىل وا سىىتد  واهتمىىام الفقهىىاء بالحىىد ف  ،وقىىه ئويىىل

هىىذا  ،أو النىىووي باعتبىىاره مىىن فقهىىا هم ،لبىىاري باعتبىىاره مىىن الشىىافعيةرجعنىىا إلىىى فىىتح ا لىىو :يعنىىي -الشىىافعي مىى ال  
، وعنىد المالكيىة مى ال  لىو من جهة أبىرى  وا ستنبا  ،ويستفيد فهم السنة من جهة ،هيستفيد ئالب العلم الحكم بدليل

هب الحنفيىة ، مىذشىرو  ابىن عبىد البىر اسىتفاد ك يىرا   م  المنتقىى للبىاجي مى بن بطا  اعلى شر  عو  ئالب العلم 
  .وهكذا -فقيه حنفي ي باعتبار من عمدل القاري  :يعني -

تالنى عىىن لكىىن  بقىىى أن الفقهىىاء أدا فىىي روايىىات أ مىىتهم فىىال يسىى ،يسىىلك هىىذا المسىىلك وهىىو نىىاف  جىىدا   بعىىو النىىاس
 نقىل المىذاهب مىننذلك أننىا لكن لي  معنى  ،قه في كل مذهب  يستالني عن كتب الف ،كتب الفقه في كل مذهب

 بد أن نرج  إلىى  ،أو الحنفي ،يحنبلال المذهبما نعو  على فتح الباري في نقل  :يعني - ،كتب أصحابها يير
 .شرو  أو من كتب الفقه وهذا أولىحنابلة سواء كانه من الكتب الحنفية كتب ال

ب الىدراري " سىمه " الكواكىالكرمىاني اوقد تتىدابل هىذه الشىرو ، شىر   -يعني مندترل  -بعد ابن بطا  شرو  ك ير 
مىىن  اشىىرنا إلىىى شىىيءو  " الىىدراري  الكواكىىب "اسىىمه ،ا    سىىيما مىىن جىىاء بعىىدهمطبىىوع متىىداو  ومشىىهور بىىين الشىىر 

قرأتىه سىهله لىي  المبسىو  المطىو   ء،ه   تكلى  شىيناف  يقتنيه ئالب العلم ويقرأ فيه وقرأتهو و  ،ئريقته وئرا فه
لحىافا ابىن رجىب واسىمه ، هنىا  شىر  اكمىام ا-سهلة قرأته عنيي، إنها ه لطالب العلمتالتة أشهر كفيلة ب :يعني -

وابىىن حجىىر ائلىى  علىىى شىىر  ابىىن رجىىب وذكىىره فىىي فىىتح البىىاري فىىي تالتىىة  ،" مطىىابق لتسىىمية ابىىن حجىىر"فىىتح البىىاري 
 وجىديعنىي ، كتىاب ابىن رجىب عيبىه الىنق  والخىروم كتىاب ابىن رجىب ونقل منىه وتتطىابق اسىم الكتىاب مى  موا  

 ي تمىاأك ر من  - لى أتناء كتاب الطهارلمن كتاب اكيمان إ :يعني -وفي أتنا ه بروم كبيرل  ،كتاب الجنا زإلى 
 .يير موجود النسخة رقم واحد موجود، حد ف يير

وراحىىة الىىنف  وكأنىىه يخائىىب  وا ئمئنىىانالراحىىة بويشىىعر اكنسىىان  ،و   ففيىىه مىىن علىىم السىىل  مىىا   وجىىد فىىي ييىىره
  و  ي  عليىىه اليىىونينلىىإلىىى روايىىات وردت فىىي الصىىحيح ممىىا لىىم يط إشىىارل هأيضىىا فيىىو  ،السىىل  إذا قىىرأ هىىذا الكتىىاب

 .إ افة إلى كونه مذهب الدراية ، نه من أهل الرواية ؛القسطالني و  ييره
ما يحتاج أظىن  ،عةوينهيه بسر  هفوا د  دون  ،أن  بدأ بشر  ابن رجب ويفرل منه ،فوصيتي ونصيحتي لطالب العلم

فىرل للشىرو  تىم  ت ،منىه الكرماني ويفىرليمسح لك د ذتم بع ،بن رجبارين شر  هشبشهر أو  رأه يمكن يق ،إلى وقه
 ".والقسطالني ،والعيني ،بن حجر"ا ،البابهذا د في ال التة التي هي العم

