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

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نكمل الكالم على سنن ابنن -ء هللا تعالىإن شا-أمكن، وغدًا اآلن عندنا في هذا اليوم سنن النسائي والترمذي إن 

ماجننه والمو؛ننن  لن الخننال  يننائم فنني السننادم هننل هننو ابننن ماجننه أو المو؛ننن أو النندارمي  فلننذلك نرجننيء الكننالم 
غننندًا منننن بعننند صنننال   -إن شننناء هللا تعنننالى-، وسنننو  يكنننون الحضنننور -إن شننناء هللا تعنننالى-علنننى السنننادم غننندًا 

علنننى أنننني يبينننل  -إن شننناء هللا تعنننالى-ا ويمتننند الننندرم إلنننى أن ينت ننني العصنننر مباشنننر ، تكنننون صنننال  العصنننر هنننن
إن شاء هللا -الغروب بنصف ساعة أو أكثر ال يمكن أن أرتبط به مع أحد، فين ى الدرم يبل الخامسة والنصف 

 .-تعالى
 :وشروحه سنن النسائي

عيب النسنائي الحنافا المتنوفى سننة نبدأ بسنن النسائي وتحديد المراد به، سنن اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شن
ثالث وثالثمائة أحد السنن المش ور ، وأحد الكتب الستة بنال ننعاب بنين أهنل العلنم  لكنن الخنال  فني المنراد بالسننن 
عننند اإل؛ننالذ، إذا أ؛لننن السنننن ف ننل المننراد بننه الكبننر  أو الصننغر   إذا ييننل: روان النسننائي وأ؛لننن هننل ينصننر  

ذا الذهن إلى الكبر  أو الصغ ر   من م من يال: أن المراد الكبر ، إذا ييل: روان النسائي فالحديث في الكبنر ، واذ
ييل: هذا الكتاب في رجال النسائي فالمراد بنه الكبنر  أيضنًا، وا نذا ينال ابنن الملانن، وينال صناحب عنون المعبنود 

في ال؛را  الحنديث أخرجنه في آخر الجعء الرابع عشر يال: "ثم أعلم أن يول المنذري في مختصرن ويول المعي 
النسننائي فننالمراد بننه السنننن الكبننر ، ولننيم المننراد بننه الصننغر  التنني هنني مننرو" اآلن فنني الي؛ننار"، ياننول: "وهننذن 
الصغر  المروجة مختصر  من السنن الكبر ، وهي ال توجد إال يلياًل"، يعني الكبنر ، ال شنك أن النذي را" ودر" 

بالمجتبى، ياول: "فالحديث الذي يال فيه المنذري والمعي أخرجه النسائي،  مسما الواشت ر بين النام هي الكبر  
ومننا وجدتننه فنني السنننن الصننغر ، فنناعلم أنننه فنني الكبننر ، وال تتحيننر لعنندم وجدانننه فنن ن كننل حننديث  هننو موجننود فنني 

 فني السننن الصنغر   -وهنذا ننادر-الصغر  يوجد في السنن الكبر  ال محالة من غير عكنم" علنى أننه يند يوجند 
ما ال يوجد في الكبر ، ويانول المنعي فني كثينر  منن المواضنع: "وأخرجنه النسنائي فني الت سنير ولنيم فني الصنغر  
ت سنير"، وهللا أعلننم، وفنني تنندريب الننراوي للسنيو؛ي تنبي ننان: "الثالننث سنننن النسننائي النذي هننو أحنند الكتننب السننتة أو 

وهني التني يخرجنون علي نا ال؛نرا  والرجنال" الخمسة هي الصغر  دون الكبر " صرح بذلك التا" السبكي يال: "
ن كان شيخه المعي ضّم إلي ا الكبر ، وصرح ابن الملان بنن نا الكبنر  وفينه ن نر، يانول: "ورأينن بخنط الحنافا  واذ
أبي ال ضل العرايي أن النسائي لما صّنف الكبر  أهنداها لمينر الرملنة فانال لنه: أكنل منا في نا صنحيال  فانال: ال، 

لصننحيال مننن غيننرن فصننّنف لننه الصننغر " هننذن الاصننة مشننت ر  عننند أهننل العلننم ممننا ينندل علننى أن فاننال: مّيننع لنني ا
النسائي هو الذي تولى اختصار السنن بن سه، ومن م من يانول: أن النذي اختصنر السننن هنو تلمينذن ابنن السنني، 

م بحجنة، فن ن كتنب ويدعمون ذلك بننه يوجد في الصغر  أحيانًا يال ابن السني: يال أبنو عبند النرحمن، وهنذا لني



المتادمين تذكر في ا أسماء الروا  عن أصنحاب ا، المسنند كلنه منن أولنه إلنى آخنرن عندا العوائند حندثنا عبند هللا ينال: 
 حدثني أبي، الم يال الرايع: يال الشافعي، المو؛ن: حدثنا يحيى بن يحيى يال: أخبرنا مالك.. الخ. 

ب منننن اختصنننار ابنننن السنننني، ولنننو ذكنننر اسنننمه فننن ن ؛ريانننة الماصنننود أن هنننذن ليسنننن بحجنننة يا؛عنننة فننني أن الكتنننا
المتانندمين فنني التنننليف تختلننف عننن ؛رياننة المتنننخرين، يننذكر الننراوي فنني أصننل الكتنناب، كمننا ذكرنننا عننن المو؛ننن 
والمسننند والم وغيننرهم، ومننن ج ننل ؛رائننن ومننناهج م فنني التصنننيف أينندم علننى مننا لننم تحمنند عابننان، حتننى صنننف 

تنناريخ التشننريع اإلسننالمي الم ليسننن لامننام الشننافعين ومننا ينندري أن نسننبة الم بعضنن م صإصننالح أشنننع خ؛ننن فنني 
 لامام الشافعي است اضن واشت رن است اضًة أكثر من است اضة نسبته إلى أبيه. 

