
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ه ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن ال إله إال هللا وحدهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 أما بعد: ،عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً ، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، صلى هللا ورسوله
 الكتب الستة:

والمراد بالكتب ، الكتب الستةالحديث عن شروح اللقاء، وهذه الدورة، اإلخوة القائمون المرتبون لهذا فقد طلب مني 
وسنن النسائي، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود،  ،وصحيح مسلم ،ستة كما هو معلوم، صحيح البخاري ال

كابن األثير في ، -رحمه هللا تعالى-، فمنهم من جعل السادس موطأ اإلمام مالك والخالف في السادس معروف
وهو خليق بذلك،  ،ميسنن الدار  ومنهم من جعل السادسفي تجريد األصول، ري ورزين العبدجامع األصول، 

هو أبو الفضل بن طاهر في  ماجهوأول من جعل السادس سنن ابن  ،ماجهسنن ابن واألكثر على أن السادس 
من كتب في ، ثم تبعه على ذلك ماجهة الستة، جعل السادس سنن ابن أطرافه وفي شروطه، شروط األئم

في  -رحمه هللا تعالى-عبد الغني المقدسي فتبعه على ذلك الحافظ الشروط، وفي األطراف وفي رجال الكتب، 
في األطراف تحفة األشراف، وفي تهذيب الكمال  -رحمه هللا تعالى-الحافظ المزي  الكمال، ثم تبعه على إثره

  .ثم الحافظ ابن حجر ومن جاء بعدهم ،أيضًا، ثم الذهبي
التي أصول اإلسالم التي هي كتب مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه الكتب الستة المقصود أن الكتاب السادس 

أما بالنسبة  "،ا بالقبول، واتفقوا على صحة أصولهامأن األمة تلقته": -رحمه هللا تعالى-الحافظ السلفي قال عنها 
واتفقوا على العمل بما جاء فيهما، وما  ،بالقبولقد تلقتهما األمة للصحيحين فال خالف في صحة ما جاء فيهما، 

سنن النسائي ومنهم من أطلق على الذكر، ول الحافظ أبي طاهر آنف عليه فيه نظر، كق عداهما إطالق الصحة
الجامع الصحيح، وعلى  :وأطلق أيضًا على سنن أبي داود الصحيح بمفرده، وقيل في جامع الترمذيالصحيح، 

 :-رحمه هللا تعالى-ولهذا يقول الحافظ العراقي ممن أطلقه، كل حال فهذا تساهل 
 اطلننننننننننننننننننننننننننق الصننننننننننننننننننننننننننحيحومننننننننننننننننننننننننننن عليهننننننننننننننننننننننننننا أ

 

 فقنننننننننننننننننننننننننننننند أتننننننننننننننننننننننننننننننى تسنننننننننننننننننننننننننننننناهاًل صننننننننننننننننننننننننننننننريحا 
 

ومثله ألن فيها الصحيح والحسن والضعيف،  ح على ما عدا الصحيحين فيه تساهل؛ال شك أن إطالق الصحي
إلى  (، حيث قسم الكتاب إلى قسمين:مصابيح السنة)كاصطالح البغوي في إطالق الحسن عليها، أيضًا 

وهذا الكالم ال شك أنه الشيخان، والحسان ما رواه أهل السنن، يرى أن الصحاح ما رواه الصحاح والحسان، 
 :-رحمه هللا تعالى-الضعيف، ولهذا يقول الحافظ العراقي و  من الصحيحغير الحسن  ألن في السنن مردود؛

 والبغننننننننننننننننننننننننننننننننننننوي إذ قسننننننننننننننننننننننننننننننننننننم المصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننابحا
 أن الحسنننننننننننننننننننننننان منننننننننننننننننننننننا رووه فننننننننننننننننننننننني السننننننننننننننننننننننننن

 

 إلننننننننننننننننننننننننى الصننننننننننننننننننننننننحاح والحسننننننننننننننننننننننننان جانحننننننننننننننننننننننننا 
 د عليننننننننننننننننننننننننننه إذ بهننننننننننننننننننننننننننا غيننننننننننننننننننننننننننر الحسنننننننننننننننننننننننننننر  

 



وهي من مظانه، أيضًا، الكتب األربعة فيها غير الحسن، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن وهو كثير جدًا 
 ما قيل بوضعه. ماجهخرها وهو ابن آوفي بعضها ال سيما فيها أيضًا شديد الضعف، و وفيها أيضًا الضعيف، 

ال سيما وأن شرط  في الكتب الستة؟ - تعالىرحمه هللا-لماذا لم يجعل األئمة مسند اإلمام أحمد  :قد يقول قائل
كما يقول شيخ  ،إن لم يكن أعلى منه وأرفع ،ال يقل عن شرط أبي داودو قوي جدًا، اإلمام أحمد في مسنده 

 وكما هو واقع الكتاب؟ ،ابن تيمية اإلسالم
اصطلح األئمة  ،من المسانيدأواًل: رتبة المسانيد كمسند اإلمام أحمد، ومسند الطيالسي، ومسند أبي يعلى، وغيرها 