العينىي  ،حىد ف بالحىد ف روايىة بروايىة وهكىذايجمى  الروايىات ويفسىر ال ،ابن حجر في منهجه الحد  ي   نريىر لىه
 .في الرب  ا و  سيما   ،وبس  مذاهب الفقهاء ،بفروع اللالةشياء مما يمتاا به من عنا ته ذكرنا 

، لبىاب أو لىب فىتح البىاري مى  لىب عمىدل القىاري موجىود فىي إرشىاد الني فيجمى  بىين الكتىابين بابتصىاروأما القسط
 هتجىد ،أو فىي صىيغ ا داء ،ل فىي تىراجم الىروا  هإ ىافة إلىى عنا تىه بألفىا  الصىحيح سىواء كانى ،الساري للقسطالني
: حىدتنا ، تجىده يقىو والىدا  ورواية فيها تنا بدون حدتنا بدون الحىا ،يها حدتنا كاملة، رواية فايةو يفرا بين رواية ور 



مىىا  ترتىىب عليىىه  ،رمىىز ءمىىا  ترتىىب عليىىه شىىي :معنىىى هىىذا -أو العكىى   ،وفىىي روايىىة فىىالن تنىىا ،هىىذه الروايىىة يعتمىىد
: ، فيقىىو أببرنىىا بىىين الروايىىات فىىي حىىدتنا مىى  ا بىىتاللوقىىد يكىىون  ،ن صىىيغ ا داءفيفىىرا بىىيلدقتىىه  لكىىن ،-ءشىىي

حىف ام لما أجملناه سابقا  من حيىف المب ،ا بين الروايات بدقةو فيهتم بالفر  ،وفي رواية كذا أببرنا ،حدتنا رواية كذا
يأبىذ مىن  ،يأبىذ مىن الكرمىاني ،يأبذ من الشرو  ال التىة التىي تقدمتىهوما يستنب  من ا حاد ف  ،والفقهية ،اللالوية
 .ويختصر من هذا ،ويختصر من هذا ،يأبذ من ابن حجر، بابتصار يختصر من هذا ،العيني

   بين الشرو  أفاده فا دل عريمة . يجمبالنرر في الوقه  هولذا لو اقتصر عليه ئالب العلم الذي   يسعف
 .وبينهما معار ات ومناقضات ،صارواحد من ميزل بابت لبقي شر  العيني وابن حجر ذكرنا ما لك

كىالم رجى  عنىه ابىن  هوجىد فيمىا نقلى وقىد  ،إليىه الورقة أو أك ر و   نسبها قد  نقل ،ابن حجر ك يرا  ني  نقل من يالع
   ال اني. نه ما ائل  على المو  ؛ رج  عنهوهو ما  ،حجر في مو   أبر

 نىه لىي  بالمو ى   ؛العينىي بحروفهىا و   رجى  عنهىا  نقلها ،ابن حجر حرر مسألة تم رج  عنها فيما بعد :ن و كي
إن شىاء هللا  -لكن  بقى أن أمور العلماء مبنية على الراهر علىى السىالمة  ،الذي نقلها منه و  شك أن هذا قاد 

 .أو أ قلني  نقل الورقة وقد تكون أك ر يو ن كان في بادي الرأي مما  نتقد به الع -تعالى 
تم  رد عليه ردا  قويا  قاسيا  في بعو  ،بن حجر قا  بعضهم كذاو  يصر  با ،قا  بعضهم :ا و ذا أراد أن  نتقد ق

 ،فنىىد مىىا قالىىه العينىىي ،"ا عتىىراض بكتىىاب أسىىماه "انتقىىاد ا عتىىراضوهىىذا  ا نتقىىاضابىىن حجىىر رد هىىذا  ،الموا ىى 
 . لكه فيما بعد ومات قبل ذه ليرد عليأو أنه بيو علي ،أما  نه رأي أن كالم العيني وجيه ،وأحيانا   تر 

 نىي وابىن حجىر للبوصىيري بى  متىأبر" فىي المحاكمىات بىين العيهنا  أيضا كتىاب اسىمه " مبتكىرات ا لىي والىدرر
ابىن حجىر وانتقىده يعني في مسالة لالويىة تكلىم فيهىا الحىافا  ،وهو كتاب جيد وناف  ،متأبر من القرن الما يهذا 