على كل  لج ل هذا الاائل ب؛رائن المتادمين في تصني  م يال هذا الكالم، وألف فني ذلنك رسنالة، وعلنى كنل حنال 
تصر  في المسند تصرفًا غير مرضي، فحذ  أوائل اإلسنناد، حنذ  عبند  -رحمه هللا تعالى-كر الشيخ أحمد شا

هللا وحننذ  اإلمننام أحمنند فمباشننر  حنندثنا فننالن يعننني شننيخ اإلمننام أحمنند، وهننذا تصننر ، ال شننك أنننه تصننر  غيننر 
مامتننه  ن كننان مننن الشننيخ أحمنند شنناكر علننى جاللتننه واذ رين غيننر ، التصننر  فنني كتننب اآلخنن-رحمننه هللا-مرضنني واذ

مرضنني عننند أهننل العلننم حتننى يننالوا: أنننه إذا وجنند الخ؛ننن فنني الكتنناب، الخ؛ننن الننذي ال يحتمننل الصننواب ال يجننوع 
تغييننرن، وال تصننويبه، بننل يننرو  علننى الخ؛ننن  لكننن ينبننه علننى الصننواب فنني الحاشننية أو أثننناء يننراء  الكتنناب، ياننول: 

و  أن نا تكلنم في نا كثينر منن أهنل العلنم وعلننى "وفني كشنف ال ننون.. ذكنر الاصنة السناباة يصنة أمينر الرملننة معنر 
في ترجمة النسائي من السنير، فني كشنف ال ننون ذكنر الاصنة السناباة فلخن   -رحمه هللا تعالى-رأس م الذهبي 

النسائي السنن الصغر  من نا، وتنرك كنل حنديث أوردن فني الكبنر  ممنا تكلنم فني إسننادن بالتعلينل وسنمان المجتبنى، 
  وهو أحد الكتب الستة".

ذا أ؛لن أهل الحديث على الحديث أن النسائي روان ف نما يريدون المجتبى"، يعني موافن لكالم السيو؛ي، سنن  "واذ
من الهمية بمكان  ع يم، لكن الباحث عن شرح ل ذا الكتاب حاياًة ما يجد ما يك ي  -رحمه هللا تعالى-النسائي 

فى سننننة أرانننع وثمانمائنننة شنننرح عوائننندن علنننى الراعنننة، ويشننن ي عنننند المتاننندمين، ابنننن الملانننن وهنننو متننننخر فننني المتنننو 
والسيو؛ي أيضًا له حاشية وهو شرح مختصر جدًا ينتي ذكنرن، وأيضنًا السنندي لنه حاشنية، هنهالء كل نم ل نم خدمنة 
لسنن النسائي، وهي خدمة ال تواعي ييمة الكتاب، كتاب ع يم، هنناك شنروح  لكن نا م انود ، شنرح ابنن رشند ينالوا 

حافننل، لكننن ال يعلننم عننن وجننودن شننيء، وشننرح لبنني الحسننن علنني بننن عبنند هللا بننن نعمننة اسننمه  عنننه: أنننه كتنناب
صاإلمعنان فنني شنرح مصنننف النسنائي لبنني عبنند النرحمنن وهننو أيضنًا م اننود، علننى كنل  الكتنناب بحاجنة إلننى عنايننة، 

بماننام الكتنناب، ، وهننذن الخنندمان مننن السنناباين ال تليننن -إن شنناء هللا تعننالى-وفيننه شننرح معاصننر ننننتي علننى ذكننرن 
حواشي وتعلياان يسير  على الكتاب، ولعل النذي صنرف م عنن خدمنة هنذا الكتناب صنعواته  لن الكتناب أشنبه منا 

 يكون بكتب العلل، فتراجمه علل، يعلل الحاديث بالتراجم. 
 صعهر الراا على المجتبىن: 

ن بن أبي بكر بن محمد السيو؛ي المتوفى جالل الدين عبد الرحم إلى صعهر الراا على المجتبىن مهل هأواًل: ننتي 
وتسعمائة، وهو تعلين مختصر جاء في مادمته ياول: "هذا الكتاب الخامم مما وعدن بوضعه   سنة إحد  عشر 

على الكتب الستة، وهو تعلين على سنن النسائي أبي عبد الرحمن على نمنط منا علاتنه علنى الصنحيحين، وسننن 



ن علنى البخناري فني مجلند، وعلنن علنى مسنلم فني مجلند، كنل واحند منن السنتة أبي داود وجامع الترمذي" يعني علن
علننن عليننه فنني مجلنند، ولننيم بننالكبير أيضننًا، ياننول: "وهننو حايننن بننذلك"، حايننن بالخدمننة ال شننك، لكننن حايننن ب ننذن 

 الخدمة المختصر  جدًا  ال. 
عهنر الرانى علنى المجتبنى" "ميته "إذ له منذ صّنف أكثر من ستمائة سنة ولم يشت ر عليه من شرح  وال تعلينن، وسن

ستمائة سنة بين النسائي والسنيو؛ي ال يوجند شنرح مناسنب ل نذا الكتناب، منع أن شنرح السنيو؛ي حايانًة ال يناسنب 
هذا الكتاب، افتتال السيو؛ي شرحه بمادمة ذكر في نا شنروا الئمنة ناناًل عنن ابنن ؛ناهر، وأن منا يروينه أبنو داود 

 والنسائي على ثالثة أيسام: 
 ول: الصحيال المخر" في الصحيحين. ال

 والثاني: صحيال على شر؛ ما. 
 الثالث: أحاديث خرجاها من غير ي؛ع  من ما بصحت ا. 

ياول: "ويد أبنا علت ا بما ي  مه أهل المعرفة" أشبه ما يكون باللغاع كتاب السيو؛ي، من ج السيو؛ي فني الشنرح 
ين مع أن ا من أولى ما يتكلم عليه في سنن الترمذي، ثانيًا: يترجم أواًل: السيو؛ي ال يتعرض للتراجم بشرح  وال تعل

 للروا  على ؛رياة المع" باختصار  شديد. 
 ثالثًا: يشرح ما يحتا" إلى شرحه من الم ردان، وهو أيضًا ب يجاع. 