فيقول في يترجم بأحكاٍم شرعية، أن المؤلف في السنن في المرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم جعلها على 
فالذي يترجم بحكٍم شرعي، الخ،  باب ما جاء في الرخصة بكذا..تحريم كذا، وجوب كذا، باب باب  :الترجمة

بخالف ما عنده من المرويات، ال شك أنه سوف ينتقي أقوى إلنسان، يتطلب فيها أقوى ما يجده اواألحكام إنما 
م باسم أبي بكر، وباسم باسم راٍو من الرواة، صحابي من الصحابة كما يفعله أصحاب المسانيد، فيترجمن يترجم 

حابي، وحينئٍذ ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الص ،، وبغيرهما من الصحابة-رضي هللا عنهما-عمر 
يثبت ما وصل إليه بل ألنه ال يستدل بما رواه على حكٍم شرعي، كما يصنعه صاحب السنن،  يلزمه االنتقاء؛ ال

 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الحافظ العراقي من طريق ذلك الصحابي، من األحاديث 
 .-يعني دون السنن–ودونها في رتبة 

 عنننننننننننننننننننننننالودونهنننننننننننننننننننننننا فننننننننننننننننننننننني رتبنننننننننننننننننننننننٍة منننننننننننننننننننننننا ج  
 

 فنننننننننننننننننننننننننالعلنننننننننننننننننننننننننى المسنننننننننننننننننننننننننانيد فيننننننننننننننننننننننننندعى الج 
 

 من غير نظر إلى أي شرط، يقول: يدعو األحاديث الجفالالمؤلف في المسانيد 
 كمسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند الطيالسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني وأحمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا

 

 نتقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداوعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننده للنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندارمي ا   
 

ألنه قبل  ؛مسند أبي داود الطيالسي (كمسند الطيالسي وأحمدا) بمسند اإلمام أحمدبادئًا ذكر أمثلة على المسانيد 
ن كان من صنيع ، -أعني أبا داود-اإلمام أحمد   وهو يونس ،من روى عنههذا إن كان المسند من صنيعه، وا 

أين ؟ الضمير يعود على من ( )وعده(وعده للدارمي انتقدا)حبيب فال ينبغي أن يقدم على مسند اإلمام أحمد، بن 
 أين؟  (وعده للدارمي انتقدا)الذين يحفظون األلفية؟ 

 .طالب: ابن الصالح
 .فهو يعود إلى ابن الصالحلضمير إذا جاء لمفرد ألن ا ابن الصالح؛ نعم،
 حيننننننننننننننننننننننننننننث جنننننننننننننننننننننننننننناء الفعننننننننننننننننننننننننننننل والضننننننننننننننننننننننننننننمير  و 

 لفننننننننننننننننننننظ الشننننننننننننننننننننيخ مننننننننننننننننننننا تكقننننننننننننننننننننال أو أطلقنننننننننننننننننننن
 

 لواحننننننننننننننننننننننننننننننننٍد ومننننننننننننننننننننننننننننننننن لننننننننننننننننننننننننننننننننه مسنننننننننننننننننننننننننننننننننتور   
 أرينننننننننننننننننننننننننند إال ابننننننننننننننننننننننننننن الصننننننننننننننننننننننننننالح مبهمننننننننننننننننننننننننننا

 

كان يريد بذلك  إنابن الصالح عّد الدارمي في المسانيد، وال شك أنهم انتقدوا عليه  (وعده للدارمي انتقدا)
نما هو على األبواب كالسنن، كالجوامع، هو على األبواب،  لمتداول؛الموجود ا ألنه ليس على ترتيب المسانيد، وا 

ن كان ابن الصالح يقصد المسند فهو محل انتقاد،  للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في وا 
ب المرتب على أسماء الصحابة، وهو المألوف، أعني الكتاعلى غير ترجمته فال انتقاد عليه، نعم يطلق المسند 
ألنه  (؛الجامع الصحيح المسند) كصحيح البخاري مثاًل، سماه مؤلفهالكتاب الذي رويت فيه األحاديث باألسانيد 



ألنه عده  ؛، إال أنه ال يقصد هذااب تصح تسمية سنن الدارمي مسنداً ذكرت فيه األحاديث باألسانيد، من هذا الب
  .لى أسماء الصحابة، فال يرد هذا الجوابفي المسانيد المرتبة ع

 : )صحيح البخاري( أول الكتب الستة
سبحانه -بعد كتاب هللا  عه البشر على اإلطالق، أصح كتابٍ و أصح ما جموه ،وأعالها وأغالهاأول هذه الكتب 

ن زعم ، وهو المرجح عند جماهير العلماءصحيح اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، -وتعالى أبو وا 
وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ال يوجد تحت أنه علي النيسابوري 

 .لى صحيح البخاري لكنه قول مرجوحع
 أول مننننننننننننننننننننننننننن صنننننننننننننننننننننننننننف فنننننننننننننننننننننننننني الصننننننننننننننننننننننننننحيح  
 ومسننننننننننننننننننننلم بعنننننننننننننننننننند وبعننننننننننننننننننننض الغننننننننننننننننننننرب مننننننننننننننننننننع  