أورد فيىىه  ،فأجىىاب صىىاحب المبتكىىرات بكىىالم ئويىىل ،م العربيىىة أدنىىى شىىملىىم يشىىم علىى: هىىذا كىىالم مىىن وقىىا  ،العينىىي
 شمها شما. بلما ولم يكتفي  ر أكل العربية أكال: وبهذا تعرل أن الحافا بن حجالة يقو أقوا  أ مة الل

نىي عيالمسا ل الفرعية  هذهتكن  أحيانا ، يرا  هذه المناقضات وهذا المعار ات   شك أنها تفيد ئالب العلم تفيده ك
لديىىه ، أن تجعىىل طي  بهىىا مناقشىىة ا قىىوا  وا لفىىا ئالىىب العلىىم مىىن الملكىىة التىىي يسىىتعنىىد لكىىن أيضىىا تجعىىل  ،سىىهله

ن لديىة ملكىة فىي تكىو ،   المخىالفين ومنىاظرتهم إلى مناقشىة أحيانا، مناقشة الجمل ومناقشة التي تدعوه دربة للمناقشة
 .يحتاجه ئالب العلم اوهذ ،هذا الباب

، لىك يكىون ماشىي علىى بى  واحىديسىتفيد لكىن مى  ذ قىدو قىد يقىرأ  ،فقى  تكىون فا دتىه قليلىة القىرأل د علىى أما أنه يعتم
، ودقىة يحتىاج إلىى شىي مىن دقىة النرىر ،مىن إحضىار الىذهن ءيحتىاج إلىى شىي ،مىن التعىب ءالعلم يحتاج إلى شىي

 .وا جوبة عليها ا عترا اتتنشأ عن م ل هذه النرر 
يقىرأ صىحيح و   ،وما مىن عىالم إ  ويشىر  صىحيح البخىاري  ،لنسبة لخمة إلى  ومنا هذاالبخاري مااا  محل عناية با

  الشىىرو  الك يىىرل اوهنىى ،ومىىا مىىن ئالىىب علىىم إ  ويقىىرأ فىىي صىىحيح البخىىاري ويرجىى  إلىىى صىىحيح البخىىاري  ،البخىاري 
 .مسموعة والمخطوئة أك رالمطبوعة وال

و  يقىو   ،ب ال  ما ة شر  أو بأل  شر  لىي  بك يىر ولي  بك ير أن يشر  ،فال شك أن هذ الكتاب كتاب مبار 
يعنىي لىو - ،لىي  بصىحيح - كمىا نسىم  هىذا الكىالم - ،؟وهىذه الجهىود المكىرورل ؟لفا دل من هذا التكىرارا ما :قا ل



الن التفاسىير فى بىن ك يىر وفىالن والي  يشر  يفسر  ،يكفي شر  واحد فسره الطبري يكفيلقلنا أن القرآن  ،قلنا هذا
البخىاري بحاجىة إلىى  .، كىل واحىد لىه ميىزل وكىل كتىاب   يخلىو مىن فا ىدل والمجىا  مفتىو  ا ن-رل مالها داعىيالك ي

 ؟ممىىا تركىىه ا و وكىىم وجىىد عنىىد ا بىىر  ،  نقىىو  إن الجهىىود مكىىرورل و  فا ىىدل ،شىىر ، القىىرآن بحاجىىة إلىىى تفسىىير
من نفسه ا هلية للتفسير أو لشىر  الحىد ف ويجد  ،الذي يأن  من نفسهفطالب العلم  ؟كم تر  ا و  لخبريعني 

لك التمىرين فهىو مىن أعرىم وسىا ل بىاد  ا مىر يقصىد بىذن العلوم   سيما إذا كان في لتصريف في أي علم ملأو 
  .مىل   نف  هللا به يصير وكذا إلى أن ،النرر فيه مرارا  ويكرره ويعر ه تم بعد ذالك يعيد ،التحصيل

أنىىه   أو ليقىىا  أنىىه ألىى  أو يقىىا ،التحصىىرم قبىىل التزبىىزبأو  ،لتعىىالم مىىن أو  ا مىىرولىىي  المقصىىود بىىذلك إظهىىار ا
 الالاية.  بل هذا  رر محو إذا كانه هذه ،مك ر كل هذا   قيمة له