 من تادمه كالنووي وابن حجر. وائد والحكام باختصار نااًل عرابعًا: يذكر بعض ال
تال  الروايان في بعض الل اظ، والكتاب م؛بوب منرارًا منع النسنائي، كمنا ؛بنع مختصنرن، يعنني خامسًا: يذكر اخ

علنننى اختصنننارن لنننه مختصنننر، السنننيو؛ي كتبنننه وشنننروحه علنننى الكتنننب السنننتة المختصنننر  جننندًا ل نننا مختصنننران، ينننام 
ار صالتوشنيال باختصار الكتب الستة كل ا شخ  مغراي ياال له: علي بنن سنليمان الندمنثي البجمعنوي، لنه اختصن

علننى الجننامع الصننحيالن سننمان صروح التوشننيالن، صالننديبا" علننى صننحيال مسننلم بننن الحجننا"ن سننمان صوشنني الننديبا"ن، 
صعهننر الراننا علننى المجتبننىن سننمان صعننر  عهننر الراننىن..الخ، صمريننا  الصننعود علننى سنننن أبنني داودن يننال: صدرجننان 

 مريا  الصعودن..الخ.
 حاشية السندي على النسائي:

حاشننية السننندي علننى النسننائي، ومهل  ننا أبننو الحسننن نننور النندين ابننن عبنند ال ننادي السننندي ثننم المنندني هنننا أيضننًا 
ألف، جاء في مادمت ا: "وبعد ف ذا تعلين ل؛يف على سنن اإلمام الحنافا أبني و المتوفى سنة ثمان وثالثين ومائة 

ل: "ياتصنر علنى حنل منا يحتنا" "، ياو -رحمه هللا تعالى-عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 
يضاح الغريب واإلعراب، رعذ هللا تعالى ختمه بخير، ثم ختم الجل بعند  إليه الاارئ والمدرم من ضبط الل ا، واذ
ذلنك علنى أحسنن حنال" آمنين ينا رب العنالمين، ثنم ذكننر شنرا النسنائي، وأننه يخنر" أحادينث أينوام  لنم يجمعنوا علننى 

سناد من غير ي؛ع  وال إرسال"، ثم نال عن النسائي يوله: "لما ععمن على ترك م، "إذا صال الحديث باالتصال إل
جمننع السنننن اسننتخرن هللا تعننالى فنني الروايننة عننن شننيوم  كننان فنني الالننب مننن م بعننض الشننيء، فويعننن الخيننر  علننى 
ال فانند كننان عننندن حديثننه ترجمننًة ترجمننة، يعننني جميننع أحاديننث ا بننن تننرك م"، ولننذلك مننا أخننر" حننديث ابننن ل يعننة، واذ

ن خر" له أبو داود والترمذي وغيرهما.   ل يعة عند النسائي ومع ذلك تحاشى التخريج عنه، واذ



السننندي مننن من جننه فنني التعليننن يشننرح الترجمننة ويبننّين مننراد النسننائي وهننذن ميننع ، لكنننه باختصننار ال يتننرجم للننروا ، 
سنط، البسنط المناسنب لواينع الكتناب، ولعله اكت اءًا بما فني شنرح السنيو؛ي، ينتكلم علنى فانه الحنديث بشنيء  منن الب

ال فالكتاب في جملته مختصر أكثنر منن كنالم السنيو؛ي  لكننه ال يسنتوعب الينوال وال يسنتدل ل نا، وينرجال رأي  واذ
وديته في االستنباا، ودية تراجمه كثيرًا، وعلنى كنل  -النسائي–الحن ية غالبًا  لنه حن ي المذهب، يشيد بالمهلف 

 ملًة لشرح السيو؛ي، وهي أبسط منه، ويد ؛بعتا معًا مرارًا. حال فالحاشية تعتبر مك
 صذخير  العابى في شرح المجتبىن:

شرح حاياًة لشخ   معاصر متننخر منن بناب الوفناء لمنن خندم السننة يينذكر حايانًة هنذا الشنرح اسنمه صذخينر   يوجد
الولوي، وهو معاصنر وموجنود العابى في شرح المجتبىن مهل ه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الثيواي 

اآلن مدرم في دار الحديث الخيرية في مكة، شنرح مبسنوا جندًا، يتوينع أن يصنل إلنى أراعنين مجلندًا، لننه علنى 
حنند كالمننه هننو انت ننى مننن المجلنند الثننامن والعشننرين فنني شننرح سننتة أجننعاء مننن ثمانيننة، ولننم ي؛بننع منننه إلننى اآلن إال 

 تاريبًا أو أيل. تسعة مجلدان هذن التسعة في خمم السنن 
جاء في مادمة الكتاب: "أمنا بعند: فيانول أفانر النور  إلنى ع نو هللا تعنالى محمند بنن الشنيخ علني آدم الثينواي لمنا 

المسننما  بنننصالمجتبىن  -رحمننه هللا-رأيننن سنننن اإلمننام الحننافا الحجننة أبنني عبنند الننرحمن أحمنند بننن شننعيب النسننائي 
، ويبين معاني ا أتّم تبينين، وينتكلم علنى رجنال بالباء، أو صالمجتنىن بالنون، لم ياع ل ا  شرح يحل أل ا  ا حن حل 

أسننانيدها وغننوامض متون نننا، ويسننتنبط من نننا الحكننام إذ تحننن كنننل حننديث خباينننا أسننرار، وضننمن كنننل خبننر  خ اينننا 
-لمصلى هللا عليه وسن-أنوار"، ثم يال: "وكيف ال وهو كالم من أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكالم اختصارًا 

" ياننول: "شننمرن عننن سنناعد الجننّد تشننميرًا، ونبننذن الكسننل والملننل وراء   ننري نبننذًا مريننرًا، وناديننن المعنناني بنننعلى 
صوتي ج ارًا، فلبتني من كل جانب  محبرً  بعبار  محاانا بدارًا" ياول: "فاستعنن باهلل تعالى ويلن: وما توفياي إال 