 

 محمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند وخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّ  بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالترجيح   
 أبنننننننننننننننننننننني علننننننننننننننننننننننٍي فضننننننننننننننننننننننلوا ذا لننننننننننننننننننننننو نفننننننننننننننننننننننع  

 

وهو مقدم على صحيح اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، هذه الكتب الستة إذا تقرر هذا فأول 
ولذا يضاهيه كتاب، وال يقاربه مصنف، فال غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، 

ذي فاتني من ذلك والأكثر من ثمانين شرحًا، من شروحه  فأحصيت  من قبل أهل العلم،  كثرت العناية به
األمة بسنة  أن تهتم وال غروخليق به، و  ، وهو حري بذلك وجدير-سبحانه وتعالى-والعلم عند هللا  ،أضعاف
أكثر من ثمانين ألنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم،  ؛-عليه الصالة والسالم-نبيها 

نعرف أن على تفسير يذهب العجب حينما هذه العناية؟  كللماذا قد يقول قائل: شرح لصحيح البخاري، 
ليس من التفاسير التي وهو من تفاسير الخلف، تفسير البيضاوي، أكثر من مائة وعشرين حاشية، البيضاوي 

تام ومنها الناق ، المقصود أنه عليه أكثر من مائة وعشرين حاشية، منها اليعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلكم 
 كاد ال يعرف غيره.ي بعض الجهات يالعلم عنايًة فائقة، وفي بها أهل عن

 أشهر شروح صحيح البخاري: 
حمد ألبي سليمان  (أعالم الحديث أو أعالم السنن)فأولها: نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح اإلمام البخاري 

 نفصل الكالم في هذا الكتاب.بن محمد الخطابي وسوف 
العلم كثيرًا،  هلمتداول ينقل عنه أ حمد بن سعيد الداودي، وهذا شرح معروف شرح أبي جعفر أمن الشروح أيضًا 

وشرح أبي الحسن ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني والقسطالني وغيرهم، وأيضًا شرح المهلب بن أبي صفرة 
بيلي، شرح أبي بن عمر األشابن بطال، شرح أبي حف  عمر بن الحسن علي بن خلف المالكي المعروف ب

ي، ولزين السفاقس التينوشرح عبد الواحد بن  "،وهذا واسع جداً قال القسطالني: "التيمي، قاسم أحمد بن عمر ال
م قطب الدين عبد الكريوشرح عشر مجلدات، ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو الدين ابن المنير شرح 

ن قال عنه الكرماني  ،مغلطاي التركيالحلبي، وشرح  ه، وبصحف تصحيح تميم األطراف أشبنه بتإ" :في شرحهوا 
" على أمانن، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه مقاصد الكتاب على ضماالتعليقات أمثل، وكأنه من إخالئه من 
ه أيضًا وفيه قصور، لكن ،أن الكتاب عليه انتقادات ومالحظاتوال شك  ،هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي

إن شاء هللا -ح المشهورة شرح الكرماني، وسيأتي الحديث عنه مفصاًل بل من الشرو  شرح من الشروح، ومن ذلكم
سراج الدين ابن الملقن، وشرح شمس الدين البرماوي، وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني وشرح ، -تعالى



 شهابالحافظ وشرح  (التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح)ومقدمة فتح الباري، شرح برهان الدين الحلبي اسمه 
إن شاء هللا -، يأتي تفصيل القول فيه وهو معروف (فتح الباري ن)علي بن حجر المشهور بالدين أحمد بن 

 بعد ذلك، -إن شاء هللا تعالى-ونذكره  (عمدة القاري ) دين محمود بن أحمد العيني المسمىبدر ال، وشرح -تعالى
ل الدين السيوطي تعليق لطيف ني، ولجالمنه بدر الدين الزركشي، شرحه أيضًا بدر الدين الدماميشرح مواضع 

البخاري في وهي مختصرة جدًا، السيوطي له حواشي على الكتب الستة،  (التوشيح على الجامع الصحيح) اسمه
وهذه الشروح المختصرة الكتب الستة، شروح مختصرة جدًا يغني عنها غيرها، آخر  ىلمجلد، مسلم في مجلد، إ

شرح  -هللا تعالىرحمه -النووي للكتب الستة كلها مطبوعة، وهذه المختصرات  ،اختصرها أحد المغاربةمختصرة، 
شرح قطعًة  -رحمه هللا تعالى-قطعًة من الصحيح، من أوله إلى آخر كتاب اإليمان، وكذلك الحافظ ابن كثير 

فتح ) ماهكتاب إلى الجنائز في كتاٍب أسشرح من أول المن أوله أيضًا، وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي 
  .ألن ابن رجب متقدم عليه ابن حجر موافق له؛ (الباري 
 : )منح الباري في شرح البخاري( لفيروز أباديشرح ا

كمنل ربنع  (فني شنرح البخناري  مننح البناري ) صاحب القاموس، سمى شرحهبادي أ وممن شرحه مجد الدين الفيروز
 قنال التقني الفاسني: خمسين أو سنتين مجلندًا، صلي أن يمكنلو كمل منه في عشرين مجلدًا، وعلى هذا العبادات 