  بالنسبة للصحيح البخىاري  ئاإذا كان الموئأ وهو   يعاد  شي ،أما بالنسبة للطريقة التي نمشي عليها في الشر 
هرين وعشىرل أيىام علىى مىا وشىأك ىر مىن أربى  سىنوات أربى  سىنوات  ، جلسىنا فيىهمن حيف الكيى من حيف الكم و  

 هم من البداية إلى النهاية .حرره بعض
لكىم وذ ،- شىاء هللا إن -لكن   بد أن نجعل آلية تجعلنا ننجزه في سب  سنوات  ،فالبخاري يحتاج إلى تالتين سنة

ي  إليىه بقيىة ا  ننطلق منه ونضى، نجعل البخاري محور جم  بين دواوين السنةرارا  في البالطريقة التي تكلمنا عنها م
  .يحضر هذا - شاء هللا إن -وفي كل حد ف  ،كتب السنة

كىىىالم مسىىىجل وفعلهىىىا بعىىىو ا بىىىوان  هىىىاشىىىرحه مىىىرار  وفي  نهىىىا ،سىىىه أظنىىىي بحاجىىىة إلىىىى تكىىىرار هىىىذه الطريقىىىةول
 .وأبدعوا

نشىىر  هىىذه الطريقىىة عمليىىا  الجمىى  بىىين كتىىب أهىىل  -درس ال التىىاء  ي هىىولىىأل - ،حىىقالال بىىدا  إن شىىاء مىىن الىىدرس
 ،و الترجمىىة هكىىذا مىىا يمكنىىا ننتهىىي ونىىرب  بىىين الحىىد ف ، ن جمىى  كتىىب السىىنة يطىىو ؛ -أعنىىي السىىتة  - ،السىىنة

، نقىو  الحىد ف يفيىد أنىه علىى كىذا ، وا سىتنبا    نطيىل فيىهفىي كتىب السىنة علىى مىا فىي البخىاري  ونورد الزيىادات
أمىر    نتهىي إذا كىان المختصىر ا ن أكملنىا سىب   ن هىذا ؛: كىذا فقىا  ،وبىه قىا  فىالن وفىالن وبالفىه فىالنا وكذ

إذا نحتىىاج بالنسىىبة لخصىىل تىىراجم  ،فمىىاذا عىىن ا صىىل والمختصىىر ألفىىين حىىد ف ،سىىنوات فىىي ما ىىة وعشىىرون حىىد  ا  
لىىك تىىم بعىىد ذ ،نهىىتم بالمهمىىل والمىىبهمو  -يعنىىي كىىل راوي بسىىطر واحىىد    زيىىد عىىن سىىطر - ،الىىروال بابتصىىار شىىد د

تب السنة إلىى البخىاري إ ىافة لك جم  الكعد ذتم ب ،ستنبا  بابتصارلك ا تم بعد ذ ،ب  بين الحد ف والترجمةنر 
 .في صحيح البخاري من اوا د ، ابن ماجة إلى مامسلم، إ افة أبي داوود، الترمذي، النسا ي

نحلىل  ،الشىد د فىي شىر  المىتن ا بتصىار م  ،نة كلها في آن واحدمن كتب السويستفيد بحيف يطل  ئالب العلم 
  .وا ستنبا  بابتصار ،ا لفا 

وهىىو  ،البخىىاري ئبىى  بالهنىىد مىىرارا  منىىذ أك ىىر مىىن مىىا تي سىىنة ،، الكتىىاب ئبىى  مىىرارا  ؟المنيريىىةهىىذا يسىىأ  عىىن الطبعىىة 
و ا، ئبعىات رات بىر مىن عشىر مىمىرارا  ئبعتىه يمكىن أك ىئبعتىه  - بىو ا -، ئب  فىي مصىر فىي ب  في الهنديط

بعضىها  ،و امطبعىة بى وفىي تسىعة كلهىا هىذا مىن ،وفىي تمانيىة ،وفىي أربعىة ،ه بدون تعليق في تالتىة مجلىداتمفرد
 ،وبعضىىىها عليىىىه الفىىىروا  ،، شىىىر  اكريىىىا ا نصىىىاري ل إليىىىه تقريىىىرات مىىىن شىىىر  القسىىىطالنيوبعضىىىها مضىىىا ،مجىىىرد