ليننه أنيننب" إلننى أن يننال: "و  ن شننئن فاننل: صغايننة بنناهلل عليننه توكلننن واذ سننميته صذخيننر  العابننى فنني شننرح المجتبننىن واذ
المنننى فنني شننرح المجتنننىن" بعننند ذلكننم يننال: "تنبيننه"، جننناء بتنبي ننان أول ننا يننال: "إنننني لسننن فنني الحاياننة مهل نننًا ذا 
نمننا لنني مجننرد الجمننع ليننوال المحااننين، والتعويننل علننى مننا أران من ننا موافاننًا ل نناهر  تحريننر، ومصننن ًا ذا تحبيننر، واذ
الننن  المبننين، فننننا جننامع لتلننك اليننوال ومرتننب ل ننا فنني كننل مننا يناسننب ا مننن الحننديث ثننم الن ننر في ننا وفنني تناسننب ا 
حسب يرا ا وبعدها منه، واالعتمناد علنى منا يتنرجال لند  ف مني الااصنر وذهنني ال ناتر، فلنذا ال أتنرك منن الينوال 

ن كننن أران ضنعي ًا فني ن نري المروية بحكم كل حديث إال ما غاب عني بدليله، إذا كنان بجانبن ه دلينل منذكور، واذ
فعسنى أن ي؛لنع علينه غينري وينران صنحيحًا لندليل  ياوينه، إمنا منن ن نم  -يعني يذكر كل شيء الضعيف والانوي -

ذلننك الحننديث لننم ي  ننر لنني وج ننه، أو ننن   آخننر أيننو  منننه، فننرب مبلننف  أوعننى مننن سننامع" ثننم ذكننر فوائنند التكننرار 
ااًل عن النووي في شرح مادمة مسلم، ثم ذكنر مصنادرن فني كتابنه، أننه اعتمند علنى ن -يعني في الشرح-والت؛ويل 

كتب الرجال ثم سردها، وكتب المص؛لال أيضًا ثم ذكرها، والشروح لألحاديث سواء كانن للصحيحين أو لغيرهما، 
كنر مهل اتنه ومذهبنه والمتون وال؛را  واللغة والغريب وال اه والنحو والصر  وغيرها، ثم تنرجم لامنام النسنائي وذ

فنني الجننرح والتعننديل ومن جننه فنني التصنننيف، وايننان العننالي والننناعل فنني سننننه، ثننم تحنندث عننن سننننه الكبننر ، وروا  
السنننن عننن النسننائي، وعنايننة الحننافا ب ننا، ثننم تحنندث عننن السنننن الصننغر  والمواعنننة بين ننا واننين الكبننر ، وسننبب 



علنننى الصنننغر  وعكسنننه، ثنننم تحننندث عنننن تسنننمية الكتننناب  انتخننناب النسنننائي للصنننغر  منننن الكبنننر ، وعيننناد  الكبنننر  
المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم بعند ذلكنم ذكنر رسنالة بكامل نا للسنخاوي فني خنتم سننن النسنائي سنماها 
صبغينننة الراغنننب المتمنننني فننني خنننتم النسنننائي برواينننة ابنننن السننننين اسنننتغرين هنننذن الرسنننالة يرابنننة سنننبعين صننن حة منننن 

ص حة تاريبًا، ن 051ما يارب من نصف المادمة، نصف المادمة هذن الرسالة، إذ المادمة صالمادمة، وهي تشكل 
، ثم تحدث عن تاريب الت ذيب العتمادن الكبير عليه، يعني في تنراجم النروا  فني الغالنب يعتمند علنى وهذن سبعون 

ن كان الجود والولى أن يجت د في أحكامه ع لى الرجال  لكن ال يمكن أن التاريب، ويالد الحافا في أحكامه، واذ
، مع جمعه هذا الكم ال ائل من أيوال أهل العلم في الحاديث، و؛باان الروا .   يجت د في كل راو 

 مادمة في بيان من ج هذا الشرح ومص؛لحاته، فاال: "اعلم أن من ج هذا الشرح كما يلي: بثم ختم 
، كتابننة الحننديث سننندًا ومتنننًا، الكننالم علننى تننراجم رجننال كتابننة الترجمننة التنني ذكرهننا النسننائي، ثننم شننرح هننذن الترجمننة

الحاديث، ذكر ل؛ائف اإلسناد، شرح المنتن، ثنم بعند ذلكنم مسنائل تتعلنن بالحنديث، درجنة الحنديث، بينان مواضنع 
ذكرن عند المصنف في الصغر  والكبر ، بيان من أخرجه من أصحاب الصول، بينان فوائند ذلنك الحنديث، ذكنر 

إن كان هناك اختال  في حكم ذلك الحديث ثم ترجيال الراجال، ثم إذا باني هنناك أمنور ل نا تعلنن مذاهب العلماء، 
 بذاك الحديث ياول: فنذكرها بمسنلة سادسة فسابعة فثامنة وهلم جرًا". 