يعنني فني وحنندة -بنادي من ه بغرائننب المنقنوالت ال سنيما لمنا اشنتهر بناليمن مقالننة ابنن عربني أ لكننه يعنني الفينروز"
يعنني - د، وصنار يندخل فني شنرحه منن فتوحاتنهوغلنب ذلنك علنى علمناء تلنك النبال -الوجود، القول بوحندة الوجنود

 بننادي الأ الفيننروز مجنندوال، "عننند الطنناعنين فينه سننببًا لشنين شننرحه، مننا كننان الكثينر -بننن عربننيالفتوحنات المكيننة ال
شنان كتابنه أو  ،عن ابن عربني هنذه المقالنةنقل لكنه من أجل أن يروج الكتاب  يقول بهذه المقالة كما هو معروف؛

واعتنقهنا  ،انتشنرت فني النيمنألن هذه المقالنة اشنتهرت و  ؛من أجل رواج الكتابالفصو  والفتوحات بما نقله من 
منن أجنل ي اشنتهر فيهنا منذهب منن المنذاهب، يصّنف في أي بالد منن البلندان التنمن كثير من الناس، كما يفعله 

الشنيعة والزيدينة،  يذكر ما ال يراه، المذاهب التني ال يعتند بهنا فني اإلجمناخ والخنالف مثنل منذاهبأن يروج الكتاب 
ن كان ال يعتمند  ،وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهبشوكاني منهم الهادوية، كتب الصنعاني وال وا 

م وذكرهنا مننن هر أقنوالهفنني زمنن الصننعاني منن الهادوينة شنوأصنحابها، لكنن لمنا كنان غالنب سنكان النيمن  بأربابهنا
ن كانت الحاجة إليه قائمة وقد يكون األمر بالعكس فقد يطوى بعض الشيء  أجل أن يروج الكتاب، وماسنة منن وا 
-ابننن أبنني العننز لشننرح الطحاويننة فنني نقولننه الكثيننرة عننن شننيخ اإلسننالم وابننن القننيم كمننا فعننل أجننل رواج الكتنناب، 
من أجل أن يروج الكتاب، نقل كثيرًا من كتب شنيخ اإلسنالم بنل اعتمند علينه اعتمنادًا كلينًا فني  -رحمهما هللا تعالى

م يصرح باسمهما من أجنل أن ينروج الكتناب، فهنذا ال شنك أننه غالب مباحثه، وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ول
ا إذأو ينسننب أو يعمننى أو ال يننذكر اسننمه أن يكنننى عننن الشننخ  فننال مننانع مننن التمنناس المصننلحة فيننه نننوخ مننن 

ن كان فيه شبه  ،خشي على الكتاب من عدم الرواج لكن مثل  ى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ؛ما يسمموا 
نسنبته  ال يكنون فنيأن ينسنب الكتناب إلنى شنخٍ  عمنل، وال حكنم منن األحكنام فنال منانع منن ال يترتنب علينه هذا 

يقنال: تنأليف محمند بنن كثير من كتنب شنيخ اإلسنالم محمند بنن عبند الوهناب التني وزعنت فني األقطنار إليه كذب، 
المجنند ه فعلننى كننل حننال مننا فعلننه ومننا صنننعسننليمان بننن علنني، مفتنني نجنند قبلننه، سننليمان جننده، التميمنني، سننليمان 



ن اشتهرت هذه المقالةأبادي ال  الفيروز تفنوق مصنلحة رواج ألن هنذه المقالنة أمرهنا خطينر وعظنيم،  ؛مبرر له، وا 
الكتاب، يعني لو لم يؤلف الكتاب أصاًل، الناس ليسنوا بحاجنٍة إلينه، نعنم قند يكنون فينه فوائند لكنن ضنرره أكثنر منن 

منن الضنرر المترتنب علينه، أكثنر كنان نفعنه إذا ننه، بخنالف منا م ا كان الكتاب بهذه المثابة يحنذرنفعه، وحينئٍذ إذ
التنني يعتمنند عليهننا المتننأخرون، وغالننب شننروح الحننديث علننى مننا غالننب التفاسننير  -مننع األسننف الشننديد -كمننا هننو

 سيأتي عند الكالم على شرح الخطابي.
تهنا األرضنة بكمالهنا، د أكلقن -أبنادي يعنني الفينروز-التني كملنت فني حيناة مؤلفنه يقول ابن حجنر أننه رأى القطعنة 

فللننه الحمنند بحيننث ال يقنندر علننى قننراءة شننيٍء منهننا، المجلنندة أكلتهننا األرضننة مننن األول إلننى األخيننر،  هننذه العشننرين
 ، أكلتها األرضة وانتهى اإلشكال.والمنة

المنع )وشرحه مطبوخ، والمعاصنرون لهنم شنروح مطولنة ومختصنرة منن ذلكنم ممن شرح الصحيح زكريا األنصاري 
لمحمنند أنننور الكشننميري، فيهمننا فوائننند  (فننيض البنناري )ننندي، وأيضننًا ي هننذا ه( للشننيخ رشننيد أحمنند الكنكننوهدراري النن