 . بدون فروا وهكذاوبعضها 



والتىي أمىر السىلطان عبىد  ،كئالا هي الطبعة السلطانية التي أبىذت مىن النسىخة اليونينيىةأفضل الطبعات على ا
عىات التىي صىورل السىلطانية أفضىل الطب الطبعىة هىذه ،عهىاا اهىر تراجشىيو  وكون لهىا لجنىة مىن  ،طبعهاب الحميد 
 ، فيما بعد

 طالب.............. 
ل لكن فرا بين هىذه الصىورل ، هذا ا صهذا لصا فو    ،هذه صورل عنها ،هذه هي الطبعة السلطانية ،هذه هي

، لمىىا صىىور الكتىىاب عىىن وبخىىدمات جيىىدل نبىىا لواتىىم بعىىد ذلىىك صىىورل  ،سىىوداء محترقىىة وا صىىل، ا صىىل ا وراا
  - تصوير - ،الطبعة السلطانية

 صىححه هىذه قلىيال  تزيىد أو  ،يعني حدود ما ة بطأ فىي الكتىاب كلىه -، بطاءقاموا بتصحيح ما وجد من ا  :و   أ
  .-ميزل

لىىى إرشىىاد وع ،والصىىفحة ءوعلىىى عمىىدل القىىاري بىىالجز  ،لوا علىىى فىىتح البىىاري بىىالرقم رقىىم الحىىد فأحىىا :ا مىىر ال ىىاني
ا شىرال، وعلىى وأحىالوا علىى تحفىة  ، حاد ىفوبرجىوا ا ،راد شىر  هىذه ا حاد ىفلمىن أ ،الساري بىالجزء والصىفحة

  .ت، هذه بدماتالليق التعليق في المعلقات
تصىوير يعتنىي بىه وهىو أفضىل  وهىو ،الحقىةلاتحيلك على الموا ى   ،وأيضا أئرال ا حاد ف مهمة جدا  ا ئرال

رل هىو و الخدمات المىذك أفضل من ا صل م بدماته يكون   على اكئالا م وأفضل ا ن هو ا فضل ،الموجود
 أفضل من ا صل. 

كلهىىا  ،ا بطىاءوقىى  فيىه علىى بعىىو  "لعشىر  و حىدىما ىىة  تىال الطبعىىة ا ولىى السىلطانية سىىنة "ألى  و  لمىا ئبعىة
د فيهىا أبطىاء يسىيرل ، وجىلى    بىاع و   وهىب و   ىور اوق  هلل تعالى مكتوب عليه في كل صىفحة وقى  هلل تعى

أربعىىة ألىى  وتىىال  ما ىىة و " ا أيضىىا و بىى "ئبعىىة ئبعىىة  تانيىىة سىىنة " ألىى  وتىىال  ما ىىة وأربعىىة عشىىر ،تنىىاهز الما ىىة
المطبعىة بلىك ئبى   ، وفيهىا الفىروا كلهىا تىم بعىد ذ او لىك ئبى  بالطبعىة الميمنيىة عىن ئبعىة بىعىد ذتىم ب عشر هىذه

عىىن الطبعىىة  فضىىال  وفيهىىا الفىىروا هىىذه الطبعىىات كلهىىا نافعىىة   الميمنيىىه و  الخيريىىة  ، او الخيريىىة عىىن  مطبعىىة بىى
عة الحلبي بالفروا جىاء مىن يصىور ، ئبلك ئب  في مطبعة الحلبي، مطبعة الحلبي أيضا بالفروا ، بعد ذالبو قية

، الشىيخ الشىيخ أحمىد شىاكرئبعة الحلبىي يعنىي مىن التجىار، صىور ئبعىة الحلبىي وأراد أن  روجهىا وأسىماها ئبعىة 
المقىىا  وأ ىىافوه إلىىى  هىىذه والىىه مقىىا  فىىي مجلىىة تكلىىم فيىىه عىىن البخىىاري وروايىىات البخىىاري جىىاء وصىىور  ركأحمىىد شىىا
ىىى، الشىىىيخ أحمىىىد   عالقىىىة لىىىه بطالتصىىىوير ور فيهىىىا هىىىذا المقىىىا  بعىىىة الحلبىىىي مىىىا عىىىد  فيهىىىا و  كلمىىىة و  حىىىرل ص 