ورامننا يغيننر هننذا السننلوب بعينناد   أو نانن  لسننبب مننا، ثننم ذكننر مصنن؛لحان الشننرح ورمننوعن، ثننم أعاننب ذلكننم بننذكر 
، والكتننناب ؛بنننع مننننه تسنننعة مجلننندان كمنننا يلنننن، تعنننادل خمنننم -رحمنننه هللا تعنننالى-ي ف إلنننى النسنننائأسنننانيد المهلننن

الكتنناب، يتويننع أن يننتم الكتنناب فنني أراعننين مجلنندًا، يعننني إذا كننان السننتة مننن ثمانيننة ثالثننة أرانناب الكتنناب فنني تسننع 
ن وثالثننين وعشننرين أو ثمانيننة وعشننرين مجلنندًا يتويننع أن يصننل إلننى مننا ياننرب مننن أراعننين أو سننبع وثالثننين أو ثمننا

 ب ذن الحدود. 
والكتاب ال شك أنه كتاب ييم ال سيما وأن سنن النسنائي لنم يخندم منن يبنل المتاندمين خدمنة تلينن بالكتناب، ي؛ينل 
فنني شننرح الحننديث إ؛الننة يعننني ال؛الننب الننذي ياننرأ الكتنناب يننراء  وهننو لننم يتعننود علننى الاننراء  يكنناد يمننّل من ننا، نعننم 

ير  لن المراجع يحتا" إلى ت؛ويل  لكن الشخ  الذي يريد أن يارأ الكتناب المراجعة عند الحاجة أمرها س ل يس
ن كان جّل هذن ال وائد مناول  من أوله إلى آخرن ب ذا ال؛ول يكاد أن ينثني عن يراءته  لكن الكتاب جّم ال وائد، واذ

 من الشروح، سواء كانن شروح الصحيحين أو غيرهما. 
اب الصننل مننن الخدمننة، فعلينننا جميعننًا أن نعتننني ب ننذا الكتنناب، وكمننا يلننن وتنننتي أهميننة هننذا الكتنناب مننن خلننو الكتنن

؛بننع منننه تسننعة مجلنندان و؛بننع البننايي جنناري، فنني هننذن اإلجنناع  ؛بننع منننه أراعننة، كننان الم؛بننوب خمسننة ثننم ؛بننع 
 السادم والسابع والثامن والتاسع أخيرًا.

 رابعًا: شروح سنن الترمذي:
سننى بننن سننور  الترمننذي المتننوفى سنننة تسننع وسننبعين ومننائتين، هننو أحنند هننو جننامع اإلمننام أبنني عيسننى محمنند بننن عي

الكتنب السننتة بنال نننعاب، علنى خننال   فني ترتيبننه بنين هننذن السننن، مننن م منن يادمننه بعند الصننحيحين فيكنون الثالننث، 
ومن م من يهخرن ليكون الخامم على خال   بين أهل العلم فني ذلنك، منن ن نر إلنى كثنر  فوائندن، سنواء كنان من نا 

يتعلننن بالحننديث وصننناعته والكننالم علننى الننروا ، وتخننريج الحاديننث واإلشننار  إلننى الشننواهد، مننن ن ننر إلننى هننذن  مننا



ال وائد مجتمعة جعله الثالث، ومن ن ر إلى نعوله في شنر؛ه، وأن شنر؛ه أضنعف منن شنرا أبني داود والنسنائي  
لثينر فني مادمنة جنامع الصنول: "كتناب حتى أنه خر" لبعض المتروكين، أنعله إلى المنعلة الخامسة، ياول ابنن ا

أبنني عيسننى أحسننن الكتننب وأكثرهننا فائنند ، وأحسننن ا ترتيبننًا وأيل ننا تكننرارًا، وفيننه مننا لننيم فنني غيننرن مننن ذكننر المننذاهب 
ووجننون االسننتدالل، وتبيننين أنننواب الحننديث مننن الصننحيال والحسننن والغريننب وغيننر ذلننك" وياننول النندهلوي فنني صبسننتان 

ذي كثينر  وأحسنن ا هنذا الجنامع الصنحيال، بنل هنو منن بعنض الوجنون والحيثينان أحسنن المحدثينن: "تصانيف الترم
مننن جميننع كتننب الحننديث"، أواًل: مننن ج ننة حسننن الترتيننب وعنندم التكننرار، والثنناني: مننن ج ننة ذكننر مننذاهب ال ا نناء، 

سنننن ووجنننون االسنننتدالل لكنننل أحننند  منننن أهنننل المنننذاهب، والثالنننث: منننن ج نننة بينننان أننننواب الحنننديث منننن الصنننحيال والح
والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلنك، والرابنع: منن ج نة بينان أسنماء النروا  وألاناب م وكنناهم، ونحوهنا منن 

 ال وائد المتعلاة بعلم الرجال.
في آخنر الجنامع ذكنر الترمنذي كتناب العلنل، المعنرو  بالعلنل الجامعنة وهنو مختصنر جندًا، فينه فوائند جمنة، وفينه 

علل الكبير، كتاب مستال ؛بع ترتيبه في مجلدين، وعلى كل  كتاب العلل الصغير علل ن ائم، وله أيضًا كتاب ال
ن كنان سنابن علنى أواننه شنرح الحنافا  الجامع محل عناية، جميع من شرح جامع الترمذي، ومنن أن نم شنروحه واذ

ال فالصنل هنو تنابع لشنرح الترمنذي لل-رحمه هللا تعالى-ابن رجب  حنافا ابنن رجنب ، وأفرد لنه لم يوجد غينرن، واذ
وهو أعجوبة من أعاجيب الدهر، يعني نال عنه بعض الناول التي تدل على إمامة هذا الرجل، وياال: أننه أع نم 

، ينال بعضن م -رحمنه هللا تعنالى-من شرحه للبخاري وأن م، وشرحه للعلل، علل الجنامع تندل علنى رسنوم خدمنه 
لند"، وينال أبنو إسنماعيل ال نروي: "هنو عنندي أن نع منن : "هو كا   للمجت د، ومغن  للما-يعني في سنن الترمذي-

 الصحيحين  لن كل أحد  يصل إلى ال ائد  منه، وهما ال يصل إلي ا من ما إال العالم المتبحر". 
ولهمية هذا الجامع اعتني بنه منن يبنل العلمناء فشنرحون، فممنن شنرحه ابنن العراني فني صعارضنة الحنوذين، وابنن 

إن شاء هللا -ذين وتكملته للحافا العرايي والبنه وللسخاوي على ما سينتي الحديث عنه سيد النام في صالن ال الش
، ابننن الملاننن شننرح عوائنندن علننى الصننحيحين وأبنني داود، ابننن رجننب شننرحه أيضننًا شننرحًا لكنننه مننع السننف -تعننالى

حاشنية لبني الشديد م اود كله، سو  شرح العلل، منن شنروحه المختصنر  شنرح للسنيو؛ي سنمان صينون المغتنذين و 
الحسننن السننندي، ومننن شننروحه أيضننًا وهننو شننرح ن ننيم لمعاصننر المسننمى بنننصتح ة الحننوذين للمبننارك وري، ينننتي 

 كل ا. -إن شاء هللا تعالى-الحديث عن ا 
 صعارضة الحوذين: 

ة فنننصعارضة الحننوذين مهل ننه أبننو بكننر محمنند بننن عبنند هللا الشننبيلي المعننرو  بننابن العرانني المننالكي، المتننوفى سننن
 سن  وأراعين وخمسمائة.