هننذا ألنننور الكشننميري وصننف  (فننيض البنناري )تخلننو أيضننًا مننن مؤاخننذات ومالحظننات، وفيهمننا لطننائف ولفتننات، وال 
  .الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما ال يليق به

النينننة أن الطنننول، والوقنننت قصنننير وكاننننت قننند يكنننون فينننه شنننيء منننن استقصننناؤها و وعلنننى كنننل حنننال الشنننروح كثينننرة 
 ،كثيرة ومهمنةألن شروح البخاري  من الشروح، لكن الظاهر أن هذا غير متيسر؛ح نخص  كل يوم لكتاب، لشر 

الخطننابي، الكرمنناني، ابننن رجننب، ابننن  :فقنن  وفيهننا نفننائس وفوائنند ال يسننتغنى عنهننا، وسننوف نننتكلم علننى سننتٍة منهننا
كنننوزه واسننتخراج فضننله هننذه الكتننب يحتنناج إلننى منندٍة طويلننة إلظهننار وكننل واحنند مننن ر، العيننني، القسننطالني، حجنن

ن كانت ونفائسه،  ما ال يدرك كله ال ألنه ليس الخبر كالعيان، لكن  ؛الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كامالً وا 
  .رك جله، أو ما يقدر عليهيت

ن كانت متفاوتةهي أهم شروح البخاري هذه الشروح الستة  ، وأننا ...ىيحتناج إلنطوينل وفيهنا كنالم  ،في الجملة، وا 
ولعننل نقتصننر علننى أهننم المهمننات مثلمننا ذكننرت فننتح البنناري فقنن  أسننبوخ لمننا كفننى، لكننن خصنن  للننو  هأتصننور أننن

ال هنو مخالبخاري وشروحه يكفيه  ن احتجنا إلى شيٍء منن ينوم االثننين، وا    لصنحيح مسنلم صناليوم مع الغد، وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-

 :(أعالم السنن)شرح الخطابي 
ن كنان الم ،السننن أعالمالحديث، أو أعالم السنن، نعم شهرة الكتاب بن فأواًل: أعالم رجنح منن خنالل النسنخ  حقنقوا 

ه، يقنول عنن نفسن سنماه أهلنه حمند كمناكذا ضنبطه )حمند( أعالم السنن ألبي سليمان حمد  ،طية أعالم الحديثالخ
ن قال كثير من الناس أنه أحمد، وليس محرك الميم كما هو  د( ولذا وا  االستعمال الشائع اآلن )َحَمد( ال، هو )َحم 

 تعريف الحسن:يقول الحافظ العراقي في 
 والحسنننننننننننننننننننننننننن المعنننننننننننننننننننننننننروف مخرجنننننننننننننننننننننننننًا وقننننننننننننننننننننننننند

نننننننننننننننننننننند   مننننننننننننننننننننننا سننننننننننننننننننننننلم :وقننننننننننننننننننننننال الترمننننننننننننننننننننننذيَحم 
 

 اشنننننننننننننننننننننننننننننتهرت رجالنننننننننننننننننننننننننننننه بنننننننننننننننننننننننننننننذاك حننننننننننننننننننننننننننننند 
نننننننننننننننننننننذوذ  منننننننننننننننننننننَع َراٍو مننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننم  منننننننننننننننننننننن الش   ا ات ه 

 

د   .وقال الترمذي ما سلم.. الخ  بذاك حد، -يعني الخطابي–َحم 



د( أ د بالمقصود أن ضبطه )َحم  نسبًة إلى زيد بن خطاب البستي ابن محمد بن إبراهيم الخطابي و سليمان َحم 
هو شرح "عنه القسطالني: يقول الشافعي المتوفى سنة ثماٍن وثمانين وثالثمائة، هذا الكتاب مختصر جدًا، 

محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على ، واعتنى اإلمام "ف فيه نكت لطيفة، ولطائف شريفةلطي
أبي داود قبل أعالم سنن ألنه صنف معالم السنن لشرح  مكماًل لكتابه معالم السنن؛يعتبره مؤلفه الكتاب أوهامه، 

يقول في ، مكماًل لما ذكره في معالم السننن فجعل أعالم الحديث أو أعالم السنالسنن أو أعالم الحديث، 
فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا الكتاب " :المقدمة

وبيانه هناك متوخيًا اإليجاز فيه  ،بعض ما تقدم شرحهأن أخليها من ذكر واإلشباخ في تفسيره، فرأيت األصوب 
سر في بعض تلك األحاديث من تجديد فائدة، وتوكيد معنًى زيادًة على ما في ا عسى أن يتيمع إضافة إليه م

ثم إني أشرح بمشيئة هللا الكالم في سائر " :يقول، "عوضًا عن الفائت وجبرًا للناق  منهذلك الكتاب ليكون 
 ي سنن أبي داود والعكسما ف، نعم في البخاري أحاديث زائدة على "األحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن

تي يقع في سائر األحاديث الالكالم ثم إني أشرح بمشيئة هللا "عند أبي داود من األحاديث ما ليس في الصحيح، 
فأما ما كان فيها من غريب األلفاظ اللغوية فإني أقتصر ذكرها في معالم السنن، وأوفيها حقها من الشرح والبيان، 

وحملته دون اإلمعان  أهل هذا العلمفي معارف أهل الحديث الذين هم  تقع به الكفاية يه على القدر الذمن تفسير 
بالنظائر ونحوها من البيان لئال يطول من ذكر االشتقاق واالستشهاد  ،فيه واالستقصاء له على مذاهب أهل اللغة

  .الكتاب
موجز خشية أن يطول الكتاب،  على وجهٍ بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب ال شك أن شرح الخطابي 

، يعني "بكتاب أبي عبيد ومن نحا نحوه في تفسير غريب الحديثومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضًة "يقول: 
أبي عبيد، غريب الحديث ألبي بغريب فعليه  -غريب ما يقع في الصحيح–من أراد االستقصاء في شرح الغريب 

 ،إمام لغريب في اللغة وفي الحديث أيضاً في ا قاة المعروفين المشهورينعبيد القاسم بن سالم، وهو من األئمة الث
، سليم من حيث اعتقادهوهو أيضًا  ،في نقلهموثوق وهو  ،القاسم بن سالم إمام من أئمة المسلمينأبو عبيد 

ة أبو عبيدة معمر بن مثنى لكنه دونه في الثقمن معاصريه لف فيه تابه من أنفس الكتب، كتب الغريب أ  فك
لفائق في غريب الحديث للزمخشري، والدالئل لقاسم بن والمرتبة، وأيضًا غريب الحديث للنضر بن شميل، وا

أن يقتصر على كتاٍب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن وكتب الغريب كثيرة جدًا كما ذكرت، ومن أراد  ،ثابت
كتب الغريب، في غريب الحديث للخطابي  األثير، النهاية في غريب الحديث، لكن من أراد أن يجمع فهذه أشهر

  .غريب الحديثلجوزي، مجموعة من أهل العلم صنفوا في بن اأيضًا صاحب هذا الكتاب، وغريب الحديث ال
يجازًا حسب أهمية الحديث وما يستنب  منه، و  حسب غموض ألفاظه و شرح الخطابي ل حاديث متفاوت طواًل وا 

-وحديث ابن مسعود في تخول النبي شرحه في سبع صفحات،  (حةالدين النصي)حديث  ووضوحها، فمثاًل:
، والحاجة لكن يرى أن ذلك الحديث مهمتفاوت، بأربعة أسطر، شرحه أصحابه بالموعظة  -صلى هللا عليه وسلم

ألنه واضح وال يحتاج إلى إطالة، المؤلف الخطابي  ؛إلى إيضاحه وبيانه قائمة بخالف حديث التخول بالموعظة
ذا كان الدليل ال يحتمل التأويل ال قد يرجح غيره إفي الغالب مذهب اإلمام الشافعي، مذهب، يرجح شافعي ال

  .القول الثاني له وجه عند الشافعيةسيما إذا كان 



طريق إبراهيم بن معقل النسفي إال أحاديث بالنسبة للخطابي مروي من  -صحيح البخاري –أعني البخاري الكتاب 
 .من الجزء الثالث (5971)رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة يق الفربري، فرواها من طر من آخره 

خلف في التأويل، وفي نفي ك فيه مسلك السلوفيها أيضًا خب  عجيب،  ،فيها خل في الكتاب مسائل االعتقاد 
عز - افالذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربن"من الجزء األول قال:  (127)الصفات، في صفحة 

وهي عن هللا وعن صفاته منفية، قد يتأول معناها فإن الصورة تقتضي الكيفية،  ،ليس بذي صورة وال هيأة -وجل
بما ال يتالئم مع مذهب  (الضحك) ل صفةسلك مسلك التأويل في كثير من الصفات، أوّ  "على وجهين فذكرهما

قرر أن األسماء والصفات  جزء الثالثمن الجزء الثاني، وفي ال (5636و5639و5631)السلف كما في صفحة 
ال تثبت، وضع قاعدة، قرر أن األسماء والصفات ال تثبت إال بكتاب ناطق، ال بد أن يكون دليلها من القرآن، أو 

ما يثبت من أخبار اآلحاد المستندة إلى أصٍل، فإن لم يكونا يعني إن لم فإن لم يكونا فبخبر مقطوخ بصحته، 
إن لم يوجد من القرآن أو من  :ن الخبر المقطوخ بصحته ويقصد بذلك المتواتر، يقوليكن ن  من القرآن أو م

المقطوخ بصحتها، أو بموافقة أو في السنة  ،المستندة إلى أصٍل في الكتابالمتواتر فبما يثبت من أخبار اآلحاد 
ات واألحاديث المتواترة، ويقصد بذلك اآليمعانيها، يعني أن األسماء والصفات ال تثبت إال بالنصو  القطعية، 
ومنها األسماء والصفات،  ،العقائد ثبت بهاأما أحاديث اآلحاد وأخبار اآلحاد وهي عنده ال تفيد إال الظن فال ت