 شاكر.على أنه ئبعة الشيخ أحمد  صار هذا التصوير  روج ،وأ ي  إلى تصوير الطبعة الحلبية
-جىزا  هللا بيىر- إياهىاني قله له : ور  ،شاكرة الشيخ أحمد : عندي ئبعس  أن من الكبار من قا  ليا  وم 

 .شاكرأحمد  جاب ئبعة الشيخ ،
و  أ ىىال  ةو  رفعىى ةيعنىىي مىىا ييىىر و  شىىكل    ىىم - ،و  شىىكلكر اشىىلشىىيخ أحمىىد لمىىا  ،وهللا يىىا أبىىي :قلىىه 

قىد يكىون هىذا  ،شىاكرجه بهذا الكالم لشيخ أحمىد ورو ت ور هذا ئبعة الحلبي بحروفها ص   - نقطة و  حذل نقطة
الشىىيخ أحمىىد  ةن تسىىمى ئبعىىأمىىا أ ،المقدمىىة بهىىذه أن  نفىى  النىىاس أراد الناشىىريعنىىي   ،مىىن قصىىد أو مىىن ييىىر قصىىد

 .ماهو بصحيح الشاكر



جىزاه هللا  -اهير الناصىر لىي  لىه أي دور فىي هىذه الطبعىة صىورها  في هذه الطبعة،يعني م ل أتر اهير الناصر 
هىىذا الكتىىاب مطبىىوع مىىن قبىىل أن  ولىىد جىىد اهيىىر  ،لىىه عالقىىة لكىىن أصىىل الكتىىاب مىىا ،بىىدماتوو ىى  عليهىىا  - بيىىر
 ،مىن يقىو  أن الشىيخ حقىق الكتىاب فيأتينىا ،هذا الذي فىي الكتىاب -وعشرين سنة يعني مطبوع من ما ة - صرالنا

 ،وفيىه دقىة يعنىي صىار أفضىل مىن ا صىل ،فا قىة عنايىة هوالتصىوير فيى، -جزاه هللا بيىر  -صور الشيخ ،ما حقق
و  رواه قىتىب السىنة ا بىرى هىذا يمىن ك ، أيضىا تخىري ةحالىه علىى التحفى ،حاله على الشىرو وفيه أيضا  الخدمات 

 ىى  لىىه و  هىىذه بىىدمات أيضىىا  ،وأئىىرال الحىىد ف ،إ ىىافة إلىىى تالليىىق التعليىىق ،مسىىلم والنسىىا ي م ىىا   فىىي الرمىىوا
نافعىة  - ،هىا قبىل الحضىور فىي الىدرس القىادمرأ  نبالىي لطالىب العلىم أن يق ،مقدمة في ما يقرب من بمسىين صىفحة

  مفيدل هذه الطبعة.هي اعة فن تقرأ بستكل  شي يمك يعني ما - جدا  
 انقطاع.............. 

 ورت مىن بعىو دور النشىر وأ ىي  إليىهإ  أنهىا صى ،  عالقة له بطبعة الحلبىي اكرالمقصود أن الشيخ أحمد ش
المنيريىة صىىحيح  ةئبى  فىي المطبعى بعىد هىىذا ،وجهىا النىىاس باسىم الشىيخ أحمىد شىاكرور  ،اكرشىحمىد مقىا  للشىيخ  أ

ابىىتالل لكنهىىا مجىىردل عىىن  -ئبعىىة يايىىة فىىي الجمىىا  -سىىعة مجلىىدات فىىي المطبعىىة المنيريىىة ئبىى  فىىي ت ،خىىاري بال
هىذه أشىهر ف ،الدمشىقي تعليقىات جيىدل فىي الجملىة عليها تعليقات من قبل الطاب  منيىر "محمىد عبىده منيىر " ،النسخ

 .واعتني به لك ئب  مرارا  ورقم وفهرستم بعد ذ ،ئبعات الكتاب

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين ،نا محمدله نبيو ورسوصلى هللا وسلم وبار  على عبده  ،وهللا أعلم