عارضة الحوذي ما معنى العارضة  وما معنى الحوذي  يانول ابنن خلكنان فني ترجمنة ابنن العراني: "العارضنة: 
الادر  علنى الكنالم، يانال: فنالن شنديد العارضنة إذا كنان ذا يندر   علنى الكنالم، والحنوذي: الخ ينف الشنيء لحذينه، 

مور، الاناهر ل نا، النذي ال يشنذ علينه من نا شنيء" ابنن العراني ألنف هنذا ويال الصمعي: الحوذي المشمر في ال
الكتنناب إجابننًة ل؛لننب ؛ائ ننة  مننن ال؛لبننة، عرضننوا عليننه الرغبننة الصننادية فنني صننر  ال مننة إلننى شننرح هننذا الكتنناب، 
ياننول: "فصننادفوا مننني تباعنندًا عننن أمثننال هننذا، وفنني علننم عننالم الغيننوب أننني أحننر  النننام علننى أن تكننون أوينناتي 



تغريًة في باب العلم"، ياول: أنا حري  على العلم و؛لبنه ونشنرن إينراًء وتنلي نًا  لكنن صنادفوا منني تباعندًا لكثنر  مس
: "فخنننذوها عارضنننًة منننن -بعننند أن ألّحنننوا علينننه فنجننناب ؛لنننب م-المشننناغل، يشنننتغل بالاضننناء وغينننرن.. إلنننى أن ينننال 

كالمننه بالبيننان، واإلحصنناء لجميننع علومننه أحننوذي، علننم كتنناب الترمننذي، وينند كانننن همتنني، ؛محننن إلننى اسننتي اء 
بالشرح والبرهان  إال أننني رأينن الاوا؛نع أع نم، وال منم أيصنر عن نا، والخ؛وبنة أينرب من نا، فتوي نني مندً  إلنى أن 
تيسننرن مننند  ال؛لبننة واغتنمت ننا" علننى كننل  ال؛بعننة هننذن محرفننة، مشننحونة، مملننوء  بالخ؛نناء، ال تكنناد تسننتايم لننك 

يف وخ؛ن وتصحيف، ولذلكم تسمعون من مادمتنه أشنياء أننا أصنلحن كثينرًا من نا، ويك ني ص حة كاملة بدون تحر 
 ليسنن، عامناأواًل ال؛بعنة منن سنتين أو خمسنة وسنتين -في بيان ما في نا منن أخ؛ناء أن ال؛نابع ؛لنب منن الشنيخ 

ذن هننذا برهننان علننى كثننر  أخ؛نناء هنن-؛لننب مننن الشننيخ أحمنند شنناكر نسننخته مننن الترمننذي،  -جدينند ، هننذن مصننور 
؛لب نسنخة الشنيخ أحمند منن جنامع الترمنذي والشنيخ معلنن علنى  -ال؛بعة وعدم االعتماد على ؛ابع ا أو ناشرها

نسنخته ومخننر" بعننض الحادينث، نالننوا بعننض تعنالين الشننيخ أحمنند شناكر فنني صننلب المنتن، مننتن الترمننذي، فمننثاًل 
ينال: "اختلنف علنى نحنو ثالثنين ينواًل" ياول: "وأبو هرينر  اختلنف فني اسنمه فانالوا: عبند شنمم" الشنيخ أحمند شناكر 

أدخلوها في كالم الترمذي، "اختلف على نحو ثالثين يواًل فني اسنمه.. النخ" ف نهالء اسنتعاروا نسنخة الشنيخ، وأيضنًا 
فيه بعض التخاريج، في بعض الحاديث: "روان أبو داود" أدخلوها، ف ذا دليل علنى ج ل نم، وضنعف عننايت م فني 

سااا شيء ي وذ الخيال، ولذا لو تيسر ؛بع الكتناب منن جديند، نعنم أحياننًا يسناط حنديث ال؛باعة، والتحريف وال
كامل، وأحيانًا يسناط تعلينن علنى حنديث فني سن؛رين أو ثالثنة، والنسنخة هنذن موجنود  في نا إصنالحان كثينر ، أمنا 

 ة واحد .ساط الكلمة والكلمتين، وتحريف الل  ة والل  تين الشيء الذي ي وذ الوصف، ما في إال ؛بع
هننو الصننل  -يعننني صننحيال البخنناري -أن كتنناب الجع نني  -أنننار هللا أفئنندتكم-ياننول أيضننًا فنني المادمننة: "اعلمننوا 

  ماذاالصل الول  "الثاني
 القرآن. طالب:

أن كتناب الجع نني هننو الصنل الثنناني فني هننذا البناب، والمو؛ننن هننو  -أننار هللا أفئنندتكم-ينواًل واحنندًا  يانول: "اعلمننوا 
هننو الصننل  -يعننني صننحيال البخنناري -، ياننول: "كتنناب الجع نني -ابننن عرانني مننالكي المننذهب لن-بنناب للالول وا

والترمننذي فمننا  -يعننني مسننلم-الثنناني فنني هننذا البنناب، والمو؛ننن هننو الول واللبنناب وعلي مننا بننناء الجميننع كالاشننيري 
وعذوبنة مشنرب، وفينه أراعنة  دون ما" إلى أن يال: "وليم في م مثل كتاب أبي عيسى حنالو  ما؛نع، ون اسنة مننعب،
بحسنننب  -إن شننناء هللا تعنننالى-عشنننر علمنننًا" ثنننم ذكرهنننا بكنننالم  مسنننخه ال؛نننابع مسنننخًا، ثنننم ينننال: "ونحنننن سننننورد فينننه 