على ما يليق بمعاني ويتأول حينئٍذ يقول: وما كان بخالف ذلك فالتوقف عن إطالق االسم به هو الواجب، 
يقول: هذا هو األصل الذي نبني عليه لدين والعلم مع نفي التشبيه فيه، األصول المتفق عليها من أقاويل أهل ا

وذكر األصابع لم يوجد في "يقول:  -ألن الكالم بمناسبة حديث األصابع- يقولالكالم، ونعتمده في هذا الباب، 
ن ك "شيٍء من الكتاب وال من السنة التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه في انت يعني ثبوتها ليس بقطعي وا 

في وهم بإسكان الالم أحرى، المتأخرين الذين يسمون الخلف، يقول به كثير من صحيح البخاري، هذا القول 
والفرح الذي تعارفه الناس في نعوت بني آدم "بالرضا بالتوبة وقبولها، يقول:  (الفرح)تأول صفة  (2266)صفحة 

، -سبحانه وتعالى-ال يقال به بالنسبة هلل المخلوق نعم، الفرح الذي يشبه فرح  "-عز وجل-غير جائز على هللا 
نما يثبت الفرح على ما يليق بجالله وعظمته كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة   .وا 

 (2217)فحة ص -حديث قدسي–هذا في الحديث الصحيح  ((...ما ترددت في شيء)) :سبحانه التردد، قوله
تقرير مسائل هذا منهجه في  "، ثم تأوله على وجهين فذكرهما،ائزغير ج -عز وجل-التردد في صفة هللا "قال: 

في الجزء  -رحمه هللا تعالى-لكن الذي نقل عنه شيخ اإلسالم في هذا الكتاب، وفي معالم السنن أيضًا، االعتقاد 
ف هذا نقل عنه شيخ اإلسالم ما يخال ،في الغنية عن الكالم وأهلهبواسطة رسالته  (17و 16)الخامس صفحة 

 .مسلكه السابقولعله رجع عن الكالم، 
منها وما جاء  ،فأما ما سألت عنه من الصفات"يقول: نقاًل عن الخطابي:  -رحمه هللا تعالى-يقول شيخ اإلسالم 
جرائها على ظواهرهافي الكتاب والسنة  وقد نفاها قوم  ،ونفي الكيفية والتشبيه عنها ،فإن مذهب السلف إثباتها وا 

نما القصد في  ،أثبته هللا فأبطلوا ما وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وا 
كالم –والجافي والمقصر عنه، واألصل في هذا ودين هللا تعالى بين الغالي  ،سلوك الطريق المستقيم بين األمرين

ويحتذى في  -هذا كالم الخطابي-ت واألصل في هذا أن الكالم في الصفات فرخ على الكالم في الذا -نفيس



إنما هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك  -سبحانه–ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري 
فإنما هي  ،وما أشبهها ،يد وسمع وبصر :فإذا قلنا ت تحديٍد وتكييف،ال إثبا وجودٍ إثبات صفاته إنما هو إثبات 

 :مة، وال معنى السمع والبصر العلم، وال نقولأن معنى اليد القوة أو النع :ولسنا نقول ،صفات أثبتها هللا لنفسه
إن القول إنما وجب  :ونقولأنها جوارح وال نشبهها باأليدي واألسماخ واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، 

مثله شيء، وعلى هذا جرى ألن هللا ليس ك ؛ألن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها ؛بإثبات الصفات
 هذا كله كالم الخطابي مما نقله عنه شيخ اإلسالم.  الصفات"قول السلف في أحاديث 

رجع عن قوله في مسائل األسماء والصفات إلى هذا، ولذا نقله  -رحمة هللا عليه-لعل اإلمام الخطابي  :فنقول
يقول في ما سطره في كتبه األخرى،  -مه هللارح-وال يخفى عليه مقررًا له،  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 

 للخطابي ما أعرفه وجوده. (الغنية عن الكالم وأهله)الغنية عن الكالم وأهله، كتاب اسمه 
في مثل هذا الكالم الذي نقلناه عن الخطابي في األسماء والصفات والتأويل هو موجود مع األسف الشديد  :أقول

من يوثق انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح وحبذا لو القليل النادر،  غالب الشروح، إذ ال يسلم منها إال
-شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز نافعة، كما فعل  مختصرةً تعليقات تكون بعلمه وعقيدته وفهمه وعلق عليها 

فيها من  -عالىسبحانه وت-تعليقات نفيسة بأسطر قليلة جعل هللا في تعليقه على أوائل فتح الباري،  -رحمه هللا
وتصحح كثيرًا من المفاهيم، الكتاب حتى فتح الباري على ما سيأتي الحديث  ،البركة ما جعلها تدور في األقطار

أقوال السلف وينقل أقوال غيرهم ويسكت وال  ومع ذلك ينقل ،عنه لم يسلم من نقل أقوال المأولة في الصفات
 الحق في هذه المسائل.عليق لطيف يبين قوال تحتاج إلى تيرجح، المقصود أن مثل هذه األ