شناران  العارضة يواًل في اإلسناد والرجال والغريب، وفنًا من النحو والتوحيند والحكنام واآلداب، ونكتنًا منن الحكنم واذ
 أنياة، وماا؛ع ذان حاياة، فمن أي فن  كان من العلوم وجد ماصدن". ضة  رياإلى المصالال، فالمنصف ير 

أيضنًا ال؛نابع منن أوهامنه وأخ؛ائنه جعنل -؛رياة ابن العراي في الشرح يذكر ؛ر  اإلسناد، منثاًل الحنديث الول 
ن رسول هللا سند ابن العراي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضع ا اإلمام الترمذي ن سه صأبواب ال؛ ار  ع

باب ما جاء ال تابل صال  بغير ؛ ورن هذا كنالم الترمنذي ثنم بعند ذلنك: صاخبرننا الشنيخ  -صلى هللا عليه وسلم-
 أبو ال تالن كالم ابن العراي، مع أن كالم ابن العراي م صول تحن  لكنه ؛بع ا ضمن المتن،



ن عمنر تنرك أول اإلسنناد وايتصنر  في الحديث الول: صباب ال تابل صنال  بغينر ؛ نور مصنعب بنن سنعد عنن ابن
صصال تابل صال  بغير ؛ ور، وال صدية : -صلى هللا عليه وسلم-على ؛رفه من اآلخر عن ابن عمر عن النبي 

يستوعب جميع الروا ، إنما  الأصال شيء في هذا الباب، ثم ياول: "إسنادن" يتكلم على اإلسناد بكالم   من غلولنن
يخر" الحديث تخريجًا مختصرًا، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الحكام،  يتحدث عن بعض م، وضمن اإلسناد

وتحن هذا العنوان أحكامه، ياول: "فينه مسنائل" علنى عنددها، خمنم مسنائل سنن مسنائل علنى حسنب منا اسنتنبط 
مسنائل" منع من الحديث، في مسائل: الولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة..الخ، ثم ياول: "التوحيد فينه ثمنان 

أن هذن المسائل التي وضعن تحن هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني، وليسن تابعة للحديث الول، فما 
أدري كيننف تصننر  فنني ؛بننع هننذا الكتنناب  ومننع ذلكننم هننو ال يلتننعم بجميننع هننذن العناصننر التنني ذكرهننا مننن اإلسننناد 

أحيانًا يذكر اإلعراب عنوان  لكننه ال يلتنعم بنذلك، فاند ياتصنر والحكام وال اه والتوحيد واللغة، أحيانًا يذكر اللغة، 
على عنصر واحد، الحكام منثاًل، أو اثننين، ومعنرو  أن ابنن العراني منالكي المنذهب، فني الغالنب ينرجال منذهب 

ن رجنال االفتنراف فني التشن د الول خالفنًا 010مالك، ويد يخر" عنه لاو  الدليل، فمنثاًل فني الجنعء الثناني صن حة ص
 مذهب مالك الذي ير  التورك في التش دين. ل

مع السف في باب الص ان من جه كغينرن منن كثينر  منن الشنراح يسنلك مسنلك التنوينل، فينهول نصنو  الصن ان 
عننن  اهرهننا علننى ضننوء مننا هننو معمننول بننه عننند الشنناعر ، فمننثاًل شننرح حننديث النننعول فنني الجننعء الثنناني صنن حة 

 صصإال أخننذها الننرحمن بيمينننهننن 062ن، وأيضننًا فنني الثالننث صنن حة صن أول النننعول علننى غيننر  نناهر 322- 322ص
فني هنذن الحادينث المشنكلة،  -كمنا يندمنا-يعني في الصدية، "الصول من ا أراع مسائل: الولى: اختلف الننام 

 فمن م من أمرها كما جاءن سواء، ويال ب ا ولم ي سر، ولم يمثل ولنم يشنبه، ومنن م منن تنول نا، وأنكنر أبنو عيسنى
التنوينل ومنال إلنى تننرك النتكلم، وهنو مننذهب أكثنر السنلف، وتحنر" علماهنننا فني التنوينل، والماصننود يتبنين فني أراننع 
مسننائل: الولننى: ال يخ ننى علنني م مننا خو؛بننوا بننه فنني لسننان م وخ نني علننى الصننحابة المننر" الماصننود كننالم علننى 

أو إمرارها كما جاءن، ثم جناء إلنى  نن تنويال؛رياة التنويل إلى أن يال: "فالمر يريب ب ضل هللا" يعني سواًء كا
شننر  الصنندية، بننننه يخبننر عن ننا  صصبيمينننهننثننم يننال فنني الحننديث اآلخننر:  صصإال أخننذها الننرحمن بيمينننهننحننديث: 

عبر باليدين عنن تصنري ه لألمنور وتانديرن ل نا وتندبيرن في نا، لنيم بنذلك لمنن ال  ننيمين صصوكلتا يديهبالخذ بيمينه 
يه.. الخ" كالم مشكل، الكتاب مملوء بال وائد ال ا ية والنوادر والنكان والل؛ائف  لكننه بحاجنة إلنى يتصر  إال بيد

إعاد  ؛بع من جديد وتحاين، وفيه أيضًا أحاديث كثير  ساي؛ة تدرك من ماابلة الكتاب نسخه بعض ا من بعض، 
 تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم.أن والتصحيحان والتصويبان يمكن 

 األجزاء؟ : عددطالب
ثالثننة عشننر جننعاًء، يعننني صننغار، كننل جننعئين فنني مجلنند، ولننيم ل ننا مننن ال؛بعننان إال هننذن ال؛بعننة، يعننني ؛بعننة 

 مصوران كثير .الأصلية أما 
 صالن ال الشذين: 

بعد هذا كتاب البن سيد الننام اسنمه صالنن ال الشنذين مهل نه أبنو ال نتال محمند بنن محمند بنن محمند بنن سنيد الننام 
سننننة أرانننع وثالثنننين وسنننبعمائة، وهنننو شنننرح ن نننيم مملنننوء بال وائننند والشنننوارد منننن الحكنننام ال ا ينننة  اليعمنننري المتنننوفى



والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مهل ه إال أنه لم يكمل، حيث وينف ابنن سنيد الننام فني شنرحه عنند: بناب منا 
 جاء أن الرض كل ا مسجد إال المابر  والحمام. 

لننه علننى ؛رياننة مهل ننه بننل أوسننع  لكنننه كسنناباه مننان الحننافا العراينني يبننل إتمامننه ثنم شننرب الحننافا العراينني فنني إكما
فشرب ابنه الحافا أبو عرعة في تكميله وكسابايه لم يكمله، ثم ذكر السخاوي في ترجمته لن سه من الضوء الالمع 

ذ مننن المننتن، أن مننن مهل اتننه تكملننة شننرح الترمننذي للعراينني، وذكننر أنننه كتننب منننه أكثننر مننن مجلنندين فنني عنند  أورا
فنصل هذا الكتاب وتتماته سمت ا ال؛ول واالستاصاء والتتبع، على كل يتلخ  من ج ابنن سنيد الننام فني شنرحه 

 بما يلي: 
يننذكر ننن  الترجمننة ويشننرح ا، يننذكر المننتن ويخننر" الحاديننث، ويبننين درجننة الحاديننث، وينندرم السننانيد، ويبننين 

، ويبين الحكام المست اد  من الحديث، وحكمنة التشنريع من نا، ويبنين معاني الل اظ ويضب؛ ا ويعرا ا إعرابًا وافياً 
ضافان منن تلاائنه، يعنني اسنتنبا؛ان  ويست؛رد في ذكر المباحث الصولية المتعلاة بالحديث، والمهلف له آراء واذ

فني  من عندن، ف و مجدد في باب الشرح، وليم بناال كما هي سمة كثير منن الشنراح، يمتناع هنذا الشنرح بتوسنعه
عنننى بتخننريج الحاديننث ويسننت؛رد فنني ذلننك، والكتنناب حننافا آلراء مهل ننه وهننو إمننام فنني الصننناعة الشننرح عمومننًا، ويي 

 الحديثية، وتنال أيواله كثيرًا في كتب المص؛لال. 
أمننا تكملننة الحننافا العراينني ف نني علننى نم؛ننه إن لننم تكننن أجننود، وأمننا تكملننة االبننن أبنني عرعننة والسننخاوي فلننم أ؛لننع 

الكتاب مع السف أنه على أهميته ون استه لم ي؛بع مننه سنو  مجلندين والثالنث مننذ سننين تحنن ال؛بنع علي ما، و 
فننال ينندر  مننا مصننيرن، والننذي يعننوذ عننن إتمننام مثننل هننذن المشنناريع ؛ننول الننن م فنني التعننالين، فالننذي ؛بننع الكتنناب 

فني تعاليانه علنى هنذا الكتناب،  أ؛ال الن م -ح  ه هللا تعالى-وحااه وعلن عليه مجلدين فاط الشيخ أحمد معبد 
واست؛رد في التعلين على بعض المسائل االص؛الحية وبعض الروا ، بعض الروا  استغرين تراجم م عند الشنيخ 

ما ينتم علنى هنذن ال؛ريانة، وال يمكنن أن ينتم، فنال إفنراا  -وهللا أعلم-في التعلين سبعين ص حة، فمثل هذا العمل 
نننني ييعتننننى بكتنننب أهنننل العلنننم وتيخنننر" كمنننا يريننندن مهل وهنننا منننن الصنننحة والضنننبط وال ت نننريط، ال غلنننو وال ج ننناء، يع

واإلتاننان، ويعلننن علي ننا بتعليننن  خ يننف فنني مننوا؛ن الحاجننة، ويحننال علننى مننا يحتننا" إليننه مننن مواضننع الكتننب، أمننا 
كالمنه  إثاال الكتب، نعم تعلين الشيخ ما تاام بتعالين غيرن ممن همه تسويد الورذ وتكثير الص حان، ال الشنيخ

تمامه.  م يد  لكنه يعوذ عن إخرا" الكتاب واذ
بعند الصنال  مباشنر ، نصنلي هننا العصنر ونبندأ بنه  -إن شناء هللا-النسبة للغد بعد عصر الجمعة عرفنا أن البدء ب

نتحننندث عنننن باينننة شنننروح الترمنننذي، شنننروح ابنننن ماجنننه والمو؛نننن علنننى  ،مباشنننر ، وننت ننني يبنننل الخامسنننة والنصنننف
تامًا ولو علنى وجنه، لكنن منا ال يندرك كلنه ال يتنرك جلنه، إال إذا كنان اإلخنوان يشنّن علني م اختصار ليكون العمل 

 محاضر  بعد المغرب  توجد المجيء بعد صال  العصر مباشر ،
محاضنننر  بعننند المغنننرب  وجننندنمناسنننب بعننند الصنننال  مباشنننر ، أمنننا إذا فمحاضنننر  بعننند المغنننرب هنننناك  لنننم تكننننإذا 

ون نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة في المسجد حتى تنتي المحاضر  بعند فيصعب، إال إذا كان الاصد يجلس
بعنند الصننال  مباشننر ، البنندء  -إن شنناء هللا-محاضننر  فيكننون الحضننور  لننم تكننن هننناكالمغننرب هننذا جينند، لكننن إذا 



ى هللا ، وهللا أعلنم. وصننل-إن شنناء هللا تعنالى-بالندرم بعند الصنال  مباشننر ، وال نخنر" إال ويند أكملنننا منا وعندنا بنه 
 وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 