ن كان قليالً -هناك من الكتب ما يسلم   ؛-رحمه هللا تعالى-من هذه المالحظات كشرح الحافظ بن رجب  -وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-لكنه لم يكمل كما سيأتي الحديث عنه 

 لبخاري:صحيح اشرح النووي ل
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي من الصحيح، شرخ  التي شرحهانظرًا لضيق الوقت نعرض بسرعة للقطعة 

قبل أن يقطع فيه شوطًا كبيرًا، فلم يشرح من الصحيح سوى بدء لكن المنية اخترمته  ؛النووي في شرح الصحيح
بأنه متوس  بين المختصرات والمبسوطات، ال من مؤلفه وهو شرح كما وصفه الوحي وكتاب اإليمان فق ، 
وقلة الراغبين في المبسوط  ،ولوال ضعف الهمم"من المبسوطات الممالت، يقول:  المختصرات المخالت، وال

الشروح التي كتبت قبل أن يقرأ اإلنسان العمر ينتهي الكالم صحيح،  "لبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات
اج إليه من فوائد ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحت ،على الصحيح فضاًل عن أن ينتقي منها ما يراه مناسباً 

ولوال ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات مع "يقول: البخاري، 
  ".وعظم عوائده الخفيات والبارزات ،بل ذلك لكثرة فوائده ،اجتناب التكرير والزيادات العاطالت

، ومنزلة اإلمام البخاري وصحيحه أهمية علم الحديثشرحه بمقدمة ذكر فيها  -رحمه هللا تعالى-ابتدأ النووي 
م ذكر فصاًل وذكر فيها أيضًا سبب تصنيفه، ثم ذكر فهرسًا لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب، ثورواته، 

ثم أشار إلى عن أبي الفضل بن طاهر في طبقات من روى عنهم البخاري، ثم ذكر أسانيده إلى اإلمام البخاري 
أن حينما تعرف مهم جدًا،  ،طالحية، يعني ذكر طبقات من روى عنهم اإلمام البخاري بعض المسائل االص



ن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، وهذا غالب الثالثيات من طريقه، عروى  -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 
لى ما في أبي عبيد عن سلمة بن األكوخ، أعمن طريق المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن ثالثيات الصحيح 

 تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، تجده في موضعٍ حينما الصحيح، 
راٍو أو سلمت من توّهم سقوط فإذا عرفت طبقات الرواة آخر روى عن المكي ابن إبراهيم بواسطة ثالثة أشخا ، 

فعلمك بهذه وي عنه في مواضع بواسطة، حينما يروي عن مثل المكي ابن إبراهيم بدون واسطة، وير  ،أكثر
 ختم المقدمة بضب  جملٍة من األسماء المتكررة في الصحيحين من المشتبه.يجنبك مثل هذا الوهم، الطبقات 

إطالًة نسبية ويطيل فيها  ،باإلطالة في تراجم الرواة، يترجم لرواة األحاديث -رحمه هللا تعالى-يمتاز شرح النووي 
وال شك أن في هذا فائدة للقارئ  ،ويستطرف من أخبارهمفيذكر سيرهم وما يستحسن األخرى  بالنسبة إلى الشروح

واستجمام من جهة، لكن هذه اإلطالة فيكون فيها متعة  ،إلى النفوسواألخبار في الجملة محببة وتنشي  لهمته 
وفوائد، فمثاًل الحديث اب منه من أحكام وآدوما يستنب  في تراجم الرواة صارت على حساب معاني األحاديث، 

بدأ بشرح  ،من الشرح (97)إلى صفحة  (33)من  الرابع، استغرق عند النووي صفحات جلها في تراجم الرواة
في منتصف .. الخ، ثم ونصف، بعده سعيد بن جبير في صفحةبن عباس في صفحة ال، ترجم الحديث الرابع

.. الخ، -رضي هللا عنهما-: قول ابن عباس ل في معنى الحديثفص   منتصف الصفحة األخيرة (97)صفحة 
الذي التزم مؤلفه ، نعم تراجم الرواة مهمة لكنها في مثل هذا الكتاب بيت القصيدهو منتصف الصفحة األخيرة 

كن ألن للتراجم كتب مستقلة، ل أثبتها، تكون فائدة التراجم أقل؛ومن رواياتهم  ،من الرواة أعالهمالصحة، وانتقى 
قصر في هذا  -رحمه هللا تعالى-وما يستنب  منه من أحكام وآداب، النووي  ألفاظهاني الحديث، بيت القصيد مع

الجانب، شرحه لذيذ وممتع لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر، والنووي كما يالحظ من 
ء بإسهاب، ويذكر من أخبارهم ما فيذكر تراجم هؤالبالزهد والعبادة بتراجم من عرف كتبه يعتني بالتراجم ال سيما 

فاًء لبعض تنشيطًا لهمم القراء، يستلذ ويستطاب،  شادًة وا  من هذا النوخ،  -رحمه هللا-ألنه هو  ؛حقوق هؤالءوا 
وهللا  ،المتفق عليهاوهو مشهور بذلك، وبهذا يكون الوقت تمت الساعة  ،وأيضًا عبادة وزهد وورخصاحب علم 

  .أعلم
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك


